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verni. Épen mert a rádiónak nem kell 
annyira számolni a pénz és idő koc-
kázatával, rugalmasabb és mozgéko-
nyabb lehet az új zene terjesztésé-
ben is. 

A rádiózene akusztikai, esztétikai 
kulturális problémái, egész szervezete, 
még nem nyertek megfelelő megoldást. 
Minden téren sok a provizórius elem. 
Mint a mai zenekultúrának egy fontos 
orgánuma, mindenképen rászolgál 
arra, hogy ezeket a problémákat a 
rohamos technikai fejlődéssel párhuza-
mosan megfelelő elvszerűséggel és 
meggondolással vigyék a megoldás 
felé. 

* 

Minap nyílt meg Vidor Dezső ki-
tünő rendezésében a m. kir. Operaház 
házi múzeuma. A színház multjával 
és működésével kapcsolatos emlék-
tárgyak emez összegyüjtésével Radnai 
Miklós igazgató régi tervet valósított 
meg. A szerény keretek között meg-
induló gyüjtési akció mind minőség-
ben, mind mennyiségben olyan ered-
ményre vezetett, amely szépen meg-
alapozott kiindulásnak tekinthető a 
további fejlődés felé. A színház tulaj-
donán kívül a gyüjtemény tetemes 
része az intézet barátainak, volt 
tagjainak és azok hozzátartozóinak 
adományai. Első helyen áll az ismert 
kitünő műgyüjtő Ernst Lajos 125 
darabot tartalmazó értékes letétje, 
amely az első emeleti előcsarnokban 
nyert kitünő elhelyezést. Festmények-
ből (köztük egy Lenbach-portré Rich-
ter Jánosról) rajzokból, kéziratokból 
áll. Utóbbiak között több Liszt-levél, 
a Himnusz eredeti kézirata található. 

A II. emeleti első számú terem 
kicsisége megnehezíti a nagy anyag 
csoportosításának áttekintését. Itt ta-
láljuk a régi Nemzeti Színház, az 
Opera legrégibb és már nem működő 
tagjainak, magyar zeneszerzőknek, 
igazgatóknak, intendánsoknak, kar-
mestereknek, rendezőknek stb. arc-
képeit, ünnepi előadások színlapjait, 

régi szövegkönyveket, operai vezér-
könyvek kéziratait, egyes tagok sze-
mélyes emléktárgyait ; régi jelme-
zeket stb. 

A tágasabb második számú terem 
legértékesebb darabjai az a pár, régi 
operai tagokról készült Barabás-rajz, 
amelyeknek itt bámulatos hű és finom 
litografiáját kapjuk. 

Természetes, hogy minden fajta 
múzeum csak úgy felelhet meg igazi 
hivatásának, ha a kiállítás anyagának 
esztétikai összhangzása mellett egy 
instruktív elv is érvényesül, amely a 
sokféle vonatkozású anyagnál a tör-
téneti fejlődés logikai szemléletét is 
lehetővé teszi. A magyar opera és 
ezzel együtt a magyar zenetörténet 
sok értékes forrása gyült itt már is 
össze. Az elhelyezés végleges meg-
oldása és az anyag folytatólagos, cél-
tudatos, szélesebb keretű gazdagítása 
fogja lehetővé tenni az esztétikai és 
pedagógiai szempontok olyanmérvű 
érvényesítését, amely által ez a gyüj-
temény nemcsak a nagyközönség szó-
rakoztatására fog szolgálni, hanem a 
magyar zenekultúra fontos intézmé-
nyévé fejlődhetik. Prahács Margit. 

