
S Z E M L E 

Tudományos élet. 
Lengyelországi tudós-diplomatánk, 

Divéky Adorján, ki fáradhatatlanul 
dolgozik azon, hogy a magyar szellemi 
élet ismerete lengyel földön minél szé-
lesebb körben elterjedjen, idehaza a 
lengyel világ buzgó apostola. Legújab-
ban a Szinnyei-Merse Társaságban 
Krakkó magyar művészi emlékeit mu-
ta t t a be vetített képekben és meglepe-
téssel hallottuk, mily tömérdek érdekes 
és szép emléke van a krakkói magyar-
lengyel törénelmi kapcsolatoknak. Alig 
van régibb műemléke a lengyelek leg-
szebb városának, melyben egy kő, kép, 
tárgy vagy név ne emlékeztetne arra az 
élénk szellemi forgalomra, mely a kö-
zépkortól kezdve a XVII. századig 
Krakkó és Magyarország között le-
bonyolódott. Igy pl. a krakkói egye-
tem 3000 magyar hallgatójának emlé-
két nemcsak a mostanában elhelyezett 
emléktábla örökíti meg, hanem a fran-
ciskánusok templomának egy kápol-
nája, mely ma is a Capella Hungarorum 
nevet viseli, mert a közeli magyar bur-
sából oda jár tak a diákok szentmisére. 
Különösen sok szép emléke van Nagy 
Lajos leányának, Hedvignek, ki lengyel 
királynő lett és több Árpád-házi magyar 
hercegnőnek, így Boldog Kunigundá-
nak és Boldog Jolántának, kik szintén 
lengyel földre származtak el házasságuk 
révén. Igen érdekes volt hallani, hogy 
a lengyel renaissance magyar földről el-
vitt olasz művész út ján indult meg 
Lengyelországban, mert a Mátyás ki-
rálynak dolgozó Franciscus Italust, ki 
e művészi irányt lengyel földön meg-
kezdi, Budáról viszi magával Ulászló 
magyar király öccse, Zsigmond lengyel 
király s Krakkóban a legnemesebb 
firenzei renaissance-síremléket építi 
fel. Sok történeti emléke van a nagy ma-
gyar lengyel királynak, Báthori István-
nak is, valamint korábbi ellenfelének, 
későbbi hű fegyvertársának, Békes 
Gáspárnak. Krakkóban őrzik Báthori 
István erdélyi veretű forgódíszét ; ra j ta 
ez az örökké aktuális jelmondat áll : 
Dulce est pro patria regnare . . . 

A Magyar Philologiai Társaságban 

Sipos Lajos számolt be párizsi kuta tá-
sairól, melyek a magyar szabadságharc 
francia irodalmi visszhangjainak össze-
gyüjtésére irányultak. Megállapította 
az 1848 március 15-iki párizsi tüntető 
felvonulás körülményeit, mint tisztel-
gett a Hugo Károly és Dobsa Lajos 
vezette magyar küldöttség a Colonne 
Vendőme és Lamartine előtt, ahol ódát 
szavaltak és szónokoltak. Azután érde-
kes sorozatban kerültek elő a magya-
rokhoz és Kossuthhoz intézett francia 
versek, melyek közül nem egy igen nép-
szerű volt a maga korában. Igaz, hogy 
Alexis Champagne lyoni költő még 
összetéveszti a magyar hősöket a szlá-
vokkal és a magyar földet valahová 
Skandinávia mellé helyezi. . . Dupont-
nak, a népszerű dalköltőnek Kossuth-
hoz intézett ódájában Görgey már 
mint pénzsóvár áruló szerepel. Külö-
nösen nagy volt a Kossuth-láz a francia 
földön, mikor Kossuth Amerikába me-
net francia földön akart keresztül vo-
nulni, de ebben a reakciós francia kor-
mány megakadályozta. François Pois-
son, ki a magyar szabadságharcban is 
résztvett, Kossuthhoz intézett versében 
igen méltatlankodik e miatt és szégyen-
kezik nemzete nevében. 

Most, amikor az olasz-magyar légió 
ünnepét üljük, érdekes volna össze-
szedni a magyar szabadságharcban 
résztvett franciák neveit is. A tabáni 
temetőben pl. két francia nyelvű és 
nevű sírfeliratot is leltem, melyen ez áll: 
Capitaine des honvéds . . . 

Ugyanekkor Gamauf József mutat ta 
be dolgozatát Kolbenheyer Móric sop-
roni evangélikus lelkészről, kinek élete 
munkája volt Arany János műveinek 
német fordítása. Ezen a réven nagy 
német írókkal, mint Hebbellel és Anas-
tasius Grünnel jutot t személyes barát-
ságba és Gamaufnak sikerült néhány 
eddig ismeretlen Hebbel és A. Grün-
levelet felkotornia Sopronban. Ha a 
német filológiai tudomány aprólékos 
gondosságára tekintünk, akkor köny-
nyen megérthetjük, hogy ez nem cse-
kély érdem. 

Az Akadémia tudományos nagy-
díját az idén Pauler Ákos, a budapesti 
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egyetem népszerű tanára kapta tudo-
mányos munkásságáért. Valóban Pau-
lernek igen nagy érdemei vannak a ma-
gyar filozófiai tudomány új életre kel-
tése körül. Böhm Károly halála óta a 
magyar filozófia az apró erőlködések, a 
szétforgácsolódó részletmunkák kor-
szakát élte. Új, életerős filozófiai rend-
szert nálunk Böhm óta csak Pauler 
Ákos teremtett és vele együtt egy sajá-
tos filozófiai iskolát, melynek ma már 
igen számottevő és külföldön is ismert 
tagjai vannak. Méltán érte őt tehát az 
Akadémia kitüntetése, ép úgy, mint 
Kornis Gyulát, ki a mellékjutalmat 
nyerte el A magyar művelődés eszményei 
1777—1848 c. kétkötetes könyvéért, 
mely már e folyóirat hasábjain kellő 
méltatásban részesült. A XVIII . és 
XIX. század művelődéstörténészei im-
már nem nélkülözhetik Kornisnak ezt 
a művét, melyben roppant nagy tör-
téneti anyag nyert tudományos feldol-
gozást. 

Némi kifogásaink legfeljebb a törté-
neti díjjal szemben támadhatnának, 
mellyel ez idén Lukinich Imrének a 
szatmári békéről irott művét koszorúz-
ták meg. Nem Lukinich Imre kiváló 
történetírói munkásságát akarjuk le-
kicsinyelni, mert a jelentésben dicsé-
retképen említett termékenység való-
ban elismerést érdemel, hiszen nem 
ritkán látunk áltekintélyeket fontos 
tudományos poziciókban, kik doktori 
vagy habilitációs irataik óta jófor-
mán semmivel sem növelték a magyar 
tudományos termelés készletét. De 
jobban szerettük volna, ha Lukinich 
Imre helyett, ki már egyszer részesült 
akadémiai jutalmazásban, a fiatalabb 
történetírói generációra fordította volna 
szemét az Akadémia, melynek tagjai 
sorában, ha mennyiségben nem is, de 
minőségben talán nem egy eléri a tudós 
jutalmazott érdemeit. I t t van például 
Miskolczy Gyula, kinek a horvát kérdés 
történetéről irott nagystílű tanulmánya 
nemcsak igen nagy tudományos beccsel, 
hanem némi aktualitással is bír. I t t van 
Mályusz Elemér, kinek hatalmas át-
fogó tanulmánya az 1790-es Magyar-
országról egyike a legszélesebb látókör-
rel és a legalaposabb anyagi felszerelés-
sel irott történelmi tanulmányoknak. 
Vagy itt van Hajnal István Kossuth-
könyve, mely analizisében kétségtelenül 
mélyen jár és fontos, eddig tisztázatlan 
történeti problémákat világít meg éles 
fénnyel. És végül Steier Lajos, kinek 
német nyelven megjelent könyve 
( Ungarns Vergewaltigung) a tót-magyar 

probléma legalaposabb tudományos fel-
dolgozása és egyúttal a magyar igaz-
ságért vívott harc egyik fontos fegy-
vere, szintén megérdemelné, hogy a 
legfelsőbb tudományos fórum kellő 
figyelemben részesítse. Mintha az Aka-
démia is igazolni akarná Marczali Hen-
riknek egy tekintélyes külföldi szak-
folyóiratban közölt nagyképű és alap-
talan vádját , hogy a háború és az ő 
nyugdíjaztatása óta megszűnt a tudo-
mányos succrescentia a magyar tör-
ténettudományban . . . 

Ezen az ítéleten mindenesetre enyhít 
az az örvendetes körülmény, hogy a 
gazdaságtörténeti díjat a fiatal és tehet-
séges Pleidell Ambrusnak egyik közép-
kori gazdaságtörténeti műve kapta 
meg. (A nyugatra irányuló magyar keres-
kedelem a középkorban.) 

Eckhardt Sándor. 

S z í n h á z i szemle. 
Sophokles Elk t ra- jának nemzeti 

színházi felújítása sem szereposztás-
ban, sem rendezésben számottevőbb 
újítást nem jelentett. A görög tragiku-
sok a játékrendről hovatovább mind-
jobban leszorulnak; trimétereik ünnepi 
pátosza, drámaépítésük masszív fen-
sége valóban «más parton él hírben, 
nem itt». Műsorstatisztika kedvéért 
évad végén valamelyikükkel egy-két 
bérletes estén előállni: a Nemzeti 
Színházhoz nem nagyon illik. A sok-
irányú, sokszor hajszolásig menő ügy-
buzgóságból mintha csak épen erre a 
területre nem telnék semmi. Mindjárt 
a meglevőknél különb, költőibb fordí-
tásokról való gondoskodáson kellene 
kezdeni. Csiky Gergely tolmácsolása 
tisztes munka, de arra, hogy a hallgatót 
Sophokles valódi ízére valamennyire is 
rákapassa, ma már igazán csak jobb 
híján jó ; s nagyon lebecsülnők mai 
költészetünket, ha tőle ily «jobb»-at re-
mélni nem mernénk. A rendezés is raj ta 
lehetne, hogy a görög amfiteatrális elő-
adásnak a mi «Guckkastenbühne»-nken 
való megoldását az eddiginél alkalma-
sabban kísérelje meg. Nem holmi 
Reinhardt-féle elképesztésekre gondo-
lunk. De különösen a kórusok mostani 
élettelenségén, reliefszerű beállításuk 
unalmán segíteni kellene. A Nemzeti 
Színház ezúttal a korábbinál gazda-
gabb zenei aláfestéssel próbálkozott 
meg, ez gondolatnak jó, de ahhoz, hogy 
a játékhoz valóban hozzásimuljon, ezt 
is több odaadással, organikusabb végig-
gondolással kellene kidolgozni. 

