
S Z E M L E 

Tudományos élet. 
Nyelvelmélet. — Csalt-e Anonymus? — 
Elhamarkodott névmagyarosítás. — A Levél-
tári Közlemények. — A mozi filozófiája. — 

Vidéki doktori értekezések. 

Bonyolultságával vonzó probléma-
kört, a leíró nyelvtan elvi kérdéseit 
tárgyalta Kaiblinger Fülöp a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság legutóbbi 
ülésén. Erősen hangsúlyozta, hogy a 
nyelvhez három tényező szükséges : a 
beszélő, mint jeladó közeg; maga a jel, 
ami a nyelvi kifejezés puszta hangbeli 
ténye és a hallgató, melynek közre-
működésére a beszélő minden esetben 
számít. Egy-egy szó jeladó értelme 
mindig az adott helyzethez és a hall-
gató lelki tartalmához igazodik. Ily 
módon Kaiblinger a monológot stb. 
kizárja a nyelv fogalmából, amiben 
mindenesetre igaza van, ha nyelven 
csak egy-egy embercsoport átlagos 
érintkezési eszközét értjük. De a köz-
nyelvből mindenféle melléktermékek 
alakultak k i ; pl. az irodalmi, tisztán 
olvasásra szánt nyelv s más egyéb kon-
vencionális alkalmazásai a nyelvfor-
máknak ! Igy talán inkább azt mond-
hatjuk, hogy a köznyelven kívül mind-
ezen nyelvformáknak nyelvtana, sőt 
külön pszichológiája van, amelynek 
tanulmányozása a nyelvtudomány 
szempontjából nem mellőzhető. A köz-
nyelv tanulmányozásánál azonban ke-
rülnünk kellene az afféle papiros izű 
mondatot, amilyet Kaiblinger példa-
ként idézett : «Den Knaben schickte 
die Mutter gute Bücher». Nem hiszem, 
hogy ez a nyelvtanilag kifogástalan 
mondat bármiféle helyzetben haszná-
latos lenne. Kaiblinger fejtegetései 
azonban mindenképen hasznosak el-
méleti kérdésekkel aránylag keveset 
foglalkozó nyelvtudományi életünkben. 

A Zobor név magyarázatával Melich 
János megint újabb bizonyítékát adta 
annak, hogy Anonymus igen becses 
történeti kútfő, csak érteni kell a fel-
használásához. Korábban Anonymus 
szerint a magyarokkal harcoló Zobor 
cseh vezér és a Nyitra melletti Zobor-
hegy nevében a szláv sbor «convent, 
kolostor» szót keresték. Melich most 

kimutatja, hogy sbor templomot jelent-
het ugyan, de csak a délszlávban. Ellen-
ben Zbor igen gyakori cseh-morva 
személynév már a XI. században s így 
Anonymus megint nem «csalt», mikor 
egy ilynevű cseh-morva vezért szere-
peltet krónikájában. 

A Magyar Nyelvben, hol Melich 
kitűnő tanulmánya már azóta meg-
jelent, Bárczy Géza nyelvészeti alapon 
bizonyítja Karácsonyi János hipo-
tézisét, hogy a tokajvidéki Tálya 
vallon-francia alapítású és a francia 
taille «irtás, vágás» magyarított alakja. 

Mint közérdekű cikket említjük még 
meg, hogy e folyóirat egyik cikkírója 
felemeli szavát a neveknek elhamar-
kodott magyarosítása ellen. Igy tör-
tént meg például újabban, hogy egy 
Valentinyi nevű magyar ember nevét 
felsőbb hatóságai Válenti-ra «magya-
rosíttatták». A cikkíró bebizonyítja, 
hogy míg Valentinyi egy, a renaissance 
idején magyarok között is divatos 
latinosítás (Valentinus genitivusa), 
addig Válenti, az új név, oláh község-
név s így az elért eredmény épen ellen-
téte a kitűzött célnak. Jobb volna, 
hogyha a család-, utca- és helységnevek 
megváltoztatását a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia nyelvtudományi osz-
tályára bíznák, mert a nevek elemzése 
rendkívül bonyolult probléma, amihez 
a laikus egyáltalán nem ért. 