Magyar folyóiratszemle. 
A naturalizmus, az egykori akade-

mizmus ádáz ostromlója, maga is a 
tömegek ízlésévé, akadémiává lett. 
Valami új művészet kell tehát azok-
nak, kik a jövőt a mában megérzik. 
Természetes, hogy ez nem simán megy 
végbe, mert az eltünő ideáloknak 
épúgy megvannak a maguk magasz-
talói és megsiratói, mint az újaknak 
hangos hirdetői. De mindkét tábor 
megegyezik abban, hogy a nagy válto-
zásnak legfontosabb okát a gépben 
keresi, amely szerintük gyökeresen 
felforgatta az emberi lelkeket és a mű-
vészetet talán még alaposabban, mint 
a mai társadalmat. Farkas Zoltán a 
Magyar Szemlében felveti a kérdést : 
árt-e a gép a művészetnek? Rámutat 
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arra a jelenségre, hogy az emberi élet 
külső formái évezredek óta úgyszól-
ván nemzedékről-nemzedékre változ-
nak és az ember művészetteremtő 
hajlandósága mindig bele tudott kap-
csolódni ebbe a folyton változó új kör-
nyezetbe. A művészet létének kérdése 
nem a külsőségeken múlik, hanem 
az ember alakító, teremtő ösztönén. 
Ha ez az ösztön él, a tárgy, amelyet 
fölhasznál, egészen mellékes. Vannak 
témák, amelyekre azt szoktuk mon-
dani, hogy festőiek, mert képzőművé-
szeti emlékeinkkel kapcsolódnak össze 
és mihelyt egy jelentős művész át-
lelkesít festményén valami új témát, 
az is festőivé válik és belekerül gon-
dolkozásunk sablonjai közé. Baj csak 
akkor volna a művészet körül, ha 
egyes festőinek elfogadott témakörök 
kipusztulásával együtt az ember festői 
hajlandóságai is kivesznének. De a 
sokat ócsárolt gép a tapasztalat sze-
rint nem erre vezet. A gép kétségtele-
nül városokba tömöríti az embereket, 
de nem öli ki belőlük a természet sze-
retetét, sőt ellenkezően, ezt a legna-
gyobb mértékben támogatja. Soha 
annyit nem törődtek az emberek a 
természet szépségeivel, mint ma. 
Ameddig csak vissza tudunk tekinteni, 
az ember mindig alakított önmaga és 
mások gyönyörködtetésére. Ma is 
ugyanezt teszi és ezt teszi ezentúl is, 
hiszen a gép nem ura, hanem csak 
eszköze. A gépellenes álláspont nem 
egyéb, mint megszokás, ragaszkodás 
a régihez, amelyet az idő fel nem tar-
tóztathatóan sodor el magával. Új 
élet mindig új művészetet hoz, új for-
mákat és új témákat is, akár a gépet 
is hozhatja, vele és belőle szintén lehet 
ötletet, ihletet meríteni. Mert a gép 
sem kizárólagos valami. Tárgy és nem 
forma. Tünet, de nem befejeződés. 
Tárgy az ember tárgyainak végtelen 
sorozatában, parányi semmiség a ter-
mészeti világ végtelenségében, szolga 
és nem úr az emberi érzések hullámzó 
birodalmában. Az ember évezredek 

Napkelet 

óta ugyanaz, ha életnyilvánulásai kül-
sőleg másképen jelentkeznek is. És 
ez teszi az emberi művészetet örökké, 
hogy a nagy művészet szuggesztív 
ereje ezt az alapjában mindig azonos 
emberit tárja elénk ; azt az embert, 
aki az őt környező és csak külsőségei-
ben változó világban képzelete gazdag-
ságával keresi és találja meg a vég-
telenséget. 

Erdey Ferenc a Katholikus Szemlében 
rámutat arra a jelenségre, hogy az 
értelmi osztály és a szakkörök a filo-
zófia becsülésében örvendetes válto-
zást mutatnak. Bár Nagy József az 
Athenaeumban megállapítja, hogy a 
filozófia szava nem ver nagyobb vissz-
hangot mai társadalmunk lelkében és 
a filozófiai doktrinák értéklése terén 
a köz előtt bizonyos krizis mutatko-
zik, mégis tapasztalható, hogy a mai 
tudományos gondolkozásnak a legkü-
lönbözőbb szaktudományokban szét-
haladó útjain a bölcselet adja meg 
azt a szerves kapcsolatot, amelyben az 
eredmények kölcsönös kiegészítése a 
végső okok és elvek tudományában 
történhetik csak meg. Ezen az alapon 
a filozófia nemcsak teoretikus okos-
kodás, hanem a gondolkodó emberi 
lélek legbensőbb szükséglete és meg-
nyilatkozása. Igy kerülhet bár tév-
utakra is a filozófia és népszerűtlenné 
is válhatik, de csődjéről nem lehet be-
szélni, mert örök kérdései mindig 
visszajönnek. A mult századbeli ra-
cionalizmus csődjének hatása múló-
ban van. Az embereket újra elfogja 
egy ideálisabb világ ismeretének vá-
gya. Mert nem tud belenyugodni abba, 
hogy végleg lemondjon az igazság meg-
ismerésének céljairól. 