55* 
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Ez az igazi odaadás s ez az egészre 
irányuló végiggondolás hiányzik az 
előadásból is. Ilyenkor kiviláglik, hogy 
a görög tragédiák elhanyagolása nem-
csak a műsor megcsonkulására vezet, 
hanem a színpadi nagy stílus elsorvadá-
sára is. Sophoklest Shakespeare páto-
szával hitelesen megszólaltatni nem 
lehet. Más a hangnemük, mert más 
világérzésből szakad fel a költői lélek-
zetvételük. Shakespeare színpadi köl-
tészete modern értelemben is — mai 
nap divatos kifejezéssel élve — teljesen 
és tökéletesen «színház»; a görögöké 
még kollektív vallási áhitat hangszere. 
Az ő művészetük a költői tárgy modern 
szételemzését nem tűri, alakjaikat mai 
pszihológiai kíváncsisággal «kidolgozni», 
epikai termőtalajukból kiszakítva kü-
lön «egyéni» hangsúlyhoz jut tatni hiába-
való törekvés. Hofmannsthal Elektra-
átköltéséből — mit annak idején a mi 
Nemzeti Színházunk is bemutatot t — 
a görög tragédiának nem valami meg-
újhodása, sokkal inkább — eltorzulása 
támadt . Elektra kemény lelkéhez mai 
értelmezgetés hozzá nem férhet, sorsát 
ő csak a maga nyelvén mondhatja el, 
beszéde a Hofmannsthal raffinált hang-
szerelésében menten hisztériás dado-
gássá erőtlenedett. 

Sophokles drámájának mostani nem-
zeti színházi szereposztása — ha a 
közreműködők névsorát tekint jük — 
bizonyára elsőrangú; s a csupa jó 
erőre bízott munkának egésze még sem 
az. Hettyey Aranka nagy becsvággyal, 
színészi tudásának teljes latbavetésével 
játssza Elektrát. De hiányzik belőle a 
lélek heroizmusának magával sodró 
ereje. Felfogása egészben helyes nyo-
mon jár, nem szorítkozik egyoldalúan a 
lihegő bosszúvágy megszólaltatására, 
a kétségbeejtő, segítségért sikoltó ma-
gárahagyottság mozzanatait is kellő 
nyomatékhoz igyekszik jut tatni . De a 
jól felfogott részletek az ő alakításában 
még sem forrnak valódi benső egységbe, 
jobbára megmaradnak színészi játék-
alkalmaknak. Elgondolásában van 
valami abból a «tragikai Hamupipőké»-
ből, aminek Elektrát Péterfy Jenő ne-
vezte, de ezt az elgondolást nem egy-
szer nagyon is kiütköző színészi meg-
gondolások keresztezik. A híres urna-
jelenetet túlságosan «a panasz nagy 
áriájá»-vá írja át, játékát és dikcióját 
i t t a görög stílustól idegen realisztikus 
részletekkel terheli meg, zokogásába 
belefúl a szöveg érthetősége. A kothur-
nusra állított, merev álarcot viselő gö-
rög színész ezeken a fordulókon is min-

dent a szó erejére volt kénytelen bízni, 
— a mai színésznek szolgálatára áll a 
szabadabb mozgás s az arcmimika is, 
de mindezzel olyan mértékben semmi 
esetre sem élhet, hogy a szóhoz hűt-
lenné váljék. 

A görög tragédiastílhez legközelebb 
kétségtelenül a Környey Paula Chryso-
temise jár. Mozdulatban igen taka-
rékos, ezzel azután egy-egy taglejtése 
nagy helyzeti nyomatékhoz jut . Mikor 
a színről a síri áldozáshoz távozik, 
ünnepélyes, görög vázák rajzaira emlé-
keztető járása különösen finom tanul-
mányra vall ; s az ellentét erejénél fogva 
milyen beszédessé és érdekfelkeltővé 
lesz utóbb az a néhány élénkebb és 
nyugtalanabb vonalú mozdulat, mely-
lyel a sírnál te t t felfedezés után vissza-
tér ! Szép játékában azt is ki kell 
emelni, hogy igen jó érzékkel tartóz-
kodik minden «naiva»-édeskésségtől, ami 
— mondanom sem kell — Sophokles el-
képzelésétől tökéletesen idegen ; ő 
finom költői számítással heroinái mellé 
szívesen állít ilyen «galambepéjű» nő-
alakokat (Antigone mellé is Ismenét !), 
de azért ezek korántsem afféle tragé-
diába tévedt «napsugárkák» a későbbi 
romantikus dráma értelmében. 

Abonyi Géza tisztán, de valódibb 
lendület nélkül beszélő Orestesét, vala-
mint a Fáy Szeréna kissé konvencio-
nális Klytaimnestráját már a tragédia 
korábbi előadásaiból is ismerjük. Új 
szereplőt ezúttal csak kettőt láttunk. 
Közülök Lehotay még nem bírta teljes 
művészi biztonsággal megrajzolni 
Aigysthos a l ak j á t ; jó volt a végső 
mozzanatokban, de színreléptekor 
inkább az Orestes halálhírén érzett jól-
eső megelégedést kellett volna érez-
tetnie, semmint a pöffeszkedő zsarnok 
dühét. Palágyi Lajos a paidagogos figu-
rájában hatásos jelenség volt, a kocsi-
verseny leírását mesteri narratív kész-
séggel mondta el, csak egyéniségéből, 
főleg kissé fanyar árnyalatú hangjából 
hiányzik ennek a mentoralaknak meleg 
pátosza. 

Az ókori borzalmak után megint 
egy kis középkori derűvel bocsátotta 
út jára a színház a nézőtér közönségét: 
a tragédia nyomában eljátszották a 
XV. századi, ismeretlen szerzőjű francia 
«farce»-ot, a Maitre Pathelin-t. A «meg-
csalt csalók»-nak ez a kedves és üde 
komédiája, amióta évekkel ezelőtt 
Hevesi Sándor jól gördülő verses fordí-
tasában bemutat ták, a nézőket válto-
zatlanul leköti és elszórakoztatja. Igen 
jól és stílusosan is játsszák, erre a hang-
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nemre a színház kitűnő erőkkel rendel-
kezik. Bartos Gyula, Pethes Sándor, 
Vizváry Mariska, Hajdú József és 
Gabányi László kipróbált kvintett je 
ezúttal is pompásan pergette le az elő-
adást, melynek ütemét most az új forgó 
színpad felhasználása is szerencsésen 
szolgálta. Pethes Pathelin ügyvédje 
rendkívül friss és szeretetreméltó figura, 
talán csak az őrültségtettetés mozza-
nataiban kamaszosabb valamivel a kel-
leténél. Bartos — Guillaume, a posztó-
és birkaügyben egyaránt póruljárt ke-
reskedő szerepében — egyikét nyuj t ja 
legjobb ízű alakításainak, méltó pár-
darabját a Sok hűhó semmiért-beli 
remek Galagonyájának. Hajdú bírája is 
valóságos élő szobra a nagyképű hiú-
ságnak, a kis darab hatása most is az ő 
jelenetében tetőzött ; a két peres ügynek 
reménytelen összegabalyodása («reve-
nons à nos moutons») olyan ellenállha-
tatlanul mulatságos bohózati lelemény, 
hogy a színpad mai ügyeskedői ötszáz 
év távolából is bízvást megirigyelhetik. 

* 

A Vetélytársak nem az a mű, amire 
irodalmi tekintetben sok szót veszte-
getni érdemes lenne, elmondani inkább 
körüle lehet egyet-mást. Szimptoma-
tikus volta kétségtelen. Az olcsó paci-
fizmusnak ma világszerte nagy piaca 
támadt s hogy azon a pacifizmusnak 
nem hívőivel, megszállottjaival és 
apostolaival, hanem piaci árusaival és 
kufáraival találkozunk, igen természe-
tes. Ezek világgá kürtölik, hogy a 
háború egyéb se volt aljas üzletnél s 
közben ők maguk kezdenek nem ke-
vésbbé aljas üzletet — a háború hullá-
jával. A Magyar Színház újdonsága 
newyorki szerkesztőségi íróasztalok 
mellett fogantatott , azután filmválto-
zatban bejárta a világot, majd Berlin-
ben egy fiatal színpadi szerző, Garl 
Zuckmayer — a reklámközlemények 
szerint — «irodalmivá emelte a bril-
liáns háborús riportot». Ezt a Rivalen 
című német adaptálást a berlini Thea-
ter in der Königrätzerstrasse színpa-
dán Erwin Piscator olyan évadszen-
zációvá rendezte meg, hogy az ő szín-
padra-fogalmazásának felerészével a 
dráma idegen nyelvre fordítójának már 
vesződnie sem kell, azt Piscator a 
gránátok, géppuskák és lángszórók 
nemzetközi nyelvén mondja el. 

Az amerikai «ősszerzők» egyikéről, 
Lawrence Stallingsről — ki a darabot 
eredeti formájában egyik újságírótár-

sával, Maxwell Andersonnal együtt 
írta meg — a reklámhírek azt is tudo-
másunkra hozták, hogy maga is «rok-
kant hős, féllábú katonatiszt». A rok-
kantságának tisztelet, hanem a «hős» 
epithetonjáról bízvást lemondhatna : 
először is darabjával igen kevés fogé-
konyságot árul el az iránt a megtisztel-
tetés iránt, másodszor pedig a mi sze-
münkben az általános védkötelezett-
ségből frontra került legszürkébb kis 
népfölkelő is különb hős, mint az ame-
rikai zsoldoshadseregnek bármely nyo-
morékja vagy áldozata. Aki front-
szolgálatot pénzkeresetből vállal, az ne 
lázítson a színpadról pacifistaszónok-
latokkal ; ne üvöltse, hogy szívesebben 
harcol vagy löveti le magát a kis zül-
lött francia korcsmároslányért, mint 
a harcvonalban a napi lénungjáért. Ba-
leknak tar tsam a családja mellől harc-
térre kényszerített s ott tisztesség-
tudásból kitartó katonát s hősnek a 
nagyszájút, ki bujkál az elől a bestiális 
munka elől, amiben magaszántából 
vállalt napszámot? Ez nem a Romain 
Rolland-ok pacifizmusa, egyáltalán 
nem is pacifizmus, hanem haszonelvű 
defétizmus. 