* 

A Levéltári Közlemények hatodik 
évfolyama is mutatja, milyen nagy és 
értékes munka folyik a tarka tetejű, 
sutakéményű vári palotában. Herzog 
József megkezdte a magyar kamarai 
levéltár történetének közlését. A laikus 
nem is sejti, milyen tudományos tra-
gédiák folynak le sokszor egy levéltár 
aktacsomói között; így az 1755-iki 
titkos udvari intézkedés, mely minden, 
a kincstárt és az udvart közelről érdeklő 
iratnak a bécsi házi levéltárba való 
szállítását rendelte el, alaposan meg-
bolygatta a levéltár szerves történeti 
összefüggését. Még több efféle intéz-
kedést ismertet Herzog József, az 
Országos Levéltárnak talán ma legala-
posabb ismerője, melyek pontos tudása 
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nélkül lehetetlen volna a kamarai levél-
tár roppant anyagában kiigazodnunk. 
Ugyanitt Mályusz Elemér folytatja 
XVI. századi magyar missilis-levél-
gyüjtésének kiadását (1548 tájáról), 
melyek nemcsak mint történeti doku-
mentumok, hanem mint nyelvemlékek 
is érdekesek. A külföldi irodalomban is 
hiányt pótol Fekete Lajos tanulmánya 
a berlini és drezdai gyüjtemények török 
levéltári anyagáról ; különben Fekete 
Lajos az, aki korábbi munkáiban az 
eddig hiányzó török oklevéltant meg-
teremtette. 

* 

A mozi és a rádió filozófiáját vázolta 
Paul Honigsheim kölni szociológus a 
Magyar Társadalomtudományi Társa-
ság legutóbbi ülésén. A moziban ő a 
ponyvairodalom tökéletesebb folyta-
tóját látja : a moziban éli ki magát a 
való életet nem élő s egyoldalú szak-
munkára ítélt nagyvárosi ember, ki 
a mozit váló életnek érzi s annak gyors 
változásaiban, magasabb életstandar-
dot ábrázoló képeiben kielégületlen 
vágyait éli át. A rádióban pedig a 
modern ember szókultuszának legvégső 
kifejezését látja a német filozófus : az 
az érték, melyet a régi ember a vallási 
szertartásokhoz fűzött, a demokra-
tikus modern világban a tömegekre 
ható szóhoz kapcsolódik s így érte el 
a modern világnak ez a tendenciája 
legteljesebb kifejezését a rádióban. 
(Mi ugyan azt hisszük, hogy a rádiót 
inkább a zene kedvéért hallgatják.) 

* 

A Deutschtum und Ausland, Studium 
zum Auslanddeutschtum und zur Aus-
landkultur című vállalatban jelent meg 
nemrégiben Juhász Kálmán nagy-
szentpéteri lelkész terjedelmes tanul-
mánya a csanádi egyházmegye közép-
kori (Románia) kolostorairól. Igen 
értékes anyagot hordott össze itt a 
szerző s tanulmányából az olvasó meg-
értheti, mily roppant magyar katholikus 
kultúra omlott itt össze a török pusz-
tításai folytán. Ma már csak néhány 
rom és az oklevelek őrzik ennek a száz 
meg száz, nagy műveltséget és vallást 
terjesztő monostornak emlékét Arad-, 
Torontál- és Temesmegyében. Sőt, 
mint a kiadóvállalat is mutatja, még 
ez a magyar mult is (az oklevelek 
neveiből mindenki könnyen meggyő-
ződhet, hogy itt egy elpusztult szín-
magyar és nem német világról van szó) 
ma már a XVIII. században betele-

pedett németség javára könyveltetik 
el, ami persze nem a szerző hibája, 
hanem egy kicsit a mienk is, mert úgy 
tudjuk, a szerző megkísérelte Magyar-
országon is jeles művének kiadását. 
Itt azonban nem kellett senkinek. Most 
tehát németté vált a magyar közép-
kor is. 