A már évek előtt rövid ideig élt 
pécsi Symposion példája lebeghetett 
a szegedi egyetemi ifjúság előtt, ami-
kor kevéssel ezelőtt ugyancsak Sym-
posion címmel időhöz nem kötött 
folyóírást jelentetett meg. A négy-
ívnyi terjedelemben megjelent füzet 
az ifjúság néhány essai-istájának 
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(Heksch Ágnes, Erdődi József és a. t.) 
zsenge tanulmányait közli Stefan 
Zweig művészetéről, az irodalmi ra-
cionalizmusról és a költői nyelvről, 
de ezek mellett a szépirodalmat is 
programmjába veszi néhány novellá-
val és költeménnyel. 

A forma minden művészetnek, az 
irodalomnak is lényeges törvénye. 
Hangsúlyozza a fontosat, elhagyja a 
jelentéktelent és ezáltal több a puszta 
valóságnál. A forma általánosságban 
fogalmilag meghatározhatatlan, lé-
nyege hogy egyszeri, sajátos organiz-
mus, esetről-esetre más. E filozófiai 
aksziomából indul ki Keresztury Dezső 
Irodalom és stílus c. tanulmányában a 
Magyar Szemlében. E tételből követ-
kezik, hogy a forma nem halott séma, 
hanem kitörő és fegyelmező, egyéni 
és társadalmi erők feszültsége. A forma 
bonyolultabb, nehezebben megközelít-
hető képlet. Jobban elrejti az író aka-
ratának és a közös típusnak, a hagyo-
mányos formáknak a küzdelmét. Ez az 
erőjáték a nyelv hajlékony leple alatt 
válik igazán láthatóvá. A nyelv nem-
csak hanganyag, hanem egyének és 
közösségek, művelődési és társadalmi 
rétegek életének kifejezője. A nyelv 
területén küzd legerősebben az alkotó 
művész stílusformáló akarata és a 
széles nyelvi közösség hagyományos 
izlése. A politikai és társadalmi forra-
dalmak szorosan összefüggnek az iro-
dalmi formák és a nyelv forradalmai-
val és az irodalmi hagyományt őrző 
réteg vezérei és tömegei elsősorban az 
újítások nyelvi «érthetetlenségein» és 
«különcségein» akadnak fenn. Minden 
irodalmi mű szükségszerű összefüggés-
ben áll a kor általános stílusával, for-
mailag és nyelvileg el nem választható 
kora kifejezési formáitól s nyelvi életé-
től. Keresztury tanulmányában újabb 
irodalmunknak ezekkel az egyes írókat 
és művészeket összekötő vonásaival és 
stílustörekvéseivel foglalkozik. A XIX. 
század közepétől kiindulva utal a fejlő-
dés főbb irányaira és számbaveszi ennek 

eredményeit. Rámutat az összeütközés 
területére, a hirtelen kipattant forra-
dalmak organikus hátterére ; ezeknek 
gyökereit világítja meg és utal az új-
nak a régivel való összefüggésére. 
A szemléletes képet a háború korával 
fejezi be, amely éles határvonalat 
jelent a magyar stílus törekvéseiben. 