A világháború elején torkig lakattak 
a hazug háborús romantikával, most 
azután nyilván látjuk, hogy a háború-
ellenes «irányzat» termése époly hazug 
és művészileg époly silány lehet. Benne 
valóságos újjászületését érte meg az 
irodalmi naturalizmus s ennek tövén 
rendre sarjadnak a naturalista roman-
tika gyönyörűséges fat tyúhajtásai . 
Stallings és Anderson, Zuckmayer és 
Piscator versenyt hordják egybe a 
mocskot és alacsonyságot, hogy grá-
nátjaik színpadi detonációjával bele-
harsogják a megfélemlített nézőtér 
fülébe kétgarasos felfedezésüket: «C'est 
la guerre !» De az Isten szerelméért ! 
ha Verdun alatt ilyen söpredék nép 
táborozott ; ha a férfiasságnak, emberi 
jóságnak, baráti hűségnek ennyire nem 
lehetett még írmagját sem találni, 
mint ahogy darabjukban ők mutogat-
ják, akkor ez a darab a legveszedelme-
sebb háborús propaganda ! Akkor a 
hadiözvegyek és hadiárvák adjanak 
hálát a Gondviselésnek, hogy hozzá-
tartozójukból a háborúban lett hősi 
halott s nem itthon fegyháztöltelék ! 
S ennek a színdarabnak kellene azt 
dokumentálnia, hogy «Amerika már 
a költészet terén is felveszi a versenyt 
Európával» s hogy «a józan, tárgyila-
gos Amerika nem fél a tükörbe nézni». 
A józan és tárgyilagos Amerika — 
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melyet különben ebben a drámában 
jobbára megrögzött iszákosok repre-
zentálnak — itt ugyancsak torzító-
tükröt gyártott s épen nem azért, hogy 
művészi igazságszomjunknak legyen 
mibe belenéznie. 

S általán: mi köze a háborúnak ahhoz 
a kakasviadalhoz, ami it t két durva-
lelkű férfi között három keserves fel-
vonáson át lezajlik? Hiszen azt is 
nyomban megtudhatjuk, hogy «nő-
ügyekben» már azelőtt is, máshol is 
«sok borsot törtek egymás orra alá». 
Hogy a fronton nagy a nőhiány s most 
egy mindenre kapható nőcske körül 
marakodnak? Ez az a dráma, melynek 
hőse és témája állítólag maga a há-
ború? Mert egyéb a darab folyamán 
valóban nem igen történik. Ezt lát juk 
az első felvonásban, ugyanezt a har-
madikban is. S még ebből a kanapé-
ügyecskéből sem fejlik ki semmi. Köz-
bül van egy lövészárokfelvonás kar-
tácsrobbanásokkal, srapnellfütyülés-
sel, idegsokkal, tetvezkedéssel. It t a 
«vetélytársak» csak annyiban vetélked-
nek, hogy az egyik beszerez egy «drága, 
édes», könnyű kis láblövést, amivel 
visszakerülhet a Hinterland korcsma-
démonához s erre a másik «kínjában» 
elfogja a német járőr parancsnokát, 
ezért a bravurért tudniillik nyolcnapi 
szabadság jár s mehet ő is hátra, hogy 
a körmére nézzen a veszedelmes kame-
rádnak. Viszont épen ez a felvonás az, 
amelyben a «kor színvonalán álló» ren-
dezés kedvére kitombolhatja m a g á t ; 
ez mintegy a Piscatorok jutalomjátéka. 
Akcióba lép it t a rádió, a mozi, a mega-
fon s mindennemű színpadi fényhatás. 
S mi az eredmény? Legjobb esetben a 
nézőtéren egy-egy gyengébb idegzetű 
műélvező rosszul lesz ; ez — úgy gon-
dolom — a darab hatásába már mint-
egy előre bele van kalkulálva s a rende-
zés talán kudarcnak, kárbaveszett fára-
dozásnak is fogja fel, ha ez be nem 
következik. Megvalljuk, magunk is 
jókat rémüldöztünk, amíg meg nem 
bizonyosodtunk felőle, hogy bársony-
székeinkig legfeliebb a robbanások 
puskaporszaga terjeng el, de a magjuk-
ból szerencsére nem kapunk. Minthogy 
pedig ebben a felvonásban dráma egy 
szemernyi sincs, harcmoraj ellenben 
annál több s a végén mégis az egész 
estének leghangosabb tapsvihara itt 
zúgott, az a vészes gyanunk tá-
madt, hogy ebben az úgynevezett paci-
fistadarabban a legnagyobb sikert 
voltakép — a háború aratta. A pince-
fedezék poklát páholyokból megtapsol-

tatni : békeapostolkodásnak egy kissé 
rosszhiszemű. 

De fenntartás nélkül tapsolni lehet 
a Magyar Színház kitünő előadásának, 
elsősorban a «vetélytársak» megszemé-
lyesítőinek, Somlay Artúrnak és Kiss 
Ferencnek. Szívvel-lélekkel beleélték 
magukat feladatukba s a rájuk bízott 
alakokban a durva elrajzolásokat, cikk-
cakkos töréseket is eltűntették azál-
tal, hogy a maguk egyéniségéből alá-
juk mintegy szilárd alapot csúsztat-
tak ; valami lélekfélét csillogtattak át 
a nyers durvaságokon inkább maga-
tartásuk, tekintetük segítségülhívásá-
val, semmint szavak út ján, mert a 
szövegben ehhez alkalmas anyag után 
ugyan hiába keresgéltek volna. Tőkés 
Anna «édes romlottságú» korcsma-
tündére is (micsoda ponyvairodalmi 
hamisítvány ez az alak !) a művésznő 
egyéni kedvességének köszönheti az 
abszolúciót. Finom ösztönnel vonta 
meg a kényes szerep körvonalait és 
művészi tapintata résen állt, hogy azo-
kon túl ne lendüljön. Jávor Pál egy 
tisztiszolga figurájában nagyon ma-
gára vonta a figyelmet egészséges 
humorával, kitünő realisztikus meg-
figyelésével. Z. Molnár László zsidó 
ezredirnoka jólesően diszkrét és meleg-
szívű alakítás. Dénes György ideg-
rohama voltakép nem szerep, hanem 
fizikai erőpróba ; a fiatal művész 
szerencsésen — kibírta ! Bánóczi Dezső 
pathétikus és aljasul haszonleső francia 
korcsmárosa figyelemreméltó epizód-
munka. . Vágó Béla rendezése nagy 
igyekezettel szegődött Piscator nyo-
mába. A díszletek nyugtalanok, zava-
rosak, nem egyszer végkép értelmetle-
nek. Az első felvonásban kilátás nyí-
lik a hadszíntérre ; a mezőségre óriási 
betűkkel oda van mázolva : VERDUN! 
Hogy talál ez a darab végletes natu-
ralista stíljéhez? Rédey Tivadar. 

Két Shakespeare-rendezés a berlini 
Staatliches Schauspielhausban. 

A művészeti forradalmak utáni mo-
dern színpadművészetben egyre jobban 
kijegecesedik egy általános rendezői 
elv, melynek értelmében a rendező, 
bár alkotó módon újrateremti a szín-
padon a drámát, mégis mindig a költő 
művéből és nem saját elméleteiből 
indul ki. 

A színészettörténelem bizonyítja, 
hogy az utolsó negyedszázad alatt a 
rendező művészete ragadta magához 
a hegemóniát a többi színházi hatás-
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tényező felett. A rendezők megmámo-
rosodva a kifejezési eszközök gazdag 
lehetőségeitől, saját rendezői elveik 
szerint alakítottak ki minden elő-
adást : önmagukat adták színpadi pro-
dukcióikban. (Reinhardt indította meg 
ebben az irányban a fejlődést, Gordon 
Craig, Evreinov Nikolaj eredetibb és 
kevésbbé zajos munkássága mellett és 
a modern orosz színpadművészetben 
Alexander Tairoff, Alexis Granovszky, 
Wsewolod Mayerhold rendezői alko-
tásaiban érte el végső kialakulását ez 
a törekvés.) Ez a típus : a színpadon 
önmagát játszó rendező. De ugyanúgy, 
mint ahogyan a színészek közt van 
egy típus : a mindig átalakuló, a 
szerep-alakká lényegülő, egyik alakí-
tástól a másikig felismerhetetlenségig 
átváltozó jellemszínész, a rendezők 
közt is támadtak «darabjátszó» színpad-
művészek. A dráma szelleme diktálja 
a stílust és ezzel a módszerrel a leg-
változatosabban gazdag eredményt ér-
ték el idáig a «darabjátszó» rendezés 
legnagyobb alakjai : Leopold Jessner, 
Jürgen Fehling és Erich Engel. 

Jessnert már két alkalommal ismer-
tet tem a «Napkelet» olvasói előtt. 
Régebben egyszer, szembeállítva Rein-
hardt-tal, másodszor pedig a berlini 
színházak klasszikus előadásairól szólva, 
Oedipus-rendezése kapcsán. Erich En-
gel ugyancsak ez utóbbi cikkben sze-
repelt : Ibsen Kisértetek-jének inszcená-
lását ismertetve. Ezúttal Leopold Jess-
ner legújabb rendezői alkotását, Shakes-
peare János király-ának színpadra-
elevenítését szeretném Jürgen Fehling 
Staatliches Schauspielhaus Szeget-szeggel 
előadása mellé állítani. Talán nem lesz 
érdektelen látni, milyen eredményekre 
jut e két annyira különböző feladatnál 
két olyan rendező, mint Jessner és 
Fehling. 

I. 
Shakespeare János király-ki utoljára 

Berlinben a 90-es években adták, 
Adalbert Matkowskyval a főszerepben. 
Talán a dráma gyengesége, egy sikeres 
előadás nehézsége csábították Jessnert, 
hogy most elővegye. A darab az ő 
rendezésében egységes, zárt, a figyel-
met erősen lekötő, az előadás felfogás-
ban megkapóan merész és puritánul 
egyszerű. 