* 

A vidéki egyetemek doktori érteke-
zései is kezeink között vannak már s 
köztük nem egy értékes tanulmány 
köti le figyelmünket. Igy a szegedi Joó 
Tibor erős dialektikai készséget tanusít 
abban a tanulmányában, mely a még 
mindig nem eléggé méltányolt magyar 
filozófus Böhm Károly történetfilo-
zófiáját elemzi. Megtudjuk e tanul-
mányból, milyen aktuális ma is Böhm 
Károly s mily értékes tanulságok rej-
lenek a modern történetfilozófus szá-
mára is az elfeledett magyar kantiánus 
műveiben. A debreceni Vajnóczky Ist-
ván pedig Pauler Ákos rendszerében 
ismeri fel a matematikai bölcselet 
vonásait. 

Dézsi Lajosnak már eddig is elő-
nyösen ismert értekezés-sorozatában 
jelent meg Téglás J. Béla terjedelmes 
tanulmánya a magyar történeti pas-
quillusról. Ezzel az irodalmi műfajjal 
eddig senki sem foglalkozott, pedig 
régebben a fejletlen magyar irodalmi 
életnek egyik jelentős táplálói voltak 
ezek a sokszor szemérmetlen, pletyka-
szerű szatírák. Rajtuk keresztül nem-
csak a magyar irodalmi élet élénk lük-
tetését ismerjük meg, hanem egyúttal 
a különben oly nehezen hozzáférhető 
történelmi közhangulatot is. Téglás 
ugyan megelégszik a roppant anyag 
egyszerű tartalmi ismertetésével, de 
művét a történészek így is bizonnyal 
hálásan fogják fogadni, mert munkája 
a szellemi szintézis út já t elegyengette. 

Eckhardt Sándor. 

A Kisfaludy Társaság 1929 októberi 
gyűlése. 

Berzeviczy Albert elnök megnyitó be-
széde után Szabolcska Mihály titkár 
emlékezett meg a nemrég elhúnyt Bene-
dek Elek félszázéves írói működéséről. 
A «nagy mesemondó», kinek könyvein 
generációk nőttek fel, a mai Erdély 
egyik reprezentánsaként is szárnyaló 
szavakban kelt életre a költő ajkán. 
Értékét végleg megállapítani — Sza-
bolcska szerint — nem korunk feladata ; 
de annyi bizonyos, hogy Benedek Elek 
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művei a legtisztább szívből írt magyar 
könyvek közt sorakoznak s túl fogják 
élni korunkat. Az előadó különösen ki-
emelte az elhúnyt író legszebb alkotását, a 
Testamentumot. Berzeviczy elnök a Tár-
saság másik nagy halottjáról, Vargha 
Gyula alelnökről emlékezett meg ezután 
s üdvözölte utódját, Kozma Andort, akit 
írói pályafutása s a megboldogulthoz 
fűződő szellemi rokonsága jelölt erre a 
helyre. Kozma néhány szerény, meg-
hatott szóval foglalta el tisztségét. Két 
hosszabb felolvasás következett ezután. 
Radó Antal, a Kisfaludy Társaság rendes 
tagja, Tasso, Megszabadított Jeruzsá-
lem-éből olvasott fel egy költői szép-
ségekben gazdag részletet, saját fordítá-
sában (Olind és Szofrónia). A neves mű-
fordító ezúttal első szerelméhez tért 
vissza, akit már pályája kezdetén, 
1881-ben, Gyulai Pál ösztönzésére, fordít-
gatott. A fiatal Radó mutatkozott meg 
ezúttal is Tasson keresztül: finom, költői 
nyelv, bravúros technika jellemzik for-
dítását. Pintér Jenő két érdekes fejezetet 
mutatott be nemsokára megjelenő hat-
kötetes irodalomtörténetéből, «A ma-
gyar irodalom a kereszténység első századá-
ban» címmel. Mindkét fejezet (Kulturális 
élet a XI. században, Márk krónikája) a 
mű első kötetéből való. A tudós szerző, 
aki több, mint két évtizedes munkássága 
folyamán sok új szellemtörténeti adattal 
gazdagította irodalomtörténetünket, a 
magyar kereszténység hajnaláról, erről 
az ezerszer átkutatott korról is sok tanul-
ságosat tudott mondani. Érdekesen re-
konstruálta a fennmaradt misekönyvek-
ből az Istentisztelet rendjét. Szent István 
korában a külföldi, magyarul nem tudó 
papok latinul prédikáltak s mivel a nagy 
tömeg nem érthette a szavukat, szó-
székükkel szemben másik emelvény állt, 
melyről a tolmács szakaszonként ma-
gyarra fordította a prédikációt. Az erre 
következő újabb latin szakasz elhangzása 
közben az imént hallott magyar szövegen 
gondolkozott a közönség, mely e különös 
körülmény folytán nem annyira érzelmei-
nek engedte át magát, mint inkább el-
mélkedett. Szinte a szépíró élvezetes 
előadásában emlékezett meg Pintér a 
színleg szürke téma sok részletéről, a 
tolmácsok neveléséről, a Szent István 
korabeli hittérítők pályájáról, stb. Egy 
kis fejezet Szent Bonifác, az ördög 
cselekedeteiről szóló beszédének s a 
tizenkét pogány ifjúra tett nagy hatásá-
nak ismertetése. A XI. századbeli Dezső 
magyar prédikációi után a Márk-krónika 
ismertetésére tért át a felolvasó. Itt 
néhány ismertebb részletet közölt (Cser-