Fausti és karamazovi lélek elneve-
zésével jelöli meg Varga Béla az Er-
délyi Irodalmi Szemlében a két lélek-
típust, amely a XIX. illetően a XX. 
század lelkét jelzi. A fausti lélek meg-
rajzolása Goethe proféciája a XIX. sz. 
szellemiségére, a karamazovi lélek 
Dosztojevszki belátása a XX. sz. 
lelkületébe. A korszakok lelkének át-
alakulása, a szellemiség területhódí-
tásának gigászi munkája mindig a 
válság jegyében folyik le. A fauszti és 
karamazovi lélek töprengése is vajú-
dás, amely keresi az újabb megnyug-
tató pontot az értékek új táblázatát. 
Az eszmék, az események is elkopnak 
idővel, kiélik magukat, fellázítják a 
lelket önmaguk ellen. A karamazovi 
lélekben határozottan nyereség az 
újjászületés vágya. Ez a vágyakozás a 
történelem folyamán különböző idők-
ben jelentkezik s mindig az emberiség 
lelki szükségletének le nem tagadható 
szimptomája. Ezzel összefügg az a 
nyereség is, hogy a karamazovi lélek 
a társadalmi problémát sokkal egye-
temesebb alapon kívánja megoldani, 
mint a XIX. század. Nem egyoldalú 
társadalmi elméletek oldják meg a 
kérdéseket, hanem a lelki életnek egye-
temesebb újjászületése, az emberi lé-
lek őseredeti sóvárgásának a jézusi 
testvériségnek alapján ; ez a programm 
végtelen gazdag tartalmában és össze-
foglaló jelentésében. Ehhez hozzáve-
hetjük még, hogy a karamazovi lélek a 
lelki életnek ősi, de kevéssé felkutatott 
területére : a tudatalattira irányítja a 
figyelmet. Veszteségnek kell azonban 
tekintenünk a régi ideálokban vetett 
hit megrendülését anélkül, hogy úja-
kat tudnánk helyettük tenni. Általá-
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nos értéklési zavar jelzi a mi korunkat, 
amely nagy kilengéseket mutat. He-
lyenként az élet minden területén 
megnyilvánuló dogmatizmus és kon-
zervatizmus, máshelyt radikalizmus 
sőt nihilizmus szélsőségei mutatkoz-
nak. A klasszikus humanisztikus élet-
felfogás háttérbe szorult, de helyébe 
új nem lépett. Az élet nyugalma, 
rendje mintha megbomlott volna, 
sokszor nem találjuk meg önmagun-
kat, nem tudjuk összeszedni énünket 
nagy szerteszórtságában. Bizakodnunk 
kell azonban, hogy a XX. század em-
berisége a fejlődés szükségszerű tör-
vényei alapján meg fogja találni az 
életnek azt a magasabb szintézisét, 
amely megtartja a régiből a jót és a 
régiekhez mélyebb jelentőségűeket ad 
hozzá. A karamazovi lélek meghason-
lása a látszat ellenére sem a halálnak, 
hanem a fejlődő előretörő életnek az 
útja. 

A parlamentarizmus válsága és a 
demokrácia azok a tételek, amelyek 
bár nem új eredetűek, korunk politikai 
életének sarkalatos és sokszor hangoz-
tatott tételei. Minden párt programm-
jaik különbözőségei ellenére is egy-
öntetűen demokráciát ígér és ennek 
jegyében törekszik a parlamentarizmus 
minél tökéletesebb kodifikálására. A 
háború óta különösen tapasztalható 
parlamentáris válság valójában nem a 
demokrácia válsága, hanem a mecha-
nikus egyenlőség eszméjéé. Az egész 
probléma pedig a szociális kérdéssel 
kapcsolatos. Ha a választójog lénye-
gesen javította volna az alsóbb nép-
rétegek sorsát, ha megoldotta volna a 
szociális kérdést, akkor ma nem kellene 
a formális demokrácia válságáról be-
szélni. Amíg a parlament különböző 
pártjai egy osztály képviselői voltak, 
addig a többségi elv az egyenlők közt 
mutatkozó többség elve volt. Más a 
helyzet az osztályegyenlőtlen elemek-
ből álló parlamentben, mert itt a 
többségi uralom osztályelnyomássá 
fajulhat. Mihelics Vid a Katholikus 

Szemlében Lerchenfeld nyomán azt a 
tanulságot vonja le, hogy a válság 
orvoslásának útja csak a szociális 
homogenitás biztosítása lehet. Ez az 
alapja a demokratikus mechanizmus 
működésének. Ehhez a homogenitás-
hoz viszont a szociális kiegyenlítés 
minél nagyobb mértéke szükséges. 
Ha a demokrácia fogalmában meg-
különböztetjük a mechanizmust az 
eszmétől, akkor nyugodtan állíthatjuk, 
hogy minden válság ellenére a demo-
krácia az egyetlen kormányzati elv, 
amelyhez a népeknek bizalmuk van. 
Mert hogy a demokrácia közös jellem-
zője a háború utáni államoknak, ez 
abból is nyilvánvaló, hogy alig talá-
lunk új alkotmányt, mely a háború 
előtti közfelfogáshoz képest egyenesen 
forradalmi kinyilatkoztatásokat ne 
tartalmazna a szociális alapjogokról és 
kötelességekről. A parlamentarizmus 
súlyos válságának segíthet a képviselői 
összeférhetetlenség olyatén szabályo-
zása, hogy a parlamentben a közérdek 
teljesen képviseletre jusson, továbbá 
a hivatási rendeknek és a szellemer-
kölcsi tényezőknek bevonása az ura-
lom gyakorlásába, hogy forradalom 
nélkül ráléphessünk a társadalmi de-
mokrácia felé vezető útra. Szükséges 
végül a köztisztviselők erkölcsi és 
anyagi felelősségének pontos megálla-
pítása, hogy a magát néha öncélnak 
tekintő bürokrácia szembe ne fordul-
jon a közjóval. 