Jessner a dramaturgiai munkát (hú-
zások, összevonások, itt-ott szöveg-
átdolgozás) nagy tapintat tal és teljes 
sikerrel oldotta meg. Energikus rövi-
dítései révén a dráma tömörebbé vált, 

jobban kidomborodott a magva, anél-
kül, hogy az előadás összbenyomása 
más lett volna mint a drámáé. Jessner 
minden csatajelenetet törölt a darabból. 
A második felvonásban Angers falai 
alatt vívandó ütközetek egyáltalában 
nem történnek meg, hanem Bastard 
javasolja, még pedig azonnal, hogy 
előbb egyesült erővel forduljanak a 
város felé. Az egyetlen képpé össze-
vont felvonás Blanca és Louis eljegy-
zésével, helyesebben Bastardnak ezután 
következő monológjával zárul. Az ötö-
dik felvonás harmadik, negyedik, ötö-
dik és hatodik képei teljesen kimarad-
tak, helyette megjelent a korabeli 
Franciaország és Anglia térképe, váz-
latosan rajzolva, a színpad egész ma-
gasságában és szélességében és egy 
szóhirdető röviden elmondta mi tör-
tént közben, majd a kolostorjelenet 
következett. A szóhirdető vezette be 
az előadást is : egy családfa előtt 
elmagyarázván a történelmi személyek 
egymásközti vonatkozásait. Még két 
betoldás volt a darabba : a negyedik 
felvonás második képében Hubert az 
izgatott nép által látott természeti 
tüneményről beszél; ezt kibővítették 
egy rövid balladává és nem ő mondja 
el, hanem egy fanatikus utcai prófétát 
cipelnek a király elé és ez énekli fél-
révületben a János bukásáról szóló jós-
latot. A végén pedig egy szerzetest visz 
Jessner a színpadra, aki rövid monológ-
ban tá r ja fel szándékát : megmérgezi 
János királyt, nehogy megtérhessen 
és üdvözülhessen a szerzetesek nagy 
ellensége. 

Amilyen erősen meg voltak kurt í tva 
a szerepszövegek és csak a lényegeset 
hagyta meg a jessneri «Bühnenbear-
beitung», olyan puritán, határozott, 
bátor és egységes volt a rendezés is : 
a színpadképek nem «képek» voltak, 
hanem csak a legszükségesebb tér-
alakítást mutat ták. A színpad — 
Caspar Neher tervei — a maga mérnöki 
ökonomikusságával, a szín-tér tovább 
nem egyszerűsíthető jelzésével köze-
lebb volt a Shakespeare-színpad szelle-
méhez, mint lenne bármilyen Shakes-
peare-színpad-rekonstrukció. 

A h á t t é r : halványan átvilágított 
sárgás-szürkén foltos fal-sík. Előtte 
híd fut végig a színpad egész hosszá-
ban. (Egyszer Angers falait jelzi, más-
kor két ágyú kerül rá s — csatatér a 
színpad . . .) A híd alatt a sülyesztőbe 
hátra-lefelé lépcső vezet. Jórészt i t t 
távoztak el és itt jöttek fel a szereplők. 
Érdekes hatások adódtak a lépcsőn 
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való felbukkanás vagy eltűnés moz-
gásaival. Egy trón és két álló gyertya-
lámpa — terem a northamptoni kas-
télyban. Negyed-sátorlap kifeszítve — 
táborhely. A gótika szerkezetének 
csontvázszerű jelzése, érzékeltetése — 
kolostor . . . 

János király : Rudolf Forster, (a né-
metek egyik legnagyobb színésze) — 
tökéletes. Ugyanolyan puritánul egy-
szerű, mint Jessner rendezése. Játéka 
mély találkozásban cseng össze az 
alkotó rendező koncepciójával. 

A legmerészebb rendezői szerep-
átértelmezése az előadásnak: Kon-
stanza volt. Helene Weigel, a vörös-
hajú Konstanza, minden tragikai pá-
tosz nélkül való, maniákus makacs-
ságot érzékeltető, hideg tónusú beszé-
dével, korlátoltságával, merev gőgjével 
és Velasquez hercegasszonyaira emlé-
keztető degeneráltságával a legtökéle-
tesebb tragikomikai alakot keltette 
életre. A harmadik felvonás negyedik 
jelenetében Weigel egészen eszelősnek 
játszotta az anyai fájdalmában össze-
omlott lelkű Konstanzát. 

Jessnernek ez a Shakespeare-rende-
zése, — mely a nagy harci-zajos tör-
ténelmi képsorozatból néhány ember 
lélekdrámájává, valósággal intim ka-
marajátékká tet te a darabot, — a 
«neue Sachlichkeit» esztétikai elvének 
jegyében fogant és alkotó fantáziájá-
nak értékes, új munkaeredményét je-
lenti. 

II. 
Jürgen Fehling, a modern német 

rendezőművészet másik nagy alakja, a 
berlini Volksbühnengemeinde rendezője-
ként kezdte. Az impresszionizmusból 
indult ki, arra alkalmas helyen (Ve-
lencei kalmár, Szeget szeggel) még át-
átüt rendezésén a színes hatások szere-
tete. Hebbel «Nibelungen»-jének ren-
dezésével tanuságot te t t róla, hogy 
monumentális is tud lenni, legutóbb 
pedig Wagner Bolygó hollandi-jának 
színpadraelevenítésével csinált forra-
dalmat az opera-rendezésben. 

Fehling «Szeget szeggel» rendezése 
ugyanúgy jelentéktelenre fokozza le 
a külsőséges színpadi hatásokat, mint 
Jessner «János királya», csak más 
irányban. A színpad : három lépcsős 
dobogó, hátul-körül sárgásszürke kör-
függöny. A színtereket egy-egy szék, 
asztal, oszlop, vagy egyéb kellék szín-
padrahelyezése és világítások jelzik. 
Imazsámoly — barátcellában vagyunk; 
egy oszlop — apácakolostor kertje ; 

hátul rács-jelzés — cella. Puritán egy-
szerűségben peregtek a képek, melye-
ket zene kötött össze egymással. A ru-
hák kosztümszerűek, de nem korhűek. 
A komikus alakok modernizált karri-
katura-ruhákban. Játékuk commedia 
dell'arte-szerűen bohóckodó. 

* 

Dráma — vígjáték : egyformán 
egyet mutat rendezésük I Elfordulást 
a fölösleges, túlzott külsőséges ren-
dezői hatásoktól, a rendezői önkényes-
kedéstől, a dráma színpadi újraterem-
tése helyett öncélú teátrális mondani-
valókat közlő törekvéstől ! A korszerű 
rendezés számukra : lényegkeresést je-
lent . . . Németh Antal. 

Képzőművészet i szemle . 
Rákosi Jenő képgyüjteménye. Az 

Ernst-Múzeumban, úgy látszik, némi fo-
galomzavar uralkodik, vagy nem tud-
nak magyarul, mert «Rákosi Jenő 
művészi hagyatéka» cím alatt hirdetik 
és árverezik el az elhunytnak képgyüj-
teményét. Ilyen árverésekkel általában 
nem szoktunk foglalkozni, legfeljebb 
csak akkor, ha valami eddig ismeret-
len és jelentős anyagot állít az érdeklő-
dés középpontjába. Most azonban e 
gyüjtemény egykori gazdája miatt is 
érdekes, akiről halálakor annyi min-
denféle hamis és tulzó jellemzést irkál-
tak össze napilapjaink halottibeszéd-
mondói. 

Ugyanebbe a hibába esik a tárgy-
mutató előszava is, amely minden ok 
nélkül felnagyított dicsfénnyel veszi 
körül a kalapács alá kerülő kollekciót és 
gyüjtőjét, holott, ha figyelmesen végig-
jár juk az Ernst-Múzeum termeit, köny-
nyen megállapítható, hogy Rákosi 
Jenő nagyon távol állott attól, hogy a 
művészeti életben termékenyítő szere-
pet játszó műbarátnak vagy kiemel-
kedő ízlésű gyüjtőnek tar tsuk. Egy-
néhány jelesebb darabot leszámítva 
a képtár túlnyomó része a mult század 
második felében szerepet játszó magyar 
festők olyan jelentéktelenebb alko-
tásaiból áll, amelyek a sajtó és a képző-
művészet akkoriban jóval szorosabb 
kapcsolatai révén verődtek össze e 
gyüjteménnyé. Kivételek egy jó Fad-
rusz-szobor, néhány Munkácsy-kép, kö-
zöttük egy remek tá j , egy jó Brodszky 
és néhány szép Mednyánszky. Malo-
nyay Dezső halálával azonban, akinek 
tanácsára vezethetők vissza az ebben 
a gyüjteményben teljesen idegenül 
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ható Rippl-Rónai-képek, közöttük egy 
nagyszerű is, Rákosi Jenő befogadó 
képessége bezárult a magyar művészet 
újabbkori kifejlődésével szemben, már-
csak selejtes holmit vásárolt, amint-
hogy egyénisége különben is teljes el-
zárkózást jelentett a magyar élet min-
den egyéb újszerű művészi megnyilat-
kozásával szemben is, a mai magyar 
művészet épen oly kevéssé kellett neki, 
mint ahogy nem értette meg Adyt és 
Babitsot sem. 

Keleti művészeti kiállítás. Az ipar-
művészeti múzeum földszinti nagy-
termében nyilt meg a keleti művészeti 
kiállítás, amely nálunk különösen fon-
tos, ahol a közgyüjtemények enemű 
tárgyakban nem valami túlságosan 
gazdagok. A kiállítás anyagába felvet-
ték a földrajzilag nem keleti eredetű, 
de lényegileg mégis keletről származó 
spanyol-mór keramikát is, viszont nin-
csenek benne képviselve Kis-Ázsia, 
a Kaukázus és Perzsia szőnyegei, mert 
ezeket az egyesület elődje, a Magyar 
Szőnyegkedvelők Egyesülete pár év-
vel ezelőtt már bemutatta. Sőt ki-
állították amaz iráni hellenisztikus 
művészet egyes termékeit is, amelyek a 
nagy népvándorlás folyamán jutot tak 
Ázsia belsejéből, sőt távol keleti részé-
ről is hazánk területére. A kiállítás 
anyagát tudományos szempontból 
Csányi Károly és Felvinczi Takács 
Zoltán kitünően dolgozták föl, ugyanők 
szerkesztették az egyesület ritka ál-
dozatkészségéről tanuskodó szép tárgy-
mutatót is, melyet harminckilenc oldal 
sikerült reprodukció díszít. 

A keleti művészet tárgyainak gyüj-
tése nálunk nem valami régi, gyüj-
tőink akkor jelentek meg az európai 
piacon, amikor az angol, francia és 
végül a német kereslet már nagyon 
magasra verte fel az árakat. Ezért és 
viszonylagos szegénységünk miatt nyu-
gati mértékkel mérve ez az egész gyüj-
temény nem valami jelentékeny, de a 
mi szempontunkból mégis szinte meg-
becsülhetetlenül fontos, mert bőséges 
alkalmat ád közönségünknek arra, hogy 
a keleti művészetben rejlő csalhatat-
lanul következetes stilizáló erővel meg-
ismerkedjék. Ez pedig ma különösen 
jelentős, amidőn az ízlés és a művészet 
hajlandóságai egyaránt szabadulóban 
vannak a XIX. század végének fana-
tikus naturalizmusától. 