halom, Nádorfehérvár stb.), majd 
II. István és Róbert Károly korabeli 
mondákkal zárta be felolvasását. X. 

Színházi szemle. 
Június derekán Alapi Nándor Orszá-

gos Kamaraszínháza vendégjátékának 
műsorára felvette Herczeg Ferenc más-
fél évtizedes bohózatát, Az ezredes-t is ; 
ugyanezt a művet a rádió mikrofonja 
előtt is eljátszották. Annyi kiderült, 
hogy vele még most is hatással életre 
lehet kelteni az író Huszti Huszt című 
elbeszélésének tarka és könnyű kalan-
dor-világát. 

Ez a világ most pompás keretekben, 
nagyszerű együttes tolmácsolásában 
feltámadt a Nemzeti Színházban, hol 
Herczeg magánszínházi multú alkotásai 
rendre új fedelet találnak. A darab 
szövegében változás nem esett, csak 
címe bővült A nevadai ezredes-sé. 

Igazán megokolttá felújítását leg-
feljebb az teheti, hogy szerepei és hely-
zetei a színpadi játéknak egytől-egyig 
hálás anyagot nyujtanak, mert egyéb-
ként szerzőjének szatirai ereje, kon-
struáló biztossága i t t nem áll azon a 
fokon, mint könnyű múzsájának akár-
hány más termékében, teszem az esz-
tendeje felfrissített Kéz kezet mos-ban ; 
ez tíz évvel régibb műve, de szőttese 
időállóbb, mint Az ezredes-nek élén-
kebb, de hamarabb fakuló szálakból 
dolgozott, kissé «nyári» matériája. 
Újabban az a divat, hogy a rendezés a 
közelmult színpadi termésének némi 
színehagyottságain a közreműködők-
nek «korhű» öltöztetésével igyekszik 
segíteni; most is bukjel-szoknyák, 
kontyzuhatagok és malomkőméretű, 
rózsaberket hordó kalapok idézgették 
a «békebeli», «szebb» időket, melyek 
felől pedig Herczeg e békebeli műve 
épen nincs valami hízelgő véleményen. 
A csirkefogóságoknak olyan zsúfolt 
múzeumát mutatja, hogy szinte el-
hülünk belé s ráadásul még rokon-
szenvével kénytelen e népes pálya 
éhenkórász szabadportyázói mellé 
állni, kiknek boldogulása útjába a 
«becsületes gazdagok» piszkos kon-
kurrenciája egyre több akadályt gör-
dít. Keserű szatira magva húzódik meg 
e darab mélyén, csakhogy i t t Herczeg 
nem hatol a téma magváig, a férges 
gyümölccsel csak játszik, de fel nem 
boncolja. 