Szegedi István a színpad és a talkie 
versenyéről ír a Protestáns Szemlében 
tanulmányt. A néma film a vállalkozás 
szempontjából halott, de halott a kö-
zönség előtt is, amely az új vállalko-
zással egyetértően művészi haladást lá-
tott a talkieban a néma filmhez képest. 
A halálradorongolt néma film utá-
nozni próbált, ami egészen más mintha 
reprodukálni akart volna. Utánozni 
kezdetleges eszközökkel, amelyek kö-
zül az utánzandónak legfontosabb kel-
léke a hang, a beszéd hiányzott. Ebből 
azután minden eddigi esztétikába bele-
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ütköző műfajtalan műfaj lett, amely 
azonban a tömegizléstelenség kedven-
cévé vált, a mozik látogatottsága ré-
vén anyagi erőre kapott és elismerésre 
méltó ambició, óriási munkamennyi-
ség révén kitermelt valamit, ami ha 
nem is volt művészet, de új volt. 
Nyilt kérdés marad, hogy a néma film, 
amely ezer hibája és művészi silány-
sága mellett is új produkció volt, túl-
élte-e magát és a talkie nélkül is elsor-
vadt volna-e, vagy pedig a talkie ölte 
meg? Annyi bizonyos, hogy a néma 
film húsz év alatt kialakított egy 
stílust magának, amelynek mint a 
színháztól merőben különböző pro-
dukciónak jogcíme volt rá, hogy a 
színház versenytársának tekintsék, ha 
sokkal alantasabb versenytársának is. 
Ez az alantabb valóság ölette meg a 
mozisokkal a néma filmet. Mert ők 
a színházzal egyenrangú ellenfelekül 

akartak emelkedni. A film megszólal-
tatásánál azonban az a baj, hogy a 
talkie nem úgy beszél, mint az ember, 
hanem úgy, mint a papagáj ; és minél 
tökéletesebbé válik a talkie, annál job-
ban fokozódik a visszásság. A tökéle-
tesen beszélő papagáj még szörnyűbb 
valami, mint a rikácsoló. A talkie még 
két tökéletesedéssel fenyegetőzik : a 
háromsíkon vetítéssel és a színes vetí-
téssel. A színes vetítéssel kapcsolatban 
felkívánkozik az olaj nyomattal való 
szembetűnő rokonság. De itt fontosabb 
dologról van szó. A film lényege, 
anyaga a fotográfia, tehát egysíkú 
grafika. Aki a művészetnek csak alap-
vető elveit is ismeri, annak fölösleges 
magyarázni, mit jelent, ha valamely 
törekvés legázolja az anyagszerűség 
törvényét. A film, a mozgófénykép 
maradjon a saját kaptafájánál és ne 
bántsa a színházat. K. B. 0. 

A magyar családok és a magyar háziasszonyok, leányok legkedvesebb 
lapja A Magyar Asszony. 

Novemberi számában közli : Tormay Cecile vezércikkét, Járdánházy 
Dénesné eleven riportját Feszty Masáról, akinek Pusztai Madonnája most 
kerül kiállításra. Berta Ilona főszerkesztő elmés kritikai cikkei, Dénes Gizella 
novellája, továbbá a kitűnő G. M. leleplező cikke eredeti okmányok alapján 
az erdélyi közoktatás rejtelmeiről, valamint számtalan apró érdekes gyakorlati 
tudnivaló, gazdag háztartási rovat teszi A Magyar Asszony novemberi számát 
nélkülözhetetlenné minden magyar családban. 

A Magyar Asszony kapható minden jobb könyvkereskedésben és a 
pályaudvari és utcai újságboltokban, egyes szám ára 50 fillér. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal Budapest, VII., Rózsa-utca 23. Telefon J . 314—20. Előfizetési 
ár félévre 2 pengő. 

A NAPKELET minden közleményéért írója felel. A folyóirat szerkesztője : TORMAY 
CECILE ; s. szerkesztője : HARTMANN JÁNOS. A kiadásért felelős : HEGEDÜS ISTVÁN. 
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