Majdnem ezer tárggyal ismertet meg 
a kiállítás. A török művészet termékei 
közül szép csemperészleteket és tála-

kat látunk, a jóval gazdagabb perzsa 
anyagból jó keramikai tárgyak és 
különösen egy remek kézíratoskönyv 
tünnek fel, mely gyönyörű miniatürök-
kel van díszítve. A nálunk majdnem 
teljesen ismeretlen spanyol-mór kera-
mikát is képviseli néhány közepes da-
rab. India, Nepál, Tibet, Sziam és 
Jáva sejtelmesen szakrális alakszobrá-
szatából is látható egy-egy figyelemre-
méltó tárgy, míg Kína szolgáltatja 
darabszámra a gyüjtemény legnagyobb 
részét, fantasztikusan groteszk jádé-, 
hegyikristály-, kalcedonfaragványokat, 
közte néhány valóban elsőrangú dara-
bot olyan változatosságban, hogy egy 
jó kézikönyv segítségével a kínai 
keramikának majdnem egész történe-
té t végigkísérhetjük. Végül szintén 
többszáz darabból álló gyüjteménnyel 
i t t van Japán is, mely cserepekkel, 
porcelánokkal, bronzokkal, pompás lak-
kokkal, elefántcsontfaragványokkal és 
a japán rokokokorából színes famet-
szetekkel szerepel. 

Mindenesetre a legnagyobb elisme-
rés illeti a magyar gyüjtők és művészet-
kedvelők egyesületét, hogy áldozatot 
nem kímélve rendezte ezt a kiállítást, 
amely elsőrangú bevezetőül szolgál a 
távol kelet titokzatos és csodás művé-
szetébe. 

Paál László élete és művészete. A 
Franklin-Társulat elsőrangú kiállítású 
díszművel rótta le kegyeletét legna-
gyobb tájképfestőnknek, Paál László-
nak emlékezetével szemben, amidőn 
újra kiadta dr. Lázár Bélának Paál-
ról írt monografiáját. Ez a második, 
teljesen átdolgozott kiadás, melyet 
százharminc, tehát kétszerannyi kép 
diszít, mint az elsőt, több mint száz 
oldallal terjedelmesebb az elsőnél. Szö-
vegrésze is jócskán megnőtt, számos 
új adattal gazdagodott és a szerző az 
első kiadás óta elmult huszonöt év 
művészeti tapasztalatait is minden-
képen iparkodott Paál művészetének 
jellemzésében értékesíteni. Azonkívül 
összeállította Paál összes eddig ismert 
műveinek pontos jegyzékét, ami az 
újabban mindsűrűbben felmerölő hami-
sítványok szempontjából is hasznos 
dolog. 

Lázár a nála megszokott lelkesedés-
sel ír Paálról, akinek kellő méltánylása 
végett évek hosszú során át lázas 
tevékenységet fejtet t ki. Ez a lelkes 
rajongás könyvének legvonzóbb ol-
dala, és feledteti az elméleti részek né-
mely bizonytalanságát. Lázárnak lel-
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kesedésekkel és rajongásokkal átszőtt 
művészettörténeti és kritikai pálya-
futásán szerzett érdemei között talán 
első helyen áll Paál jelentőségének lel-
kes felismerése és hirdetése, s vele 
nemcsak a mindig lassan sántikáló 
hivatalos köröket előzte meg, hanem 
a művészettel lelkesedésből foglalkozó 
magyar kortársainak nagy részét is. 
Paál életrajzának, egyes képeinek fel-
kutatása azonban nem kevésbbé jelen-
tős érdeme, s ezt mindenesetre ismét 
hálásan fel kell említenünk, midőn 
műve e második kiadásának meg-
jelenéséről röviden beszámolunk. 

Tamás-galéria. Talán még egy ki-
állítása sem volt az ebben az idényben 
megnyilt Tamás-galériának, mely any-
nyira érdekes lett volna, mint ez az 
évadzáró, amely az expresszionizmus-
sal csak kevéssé ismerős közönségün-
ket nyilván megdöbbentette. Közönsé-
günkön ez esetben persze nem a mű-
vészet forradalmára esküdő fiatalsá-
got értem, hanem azt a tárlatlátogató 
átlagközönséget, amely a naturalizmu-
son és impresszionizmuson nőtt fel s 
ma már teljesen belé tud helyezkedni 
a nagybányaiak festőkultúrájába, de 
Szőnyit és Aba-Novákot is hajlandó 
elfogadni, Bernát Auréllal és Kmetty-
vel kacérkodik, sőt néha talán már 
Márffyért is lelkesedik. Ez a közön-
ség, amely a külföldre helyeződött 
magyar festői forradalomból csak a 
lassanként hazaszállíngozókat ismeri, 
alkalmasint mélységes meghökkenéssel 
fog megállani Mattis-Teutsch , János 
művei előtt, amelyek az expresszioniz-
mus egyik legvégső eszmei szublimáló-
dását jelentik és a természettől any-
nyira elvonatkoztatottak, olyan ab-
sztrakt ornamentikájúak, hogy meg-
értésük nem csekély nehézségbe üt-
közik. Ezekhez a képekhez semmiesetre 
sem szabad abból a szempontból köze-
ledni, hogy mennyiben hasonlítanak a 
valóságnyujtotta nyers optikai kép-
hez. Egy egészen transcendentálisan 
általánosító és elvonó képzeletnek 
szinte földöntúli, minden vértől és 
érzékiségtől megfosztott álmai ezek 
a halvány és bizarr kompoziciók, ame-
lyek tengeri ázalagok lágyhajlású dí-
szítményeibe sorvasztják az emberi 
testet, miközben megfosztják húsától, 
vérétől és spiritiszta jelenésképek 
testetlen szellemiségébe öltöztetik. 
Külső formájukban fénytelen és szín-
telen faldekoráció tervek, amelyek 
minden távlatról, tónusról és a három-

dimenziojú térbeliség minden vará-
zsáról lemondanak, síkba vetített, relief-
telen schémák, egy ájtatos magasz-
tosságra törekvő képzeletnek önmagá-
val vívódó és gyötrödő alkotásai. De 
akármilyen groteszkek, idegenszerűek 
és furcsák is és akármily kevéssé jelen-
tik is a művészetnek valamely magával 
ragadó és tömegek lelkét mozgásba-
hozó változatát, mégis egy érdekes 
művészegyéniség küzdelmes életpályá-
jának összefoglalását jelentik, amely 
büszkén lemondott az olcsó sikerek és 
érvényesülések aprópénzzel fizetett hét-
köznapi országútjáról és fanatikus ön-
magábabízással gubózta magát belé e 
furcsa világba. 

Mattis-Teutsch expresszionizmusa bi-
zonyos mértékig az expresszioniz-
mus teljesen dekadenssé vált rokokó-
ját jelenti, amelyben a minden közvet-
len valóságtól elszakadt expressziv 
formaelvonás egy különös ornamen-
tika kissé fáradt, de mindig szellemes 
játékait űzi. 

Egészen más, sokkal több életerőt 
sugárzó és nehezebb súlyokkal dobá-
lódzó képzeletű a fiatal Hincz Gyula, 
aki két kézzel kapaszkodik az élet-
nyuj tot ta színek és formák burjánzó 
gazdagságába. Még nem egészen ki-
alakult művész, aki néha az expresszio-
nizmus merev egyszerűségeinek térbeli-
ségébe harsogó színorgiákat önt, más-
kor meg elvet magától minden színt és 
barokkos gazdagsággal kanyargó, egy-
mást felfaló, küszködve tekerődző vo-
nalkavargásba szorítja bele képzele-
tét. Erőteljes, fölötte érzéki, buja kép-
zeletű ember, valóságos ellenlábasa a 
vértelen általánosságok kereteibe szo-
rult Mattis-Teutsch Jánosnak. Szem-
melláthatólag túláradón fiatal mű-
vész, aki nem riad vissza játékos kér-
kedésektől sem, de mondanivalója min-
dig van, úgyhogy fiatalos hetven-
kedései sem kellemetlenek. Fiatalságá-
nak rovására írható, hogy néha jóval 
többet zsúfol egy-egy kompoziciójába, 
mint amennyi épen a legerősebb hatás 
szempontjából szükséges volna, így 
történik meg, hogy némelyik egyszerű 
erejű csendélete mellett a másik túl-
zsúfoltan meg van terhelve nemcsak 
vonalformákkal, hanem fölösleges szín-
beli tarka-barkaságokkal, is. 

Mészáros Lászlóban ismét egy olyan 
fiatal szobrászt ismertünk meg, akit a 
jövő hivatott jai közé kell számíta-
nunk. Ma még egy kissé hányódik a 
naturalista érzékelés és a stilizáló át-
alakítás örömei között, de ez az átköl-
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tés olyan friss erővel jelentkezik nála, 
még ha néha kissé külsőséges tünetek-
kel is, hogy alkalmasint nem tévedünk, 
ha szobrászatunk kikerülhetetlen és 
méltán sóvárgott átalakulásában tőle 
is jelentős szerepet várunk. 

Farkas Zoltán. 

Daumier-kiállítás a Szépművészeti 
Múzeumban. 

(A művész halálának ötvenéves fordu-
lójára.) 

Az emlékkiállítások korát éljük. 
A művészek születésének és halálának 
száz- és ötvenéves fordulóit ünnepelik 
mindenfelé. Grafikai kiállításai során 
a Szépművészeti Múzeum is egymás-
után rendezte az emlékkiállításokat. 
Nagy művészek oeuvrejének együttes 
bemutatása mindig instruktív s bár-
mily külsőlegesnek látszik egy kiállí-
tásnak valamely alkalomhoz való fű-
zése, azzal mégis bensőségesebbé válik 
s emlékezetesebbé. 

Zichy, Dürer, Goya művei után 
most Daumier grafikai munkái kerül-
tek bemutatásra. Daumiert Balzac a 
karikatura Michelangelojának nevezte 
el s ha csak a nagyságát akar juk e 
hasonlattal kifejezésre juttatni , úgy 
bizonyára helyes Balzac megjegyzése. 
Nincs azonban művész, kit Daumier-
val együtt lehetne nevezni a meleg 
kedély, az ötletes kedvesség és gro-
teszk báj szempontjából. E tekintet-
ben nincsen hozzáfogható. 