A játékra kell koncentrálódnia a 
színház munkájának is. A Nemzeti 
Színház most erről a végéről fogta meg 
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a dolgot és az ártatlan bohózat hang-
nemében szinte hibátlant nyujtott. 
Lüktetőbb ütemet diktált (ebben szeren-
csére nem ragaszkodott a korhűséghez) 
s a motiválás némi zökkenőin sebtében 
átrobogva, a figurák és jelenetek minél 
szabadabb kiaknázása felé igyekezett. 
Az élen — mind egyéni varázs, mind 
játéktempó tekintetében — Uray gra-
ciózusan szemtelen és fölényes «ez-
redesbe haladt, pompás a mozgása és 
beszéde, finom árnyalásban gazdag az 
arcjátéka s ami legfontosabb : teljes 
hitelű a rongyokon is átsugárzó ele-
ganciája. Csortos — a »magyarszinházi 
régi előadások «ezredes»-e — most két 
szerepet is vállalt, ő játszotta az 
amerikai Husztit is meg a hazait is, s 
így a két alaknak nem igen tiszteletre-
méltó vonásokban kiütköző vérrokon-
ságát csakugyan önmagában hordozta. 
Különösen minden hájjal megkent honi 
Husztija sikerült, ebbe valami új házias 
bájú komiszságot vegyített; «konzerv-
Huston»-ja valamivel színtelenebbül 
ütött ki. Somogyi Erzsi patagóniai 
naivságú lélekmentő-egyesületi elnök-
nője nagyon bensőséges, szeretetre-
méltó figura, ez a kedves művésznő a 
nyári szünet alatt mintha szerencsésen 
leszokott volna kéretlen grimász-rá-
adásairól, egyszerű volt a minap Csiky 
darabjában, az volt most is, e két 
kiváló alakításából nyilván megállapít-
hatja az egyenes út rövidebb voltát, a 
cikornyátlan melódia tisztább hatását. 
Sugár Károly betörő-asszisztensét is a 
művész örvendetes mérséklete tette 
valóban jeles karakter-figurává ; Mát-
ray Erzsi meg Tőkés Anna két Huszti-
lánya szép és kellőkép izgága volt, leg-
feljebb az utóbbinak gyönyörű alt-
hangja tetézte meg az alakot valami 
kelleténél drámaibb páthosszal. For-
gács Antal és Mihályfi Béla komikai 
érzékével tűnt ki, emennek csak maszk-
ban ajánlanánk némi tartózkodást: 
a tökfilkónak sem kell címét és jellegét 
a «homlokán hordania». 

* 

Goldoni Fogadosnéja az utóbbi évek-
ben egyre-másra feltámad, színrekerült 
a Nemzetiben, színre a Vígszínházban 
is, az Operában pedig Mozart-szöveg-
könyvül kelt új életre. Most a Kamara 
Színház frissítette fel. Hevesi Sándor 
Goldoninak Párisban írt s bemutatott 
Legyezőjét is egyre műsorra készült 
tűzni s talán változatosság okáért most 
inkább ennek lehetett volna sorát ej-
teni. Mindegy: a Locandiera is költő-

jének java terméséből való, stílusát 
tökéletesen mutatja, színészi tekintet-
ben pedig végtelenül hálás : a tarka 
helyzetekben nemcsak kacagtatásra 
nyílik alkalom, hanem igazibb jellem-
rajzra is. 

Igy is kell játszani : naiv, tiszta víg-
játéknak s nem rikító farce-nak ; amit 
belőle az idő megfakított, hasztalan 
igyekszünk pojácafogásokkal, színpadi 
schematizálással s akármiféle rendezői 
handabandázással «helyrehozni». Ma 
divat a régi kelmék ilyetén átfestése, 
átszabása. Reinhardt ebben a főmester. 
Láttam a bécsi Theater in der Josef-
stadtban, mire képes Goldoni ellen is : 
a Két úr szolgája az ő fogalmazásában 
egy harmadik úrnak lett csak igazában 
szolgájává : Reinhardt úrnak ; úgy 
kellett táncolnia, ahogy ez fütyült. S 
lett az olasz kedves vígjátékból elvisel-
hetetlen bécsi Hanswurstiáda. Goldoni 
a színészi toldások-foldások ellen küz-
dött, hogy visszavívja az írói szöveg 
becsületét, — Reinhardték a rendezői 
toldás-foldás szabad prédájául vetik 
oda a szöveget. Goldonit molièrei becs-
vágy sarkalta —, de hiszen Reinhardt-
nak maga Molière is Csáky szalmája. 

A Nemzeti Színház együttesét sze-
rencsére nem fogták ilyen barbár mun-
kára : embereket rajzolhattak s nem 
harsogó «színfolt»-okat ; s ezek az 
emberek — ha jobbára típusok is, 
még pedig a színpadon azóta ugyan-
csak kiaknázott és agyonvariált típu-
sok — friss és őszintén jókedvű előadás-
ban ma is életre kelnek s a koroktól 
független művészi igazságot sugároz-
zák. A Kamara Színház munkája majd-
nem hibátlan. Szó még leginkább a 
Tasnády Ilona fogadósnéjához férhet, 
nem a felfogásához, mert az helyes, a 
fantáziájához sem, mert abból bőven 
fut ja a misogyn-szelídítési haditerv 
minden apró mozzanatára. A figura 
igazi hitelének hiánya a művésznő 
egyéniségén múlik : hiányzik belőle 
némi kis rusztikus keménység és rá-
tartiság, ami nélkül itt az egész «csáb-
tánc» egy kissé túlságosan olvadó és 
édes melódiára van fogva. Mirandoli-
nában több a józan számítás s a kony-
haparancsnoki erély, mint amennyivel 
Tasnády Ilona ütközetbe viszi. Petheő 
Attila bramarbas lovagja jól, az itt 
nagyon fontos diszkrécióval érezteti 
az alak magvában rejlő komikumot, 
nem igyekszik hanyatt-homlok a ne-
vetséges felé, önmagát szörnyen komo-
lyan veszi, így azután felsülésével meg 
bírja ütni a mélyebb, tragikomikai han-
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got. A felszínen kiütközőbb komikum-
ban Pethes Sándor meg Náday Béla 
nyujtott jeleset, a legszélsőbb hang-
nemben pedig a kedves közvetlenségű 
Matány Antal ügyeskedett. Lánczy 
Margit és Ághy Erzsi megfelelő gran-
dezzával iktatta be a zajos színésznők 
epizódját s Harasztos is mulatságosan 
evickélt a vőlegényi önérzet és pincéri 
alázat nehéz dilemmájában. 

* 

A Magyar Színház három évtizedes 
multja alatt volt már a dráma otthona 
is, volt a lenge operettmúzsáé is. Most, 
az új vezetés óta, valami furcsa műfaj-
kereszteződés kapott benne lábra. Mó-
ricz Zsigmond darabjával indultak s 
Móricz a színpadon még ily mérték-
ben soha sem rúgtatott az operett 
közelébe, mint most e Fedák Sáritól 
ihletett művével. Móriczra Drégely Gá-
bor következett egy ál-vígjátékkal, 
mely a dereka táján helyzet-bohózattá 
gabalyodott, kibontakozásában pedig 
nyiltan átváltott az operettbe. Harma-
dikul most Bús Fekete László kapott 
helyet a Diktátor kisasszony-nyal. En-
nek már a címe is tisztára operettízű 
s a darab maga semmiben sem cáfol 
rá a címére, legfeljebb annyiban, hogy 
ez a diktátor kisasszony, kit a tavalyi 
Agglegény apá-bó1 átvett, rendkívül 
szellemes fordulattal időnkint itt is 
Mussolini őnagyságának nevezgetnek, 
valójában nem is diktátor kisasszony, 
hiszen az energiájából egy hermelin-
csábbunda kölcsönvételén túl többre 
nem igen fut ja , — hanem sokkal inkább 
afféle «templom egere», a külváros bá-
tor sajkása, aki a harmadik felvonás-
ban múlhatatlanul beevez a bankbol-
dogság révébe. Néhai Szomaházy Ist-
ván Lehman Vilmácskája ugyancsak 
népes családfának lett törzsévé: le-
származói évtizedek óta csinálják a 
szerencsét, már egy kicsit únni is kezd-
jük őket, mert kétségbeejtően egyfor-
mán csinálják. Nagyon bájosak és csi-
nosak, noha alkalmilag a bájtalanság 
és csúnyaság leple alá rejtőzködnek, 
nagyon eszesek is, noha az is igaz, hogy 
a jóindulatú szerzők rendszerint úgy 
intézik a sorsukat, hogy abban a minu-
tumban, amikor ez édes teremtések 
karriercsináló haditervükbe belefog-
nak, az egész környezetük menten meg-
butul. Bús Fekete Mayer-Málnay kis-
asszonya is fölöttébb imbecilis társa-
ságban éli és korrigálja meg kétlaki, nap-
pal pápaszemes könyvelői, éjjel tüllang-
lés kültelki kabaréénekesnői életét. 