A Múzeum Daumier-sorozata meg-
lehetősen újkele tű: a legelső darab 
1913-ban került a gyüjteménybe s a 
gyüjtés munkája 1917-ben már véget 
is ért. A nagy energiával folytatott 
beszerzésnek köszönhető, hogy az ösz-
szehordott anyag, e rövid idő dacára, 
mégis gazdag, sőt nagy ritkaságokkal 
is büszkélkedhetik. A lapok megszer-
zése a legideálisabb módon történt : 
a hozzáértés és különös szerencse 
összehatása folytán. Különös sze-
rencse folytán jutot tak például Dau-
mier rendkívüli szépségű fametszet-
próbanyomatai a Múzeumba. 1916-ban 
ugyanis a Van Gogh-gyüjteményt 
árverezték Amsterdamban. Az ár-
verési katalógus Daumier tizenöt fa-
metszetének próbanyomatát jelezte. 
Mivel addig igazi Daumier-féle próba-
nyomatok még nem kerültek elő, a 
katalógus megjegyzése nem volt na-
gyon biztató, de az összeg nem lévén 
nagy, Meller Simon, a Grafikai Osztály 
igazgatója sürgönyileg megrendelte 

a próbanyomatokat. Az ilymódon 
látatlanba vásárolt lapok megérkezése 
a legnagyobb meglepetést hozta : el-
ragadó szépségű és frisseségű nyoma-
tokat tartalmazott a küldemény, milye-
neket a művész csak magának készít-
tet s melyhez hasonlók egyetlen más 
Múzeumban sem találhatók. Annál is 
örvendetesebb szerzemény volt ez, mert 
a kis könyvek, melyek illusztrálására e 
fametszetek készültek, bágyadt és olcsó 
nyomásukkal egyáltalában nem adnak 
fogalmat Daumier rajzainak különle-
ges szépségéről. Az csak ezekben a 
próbanyomatokban bontakozik ki. 

A fametszetek sorozata további ki-
építést 1917-ben nyert, amikor Karl 
Voll, a művészettörténet kiváló mün-
cheni tanára árvereztette el gyermek-
kora óta szeretettel összegyüjtött, első-
rangú XIX. századi grafikai gyüjte-
ményét. Innen származnak a «Némésis 
medicale» című könyv próbanyomatai 
és egyebek ; nem oly kifogástalanok, 
nem oly frissek, mint a Van Gogh-
féle lapok, de mégis fontosak. 

A gyüjtemény zömét azonban nem 
a fametszetek, hanem a kőnyomatok 
képezik. Ez természetes is, mivel Dau-
mier 5000 darabot számláló grafikai 
munkáiból 4000 kőnyomat és csak 
körülbelül 1000 fametszet. 

A kőnyomatok legnagyobb része a 
legkiválóbb párizsi grafikai-aukcióház 
árveréseiről származik. Loys Delteil 
e ház tulajdonosa, típusa volt a gyüjtő-
tudósnak ; nemesen kényes egyrészt, 
elmélyedő és alapos másrészt. A nála 
rendezett aukciók a legkifogástalanabb 
anyagot hozták piacra s ő tőle szár-
maznak a XIX. századi nagy francia 
művészek grafikai oeuvrejének minta-
szerű katalógusai. Utolsó munkája 
Daumier kőnyomatainak nyolcköte-
tes katalógusa volt. Az ő aukcióiról 
kerültek Múzeumunkba Daumiernek 
kora politikusairól készített híres arc-
képei. E lapok nagy része Charles 
Malherbe kitűnő zeneművészeti írónak 
és gyüjtőnek hagyatékából származ-
nak. Válogatott szépségű lapokból 
álló óriási gyüjteményében csaknem 
teljes számban voltak meg Daumier 
kőnyomatai. Az innen vásárolt lapok 
néhánya íráselőtti példány s ezáltal 
a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. 
Az ugyancsak Delteiltől vásárolt 
«A békebíró döntött» című lapról, 
Delteil oeuvre-katalógusa szerint a 
Szépművészeti Múzeum példányán kí-
vül, más íráselőtti példány nem ismere-
tes. Mint ilyen tehát unikum. 
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Az arcképeken kívül megtalálhatók 
a Múzeum gyüjteményében Daumier 
nagyjelentőségű főlapjai is, az utol-
sók, melyek a sajtószabadság meg-
szüntetése előtt, 1835-ben készültek : 
a megrendítően tragikus hatású «Trans-
nonain-utcai gyilkosság», a színes gaz-
dagságú «Törvényhozó has» s a nagy-
erejű «Belé ne kössetek», mely utóbbi 
épen a sajtószabadság védelmében 
készült. A művész nagyméretű főlapjai 
közül csak egyetlen lap hiányzik, a 
«Lafayette eltemetve» című kőnyomat. 

A politikai karikaturák Daumier 
lelkének tragikus komolyságát, mű-
vészetének hatalmas erejét ju t t a t t ák 
kifejezésre, kedvessége és jóízű humora 
csak a társadalmi karikaturában tu-
dott kibontakozni. Amiben valami 
fonákságot lehet találni, az mind ér-
dekli s mivel mindenben van fonák-
ság, minden érdekli. A tudálékos asz-
szony és a nagyképű férfi, a csapodár 
férj és a hűtelen asszony, a kirándulási 
mániában szenvedő nyárspolgár, a 
divatbolond, a háziúr és a lakók, a 
szocialista asszony, a párizsi bohém, 
az iszákos, a fürdözők stb. stb. min-
den kihívja Daumier mosolyát. Azt az 
örökifjú mosolyt, mely magával ragadó 
erejét, zamatos ízét nem vesztette el 
100 év alatt és nem fogja elveszteni 
soha. A Múzeum gyüjteményében te-
kintélyes számú lap képviseli Daumiert 
erről az oldaláról. A «Derék nyárs-
polgárok» és a «Fürdőzők» című sorozat 
például csaknem teljes s még hozzá egy-
től-egyig kitűnően szép, sőt gyakran 
íráselőtti próbalevonatokból áll. Kiegé-
szítések azonban itt is szükségesek vol-
nának. Egyik legelragadóbb sorozata az 
«Ókori történelem», mely a klasszikus 
kor kimagasló alakjainak kigúnyolásá-
val a klasszikus témákon rágódó 
David-iskolát gúnyolja, nagyrészt meg-
van ugyan a gyüjteményben, de nem 
elég szép levonatokban. Másik nagyon 
fontos, «Robert Macaire»-rel foglalkozó 
sorozata, mely 100 lapon kifogyhatat-
lan elmésséggel a modern szélhámost 
állítja pellengérre, mindössze két lap-
pal van képviselve. Végül «Kékharis-
nyás asszonyok» című, rendkívül mu-
latságos sorozata és mások teljesség-
gel hiányzanak. Arra kellene törekedni 
a jövőben, hogy e sorozatoknak leg-
alább legjobb darabjaival és a «La-
fayette eltemetve» című lappal ki lehes-
sen építeni a Múzeumnak nagyon szá-
mottevő gyüjteményét, mely mai for-
májában — a mostoha viszonyok foly-
tán — csak egy nagyszerű töredék. 

Daumier eredeti rajzai teljesen 
hiányzanak a Múzeum gyüjteményé-
ből. Külön érdekessége a kiállításnak, 
hogy e hiányt magángyüjtemények 
anyagával pótolta. Mindenekelőtt 
Majovszky Pál min. tan. európai hírű 
modern rajzgyüjteményének három 
rajzával. Közülök különösen a «Ne 
zavard köreimet» című, Archimedest 
ábrázoló lap Daumier legszebb rajzai 
közül való, úgyszintén a báró Hatvany 
Ferenc birtokát képező «Vásári komé-
diások» című pompás rajz. A Múzeum 
anyagából szintén hiányzó, Daumier 
fametszeteivel és kőnyomataival dí-
szített könyveket Székács Imre gaz-
dag könyvtára szolgáltatta. Ilymódon 
a Múzeum emlékkiállítása valóban 
méltó módon hódol Daumier nagy 
zsenijének. Hoffmann Edith. 

Zenei szemle. 
A Filharmoniai Társaság Dohnányi 

Ernő vezetésével gyönyörű műsorral 
zárta le idei hangversenysorozatát. 
Mozart «Cosi fan tutte» című víg-
operájának nyitánya, D dur hegedű-
versenye és Beethoven IX. szinfoniája 
került előadásra. 

A hegedűversenyt Kresz Géza Ameri-
kában élő honfitársunk adta elő a szó 
igazi értelmében vett Mozartstílusban. 
Valóban, ritkán hallani ilyen kiérett, 
klasszikus, zeneiségtől teljesen átita-
to t t Mozartinterpretálást. Ebben a 
művészetben ne keressünk Hubermann-
féle forrongó temperamentumot, pom-
pás, telített színeket, önmagát teljesen 
kiélő, hódítani-tetszeni vágyó egyénisé-
get. Mozart világát ilyen tulajdon-
ságokkal nem lehet megközelíteni. Eh-
hez elsősorban lelki előkelőség kell, 
amely nem ismer megalkuvást, hanem 
abszolut értékmérőkkel lép a nyil-
vánosság elé. 

A ritkán hallott hegedűverseny a 
19 éves Mozart műve, a leegyszerűsö-
dött, átlelkesített zenei rokokóstílus 
egyik legszebb példája. Feltünő a téte-
lek zárt jellege, amennyiben a témák 
feldolgozása nem annyira a fejlődés-
ben áll, mint inkább variációkkal tör-
ténik. A zenekar főkép kisérő jellegű, 
szólamai rendkívül egyszerűek, homo-
fon szerkezetűek. Az első tétel brilliáns 
virtuóz jellege, amely egy pillanatra 
sem jut túlsúlyra a zenei tartalom 
gazdagsága mellett, a második tétel 
isteni derüje, a Rondo kecses, finoman 
csipkelődő ritmusa, tökéletes szépségű, 
kiapadhatatlanul áradó melodikája 
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Kresz Géza előadásának nagyszerű 
könnyedségében, kiegyensúlyozottsá-
gában, sokszor szinte légies finomságú 
tónusában a legnagyobb zenei élveze-
tet szerezte a hallgatóságnak. 

Ahányszor alkalmunk van az emberi 
szellem egyik leghatalmasabb alkotá-
sát, Beethoven IX. szinfoniáját meg-
hallgatni, mindannyiszor meggyőződ-
hetünk róla, hogy ezt a művet tökéle-
tesen előadni, minden bennerejlő szép-
séget és mélységet maradéktalanul fel-
színre hozni, majdnem lehetetlen fel-
adat. A lángelme gazdagságának min-
dég más oldala jut így előtérbe anélkül, 
hogy a mű teljes concepcióját valaha is 
ki tudnók meríteni. 