Nagyobb baj, hogy a Magyar Szín-
ház — úgy tetszik — maga is egyre 
nyiltabban a közönség imbecilitására 
számítva szeretne karriert csinálni. Jó 
taktika ez? Mi alig hisszük, s talán 
még nem is volna késő egyet fordítania 
a szekere rúdján . . . 

Különbekre hivatott együttese is 
különb sorsot érdemelne. Titkos Ilona 
van olyan tehetség, hogy újabb fel-
adatokban megújuljon, — minek őt 
e megúnt sablonban lejáratni? Egy-két 
komolyabb hanggal még e tucatba 
készült figurákhoz is képes valami kis 
emberi sors-illúziót éreztetni. Hegedűs 
Gyulát szégyelnők e szereplése alkal-
mával megdicsérni. Minden tizedrangú 
operettkomikus tűrhetően eljátszhatná 
azt az idétlen banalitást, amit itt jónak 
láttak az ő művészi tekintélyével fe-
dezni. Mintha a Wesselényi-utcában 
hova-tovább megfeledkeznének róla, 
kicsoda Hegedűs Gyula. Ha ez még 
soká így folyik, Isten segítségével talán 
még ő maga is megfeledkezik róla. 
Sarkadi Aladár autóvigéce merőben 
operettalakítás, de annak tagadhatat-
lanul mulatságos, ügynöki zamata pe-
dig egyenest utolérhetetlen. Justh 
Gyula ezúttal komolyabb karakter-
rajzoló képességről tet t tanuságot, Dé-
nes György egyéni szeretetreméltóság-
gal vette élét figurája tenyérbizsergető 
«jampec»-vonásainak s a Földényi 
László «pléhpofájú» igazgatósági tit-
kára is stílusos alakítás. Várnai «echt» 
terézvárosi nagypapa, a szép megjele-
nésű Babochay Erzsi ellenben valami-
vel disztingváltabb volt a kívánalmak-
nál — már tudniillik Bús Feketének 
ez alak felől táplált véleményénél. * 

«A Tizennyolcévesek egy darab életet 
akar ábrázolni. Minden tendencia és 
irányzat nélkül, ha szabad így mon-
danom, azzal a lírai tárgyilagossággal, 
ami magában az életben is bent van. 
Szeretettel, hittel írtam és nem tudom, 
jelent-e ez valamit, — de minden 
eddigi munkám közül ez az, amin a 
legjobban csüggök.» — Ezekkel a 
szavakkal jelentette be egy ujság-
nyilatkozatban Lakatos László a Bel-
városi Színházban bemutatott új szín-
művét. Meglátszik-e a munkán szerző-
jének ez a hite és szeretete? Annyi 
bizonyos, hogy most nagy önmegtaga-
dással elhajította aforisztikus mondato-
kat faricskáló lombfürészét, kemé-
nyebb fának esett neki, mely fejszét 
kíván, erős lendülettel dolgozó, munka 
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közben alaposan áttüzesedő fejszét. 
A serdülőkor érzelmi és intellektuális 
válságai felé fordult, érezhetően őszinte 
érdeklődéssel, az ifjúság fegyvereit és 
hadállásait iparkodott rendre szem-
ügyre venni, a felnőttekkel szemben-
álló tábor iránt baráti megértéssel, de 
ugyanakkor a «felnőttség» kritikai meg-
világításában is. Vágyak, tervek, in-
spirációk s a szerelmi érzések első 
nyiladozásainak vörös ködébe fordítja 
reflektorát, fantomokat, eltorzult ará-
nyokat szeretne reális világításba he-
lyezni. Az igyekvés nyilvánvaló, az 
eredmény fogyatékos, a nagy tisztá-
zásban majd minden tisztázatlan ma-
rad : a hiba a reflektorban van. 
A szerző túlságosan rabja az irodalmi 
pubertás-divatnak. Világért sem állít-
juk, hogy a «Frühlingserwachen» moz-
zanatai jelentéktelenek vagy épen 
tárgytalanok, mihelyt nem akarjuk 
őket észrevenni s azt sem, hogy a 
mai «koedukációs» szerelmek drámai 
indítékokkal bőségesen nem szolgál-
hatnak. De ennek a témának wede-
kindi, schnitzleri «meghódítása» és na-
turalista-romantikus körülteremtetté-
zése valójában inkább a Lakatos László 
ifjúkorának irodalmi hagyománya, 
semmint a mai fiataloktól függő, 
az ő lelkiségükből szakadó új irodalom-
nak középponti problémája. 