Mégis miben áll Beethoven nagy 
művének igazi vonzóereje? A mester 
saját szavaival felelhetünk: «A zené-
ben magasabb kinyilatkozás rejlik, 
mint minden bölcseségben és filozófiá-
ban». «A zene a legfőbb közvetítő az 
érzéki és a szellemi világ között.» 
És megírja e szavak bizonyságául a 
IX. szinfoniát, a diadalmaskodó, fel-
felé szárnyaló emberi lélek himnuszát. 
Beethoven itt megmutatta nekünk, 
hogy minden emberi gyarlóság ellenére 
el lehet érni a legnagyobb lelki magas-
latot, a királyi lelkek sugárzó derüjét, 
akik a szenvedésekből győzedelmesen 
le tudták küzdeni mindazt, ami lefelé-
húzó, szárnyakat bénító és felszívták 
magukba azt, ami benne felemelő, ter-
mékenyítő, szárnyakat adó. A szellem-
nek ebben a legnagyobb, legnehezebb 
diadalában a lelki harmoniának min-
den külső, belső akadály ellenére való 
kiküzdésében rejlik a magyarázata 
annak, hogy a nagy emberek nevetésé-
ben, lelki derüjében annyi felemelő, 
megnyugtató, erősítő jótétemény rej-
lik. Beethoven szenvedéseinek tövis-
koszorúja eltünik az önmaga fölött 
diadalmaskodó szellem glóriafényében 
és ebből a glóriafényből nekünk is jut 
egy világító, vigasztaló sugár. 

Az első tétel kezdetén a kvint hang-
köznek, a zene legősibb elemének 
uralma valami forrongó káosznak, ür-
nek az érzetét kel t i : mintha lábunk 
alól kihúznák a ta laj t és olyan régiókba 
jutnánk, ahol a véges fogalma meg-
szűnik. A feneketlen örvényben szün-
telenül forrongó kvintsextolák fölött, 
mint egy-egy felvillanó lidércfény kü-
lönböző régiókban halljuk az a-ról e-re, 
vagy e-ről a-ra ugró dallamot. Mindig 
gyorsabban következnek ezek a fel-
villanások, végre oktávákra szélesedve 
ta la j t kapunk lábunk alá a t i táni erővel 

felhangzó d moll témában. Hatalmas 
akkordok törnek elő, a kétségbeesés 
segítségkérő kiáltásai, azután újra az 
előbbi szakadék nyílik meg előttünk 
a d—a quint tónusában. És folyik 
tovább a rohanás. A szakadatlan 
mozgás áradat ritmusában itt-ott szívet 
megindító könyörgés vegyül : hol a 
nyugalom, a fény, a melegség, ahol 
meg lehetne pihenni? Valami sóvárgó 
kiterjeszkedést érzünk a hangok örvé-
nyében. Forrón vágyódik a szív, epe-
dően könyörög, de ez a vágy, ez a 
könyörgés tárgytalan. Maga az abszolut 
sóvárgás száll a végtelenség, az emlé-
kezetnélküliség sivatagán keresztül. 
A tétel centrumában a hatalmas emel-
kedéssel bevezetett főtéma szinte ijesztő 
a maga rideg monumentalitásában. 
A sötétség és hideg nem tágít mellő-
lünk, az espressivo síró panasza el-
hangzik a nagy egyedüllétben. Végre 
a befejezés ! A mélyben kromatikus 
menetek száguldanak föl és alá, a 
felső szólamban mintha valami inte-
lem rejlene : ne tovább, mert itt már 
csak az őrület és kétségbeesés Meduza-
feje integet. A tétel legmegrázóbb 
része következik. Fenyegető crescendo 
után vad elszörnyűdéssel sikolt fel a 
borzalom a hatalmas ugrásokban szá-
guldó oktávokban. A lelki feszültség 
eljut a legvégső határáig, midőn a 
d moll akkord feloldásában, mint egy 
lidércnyomásból ébredünk. Az egyete-
mes világfájdalmat Beethovennél na-
gyobb erővel nem élte át zenében 
senki. Paradox tétel, de igaz, hogy 
a tétel viharos crescendoinak s fortis-
simoinak dacára, valami borzalmas, ha-
lálos csend, a lélek magányosságának 
csendje uralkodik benne. 

A Scherzoban csodálatos feloldódás. 
A zseni egy másik oldaláról muta t ja 
magát és az előbbi titáni küzdelem 
és panasz egy gyermek édes tiszta 
mosolyává szelidül. Mégis csak szép 
a világ ! Ég és föld, virágok és csillagok 
mind kezet látszanak nyujtani ahhoz 
a tiszta ujjongó örömhöz, ami a 
scherzotémában megnyilvánul. Az erő-
kifejtés öröme humorrá derül : mintha 
az élet minden fájdalma megtörne a 
vele űzött játék gyönyörén, a fel-
szabadult lélek az elszenvedett kínnal 
incselkedik. 

Az «Adagio» magasztos melodiájá-
ban nem a fáradt beletörődés, hanem 
a halál fölött diadalmaskodó erővel 
telt megnyugvás, a kereszténység szel-
leme él. Az igazi öröm és erő, a lélek 
királyi vonása az egyéni akarat meg-
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törésében, az önönmagán uralkodni tu-
dásban rejlik. Igy jutunk el a kétel-
kedés és szenvedések terhétől meg-
könnyebbít lélek teljes felemelkedéséig. 
Még egyszer felbukkannak az utolsó 
tétel elején a lelki sötétség témái, de 
felhangzik egy hatalmas akkord, mint 
egy kiáltás, mely kihangzik az egész 
világegyetemre, hogy elriassza a lesel-
kedő árnyakat. A szenvedésnek vége 
és a megmentett lélek a mester saját 
szavaival kiált fel : «Barátaim, hagyjuk 
e hangokat s kezdjünk jobb éneket» 
(bariton szóló) Schiller ódájának sza-
vait csak később helyezi a fődallam 
alá. Először a vonós zenekar basszus-
hangszerei a gyermeki ártatlanság 
szent bizalmával hozzák a témát, majd 
az új közösség többszólamú choráljává 
szélesedik, amelybe úgy érezzük, ma-
gunknak is bele kell olvadnunk, hogy 
részt vegyünk az eszményi Isten-
tiszteleten. Ezt az ősdallamot a va-
riációk során a felfokozott érzés min-
den dísze és pompája duzzasztja ha-
talmasra, mint ahogy az egész lélekző 
világ egyesül a mindent átfogó szeretet-
ben. A megdicsőültek extázisával szár-
nyal az örömhimnusz mind magasabb, 
sugárzott régiók felé, érzelmi Isten-
bizonyítékká válik, mert sejteti, érez-
teti velünk azt, aki a csillagok felett, 
a szeretet erejével vonzza magához a 
teremtményeket. Egy rövid prestis-
simo, a lélek erejének és diadalának 
kifejezése zárja be a hatalmas művet. * 

Egy értékes művészi pályafutás négy 
évtizedes évfordulóját ünnepelte dísz-
hangverseny keretében a magyar zene-
világ. Nem hisszük, hogy Kerner István, 
a magyar karmesterek legkiválóbbja 
túlságosan örült volna a nagy, meg-
érdemelt ünnepeltetésnek.Puritán egyé-
niség, aki bizonyos zártkörű életre 
van teremtve, akit nem csábítanak 
zajos sikerek, külföldi babérok. Nagy 
interpretátor volt, gazdag művész-
iélek. Nagyszerűen bele tudta magát 
élni a legkülönfélébb zenei nyelvjárá-
sokba és így alkotta saját lelkéből újra 
a zenemű érzésvilágát. Azok közé az 
emberek közé tartozott , akik már 
puszta jelenlétükkel a belőlük sugárzó 
benső erő folytán valami megnyugtató, 
jóleső támasz érzetét keltik a környe-
zetben. A vasszorgalom, fáradhatat lan 
munkás ember lelki nyugalma bizton-
sága volt benne, aki tudja , hogy min-
dent megtett azért, hogy zenekara 
megfelelhessen feladatának. Egész éle-

tét a magyar zenekultúrának szentelte. 
Mint operai karnagy és mint a Fil-
harmoniai Társaság karnagya főkép 
Beethoven, Mozart, Wagner inter-
pretálásával szerzett magának halha-
tatlan érdemeket. Itt érvényesültek 
leginkább ideális, fenkölt felfogása, 
karmesteri művészetének nagyszerű 
kiegyensúlyozottsága. 

Kerner István pályafutása nemes 
példája annak a hazafiságnak, amire 
a magyar zenekultúrának— ma inkább, 
mint valaha — a legnagyobb szüksége 
van : a hétköznapok komoly, kitartó 
munkájával bebizonyított hazafiság-
nak. Tudta jól, hogy az élet a hétköz-
napok, a verejtékes munka sorozata, 
ahol az ünnepnapok csak a jól teljesí-
te t t kötelesség tudatából nyerik igazi 
ünnepi színezetüket. Nem nagyhangú, 
alkalmi sikerekre, hanem szolid tu-
dásra nevelte a zenekarát, így tudott 
az igazi nagy karmesterek sorába emel-
kedni, másoknak igazi ünnepi élmé-
nyeket szerezni. Negyvenéves pálya-
futása örökre egybeforrt az ezen idő 
alatt magasra fellendült magyar zene-
kultúra legszebb fejezeteivel. 

Jeritza Mária ezidei vendégjátéká-
nak különös érdekességet kölcsönzött 
ezzel kapcsolatban Puccini a «Nyugat 
lányá»-nak felújítása. 

A mű 15 esztendővel ezelőtt került 
nálunk bemutatásra. Puccini nagy elő-
szeretete a borzalmas drámai szövegek, 
a tömegek idegeit állandóan feszült-
ségben tar tó izgató jelenetek végsőkig 
való kiélezése iránt ebben az operájá-
ban jutott leginkább kifejezésre. Úgy-
látszik azonban, hogy az európai opera-
színpadok közönsége D. Belasconak 
vértől csepegő rémdrámáját túlerősnek 
találta s épen a szövege miatt mind 
külföldön, mind nálunk hamar lekerült 
a műsorról. 

Pedig a «Nyugat lánya» zenei szem-
pontból teljesen egyenrangú Puccini 
egyéb, annyira népszerű műveivel. Jel-
lemzésében mesteri kézzel állítja 
szembe egymással a durva kegyetlen-
ség, vad indulatok viharát a szeretet 
melegségével, amely a lágy olasz meló-
diákban, mint egy puha, enyhítő simo-
gatás vonul végig a kaliforniai arany-
ásók pénz-, kártya- és vérszomjának 
vigasztalan, sötét világában. Puccini 
zenedrámáinak rendes formájával talál-
kozunk itt is : egymásután sorakozó 
jelenetek változó színekkel történő 
zenei festése, itt-ott franciás könnyed-
ség, egy kis exotikum, a Puccini zenere 
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annyira jellegzetes harmonika — amely 
minden modern látszata mellett ebben 
az értelemben egyáltalán nem felfor-
gató, veszedelmes — bizonyos keresett-
ség a drámai feszültség fokozására, de 
ott, ahol belső élmények jutnak szóhoz, 
igazi mélységek. Az I. felvonásban 
ilyen hang Wallacenak, az aranymezők 
dalnokának gyönyörű éneke. A hon-
vágy édes-bús panasza hatalmába ejti 
a durva, kapzsi lelkeket és mint fájdal-
mas visszhang csendül fel mindnyájuk 
ajkán «Kisded házam árnyas kertje, 
Ja j , de messze, messze vagy!» — Vagy 
mennyi szép melódia Johnson és Minnie 
jeleneteiben, midőn a haramiavezér 
szívét Minnie tisztasága, üde bája ha-
talmába ejti és kitör lelkéből a vágy 
az igazi, tiszta szerelem után, vagy a 
II. felvonás túláradó szenvedélyű gyö-
nyörű kettőse. De a legszebb talán 
Johnson utolsó felvonásbeli áriája, 
méltó párja a «Tosca» híres levéláriájá-
nak. Puccininek az élettől való búcsú-
zás sugallta a legszebb áriákat. Ne ke-
ressünk nála magasabb eszményeket. 
Szenvedélyes olasz lelkének minden 
szeretete, mohó sóvárgása az életnek 
szól, az életnek, amely nem adta meg 
azt, amit vártunk tőle, amely örökre 
bezárul előttünk, mielőtt szépségeit ki-
élvezhettük volna. A búcsúzás, a tel-
jesületlen vágyak fájdalma, amely csak 
visszatekint, mert előtte már semmi 
sincsen, elragadó erővel hangzik fel itt 
is az elfogott, halálraítélt haramiavezér 
dalában : «Hadd higyjen Minnie sza-
badnak és jónak -^Vár jon , hogy vissza-
térjek. Eltelnek napok és évek, És én 
meg nem jövök . . . » 

Jeritza Mária kivételes tehetségét a 
«Nyugat lányá»-ban egyéniségéhez leg-
inkább illő szerepben élvezhettük. Nem-
csak nagy énekesnő, hanem vérbeli, 
zseniális színésznő is, aki a drámai fel-
adat egyetlen momentumát sem hagyja 
kiaknázatlanul. A II. felvonásban igazi 
gyujtópontja a drámai cselekménynek. 
Jóllehet humorának groteszkségével, 
túlságosan kiélezett, hatásvadászó 
mozgékonyságával és parlagias pózai-
val sokszor már az esztétikum határait 
is átlépi, mégis annyi erő, egyéniség, 
annyi őseredeti frisseség, minden szilaj-
sága mellett annyi igazi asszonyiság, 
felvillanyozó temperamentum sugár-
zik belőle, hogy emellett eltörpülnek a 
kisebb gyengeségek. Kevés drámai 
színésznő tudná olyan lélekbemar-
kolóan megjátszani Minnie rettenetes 
csalódását, midőn megtudja, hogy gaz 
utonálló az, akit szeret. A lélek viharát 

megelőző szélcsend, Minnie halálra-
meredt arca, remegő kérdése : «Mit 
mondott?» a zenekar lélekzetfojtott 
pianisszimójától kísérve, majd a női 
büszkeségén is halálos sebet kapott 
lélek felsikoltása, gyűlöletbe átcsapó 
vad fájdalma, mesteri színészi teljesít-
mény volt. A «Nyugat lányá»-nak ősi 
természete, egy párduc magát védő, 
majd ragadozó, zsákmányáért harcoló 
vadsága forrt, kavargott előttünk a 
sheriffel való jelenetében. És mind-
emellett mennyi eszköze van a kedves-
ség és báj kifejezésére ! Midőn átszelle-
mült, álmodozó mosollyal suttogja ma-
gában Johnson rajongó szavait (I. felv. 
utolsó jelenet),mennyire tudta éreztetni 
egy tiszta lélekben ébredő szerelem 
benső ragyogását, csodatevő varázsát. 
Mindent, amit csinál, önmagától, a 
színészi ösztön csalhatatlan erejével 
csinálja : nagyszerű organuma mellett 
ez páratlan világsikerének legfőbb 
ti tka. 

Operaházunk a művet megfelelő kere-
tekben hozta színre. Johnson szerepét 
Halmos János meleg líraisággal, sok 
szívvel énekelte. Természetesen egy 
«Jeritza»-féle aktivitás mellett a rabló-
vezér — amúgy is inkább passzív szere-
pében — talán túlszelídnek, erőtlennek 
tűnt fel. Szende (sheriff) mind játékban, 
mind énekben kitűnő alakítást nyuj tot t . 

Prahács Margit. 

Magyar folyóiratszemle. 
Az utolsó évtized filozófiai irodal-

mában rendszerek és elméletek mind 
összefutnak a kultúra új megalapozá-
sának vágyában. Ami a mult század 
második felében még magában álló je-
lenség volt, az ma általános törekvésnek 
tekinthető, amely sokszor egymás köze-
lébe hozza az ellentétes álláspontokat 
is. Ma az élet győz a teória fölött. Az 
élet szempontjának ezzel az uralkodó 
jelentőségével függ össze a tudomány-
nak korunkban észlelhető másik jel-
lemző magatartása is : fordulat a misz-
tika és romantika felé. Misztikus ro-
mantika és romantikus misztika egy-
aránt az élet forrásaiból nő és hajtó-
ereje a lélek újjászületési vágya. A ku-
tatásnak ez az általános szelleme hatá-
rozza meg a mai pedagógia helyzetét is. 
A teória itt már hivatásánál fogva szo-
rosan az élethez simul ; maga a kultúra 
mindig újból kiváltja a nevelői akaratot 
és oly feladatok elé állítja a nevelői 
elmélkedést is, amelyeknek legalább ki-
indulása a tényleges valóság közelébe 
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esik. Ezzel egyidejűen a pedagógiai 
gondolkozás az ateoretikus irányzatnak 
a misztikának és neoromantikának ha-
tását is magán viseli. A metafizikai 
érdeklődés újjáéledése, a mai lélek val-
lásos honvágya, amely a legkülönbö-
zőbb spekulációkban nyilvánult meg, 
a pedagógiát sem hagyta érintetlenül. 
Az irányzatoknak és törekvéseknek zür-
zavarában két megnyilvánuló jelensé-
get lehet megállapítani, amelyek nap-
jaink egész pedagógiájára nézve jel-
lemzőek. Az egyik a pedagógiának, 
mint tudománynak önállósítására való 
törekvés ; a másik jellemző vonás pedig 
abban nyilvánul, hogy szinte általáno-
san kétségbe vonják a pedagógia jogo-
sultságát az egyetemes érvényű cél-
kitűzéshez. A pedagógia, amely Platon 
óta a filozófia ölén nőtt föl, most nyű-
gösnek érzi a filozófiát és hogy saját 
életerejét kipróbálja, végleg el akar 
szakadni tőle. Pedig a tudományos 
pedagógia csak filozófiai lehet. Maga a 
pedagógiai teória tételösszefüggése múl-
hatat lanul idézi a filozófiát. A peda-
gógia csak úgy ta r tha t tudományos-
ságra igényt, ha oly egyetemes érvényű 
elvekből vezetjük le, amelyek egyszer-
smind szisztematikus kiépítését is ki-
elégítően biztosítják. A pedagógiai teó-
riának ez a beállítása elsősorban annak 
az iránynak az érdeme, amely kultúr-
filozófiai alapon próbálja a pedagógiát 
rendszeres tudománnyá szervezni. Ez az 
irány a műveltség fogalmából indul ki. 
A kultúrfilozófiai pedagógiát külsőleg 
jellemzi, hogy nem reakció semmiféle 
régebbi irányzattal szemben s nem fel-
lengzős utópisztikus programm, hanem 
lelkiismeretes tudományos vizsgálat. 
Nemcsak a műveltség és művelődés 
relációját veszi vizsgálat alá, de mind-
ket tő t egyszersmind értékszempontok 
szerint is tagolja : a hegeli szubjektív 
és objektív szellem tula j donképen itt 
éli a maga föltámadását. Végleges 
eredményekről, vagy épenséggel a kul-
túrfilozófiai pedagógia valamely kiala-
kult rendszeréről azonban ma még nem 
beszélhetünk. (Prohászka Lajos: Peda-
gógia mint kultúrfilozófia. Magyar pae-
dagógia, jan.-febr.) 

Az átértékelés követelése mai éle-
tünk lényeges jellemzői közé tar-
tozik. Mind többször észleljük, hogy 
különösen az irodalomtörténet és a 
történelem hagyományos megállapí-
tásait , valamint az eleven közélet meg-
szokott értéklését egyesek és irányok 
módosítani igyekeznek. De ennek a 
törekvésnek meg vannak az ellenzői is. 
Kétségtelen, hogy nemcsak eltérés, 
hanem merev ellentét van a két fél kö-
zött ; nem pusztán egyéni vélemények 
különbözése ez, hanem alapvető kérdé-
sekben szembenálló irányok összeütkö-
zése. Az átértéklés szükséglete ma 
sokak lelkében él, tehát jogosultnak 
kell lenni benne ; a tiltakozók szava 
pedig arra enged következtetést, hogy 
veszedelem is jár vele. Bizonyos, hogy 
az átértéklés szavával jelzett mozga-
lom a szellemi élet örök alakulásának 
természetes következménye. Ma csak 
változott jelszóval folyik, de a közel-
multban a régi irodalmi és történeti 
becslések ellen hasonló erővel folyt. 
Ebben a mozgalomban arra kell töre-
kedni, hogy sem az irodalom kérdései-
nek tudományos vitatásában, sem a 
történelem értéklésében ne váljék ural-
kodóvá a szónak a mai nyugtalanságot 
keltő értelme. Az átértéklés csak ered-
mény lehet, célkitűzés sohasem. Az 
egész kérdés lényegét és megoldását 
abban kell keresnünk, hogy ami tudo-
mányos szempontból egyedül jogosult 
és szükséges, azt nem az átértéklés, 
hanem az átvizsgálás, újból megvizs-
gálás szava fejez ki helyesen. Az át-
vizsgálás természetesen újból való ér-
téklést is jelent, de ha tudományos 
céllal történik, senkinek sem lehet elle-
nére, aki tudja , hogy emberi tévedése-
ket föl lehet ismerni és helyre kell iga-
zítani. Az újraértékelés egyébként még 
nem bizonyosan átértékelés ; de ha ez 
következik belőle, azt is nyugodtan fo-
gadja mindenki olyanoktól, akik nem 
átértékelni akarnak, hanem egyedül az 
igazat keresik. (Imre Sándor: Az át-
értékelés az irodalomban és történelemben. 
Irodalomtörténet 1—2. sz.) 

K. B. O. 
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