Lakatos darabja tele van stílus-
töréssel, laza képsorozatban jut nem 
is előbbre, csak tovább, minduntalan 
be akar fejeződni s végül is befejezetlen 
marad. Tizennyolcévesei inkább csak 
mutogatják magukat kívülről, semmint 
élik belülről. Nem a sorsukkal kerül-
nek szembe, csak színpadi botlatókkal. 
Túlozzák magukat, nem a lényük 
önkéntelen túlzó voltából, hanem az 
író túlzó szándékaihoz igazodva. Ezért 
nincs igazi művészi hitelük : úgy van-
nak összeróva, agyuknak-szívüknek 
laboratórium-íze van. A berlini diák-
drámák ízléstelenségeit nem követik, 
de a kényes helyzetek mögött a kemé-
nyebb etikai alap is hiányzik. Mo-
solyuknál egyre a színpadi világosító 
sárga reflektorára, indulataiknál a sze-
repkönyvre, sőt még az öngyilkossági 
kísérletnél is az ügyelő revolverére kell 
gondolnunk. 

A Belvárosi Színház — akárcsak 
első ujdonságának bemutatóján — 
ezúttal is nagyon gondos és egybevágó 
munkával szolgálta vállalt feladatát. 
Kitűnő volt a színpadi keret, az volt 
a rendezés is. A színészi rész megoldása 
meg épen komoly figyelemre méltó. 

Ráday Imre a fő «tizennyolcéves» 
alakjában nagyon rokonszenvesen mu-
tatkozott be : lelket éreztetett, moz-
gásában, tekintetében, hangja árnyalá-
sában mélyebb rétegekig hatolt szere-
pének nem eléggé meggyőző szövegénél. 
Radó Mária «észlény»-ből «szerelmi 
lény»-nyé olvadó Licája is jól elkép-
zelt, legfeljebb a részletekben itt-ott 
kissé igen is kiszámított alakítás. 
Székely Lujza a tágszívű «úriasszony» 
kínos figuráját egyéniségének közvet-
len gráciájával enyhítette. Keleti 
László jól koncipiál, csak még vala-
melyest túlszínez. Mály Gerő és Kö-
rössy Angela az igazi kedély kedves 
melegét sugároztatja. Annál kedély-
telenebb az utolsó felvonás kezdetére 
teljesen megokolatlanul színpadra hur-
colt berlini túrista-házaspár ; ezt min-
denestül törülni kellene : menjen vissza 
oda, honnan nyilván csak véletlenül 
tévedt errefelé : a Fliegende Blätterbe. 

* 

A Majorné Papp Mariska vezetésé-
vel rendezett városi színházi ifjúsági 
előadások műsora erre az iskolai évre 
is jó érzékkel kiszemelt darabokat 
tartogat. Évadkezdőül Rákosi Viktor 
és Beöthy László Aranylakodalom című 
keretes történelmi képsorozatát ját-
szották el. Harminc esztendeje a 
szabadságharc félszázados évfordulója 
inspirálta ezt a görögtüzes részletei 
mellett is nem egy mozzanatában 
valódi írói érzékre valló művet s most, 
Világos nyolcvanadik évfordulóján, az 
előadás idősebb nézői a mai diák-
közönség lelkesedésében némi ellágyu-
lással ismerhettek rá egykori édes-
magukra. A színpadon is szép és lelkes 
munka folyt, középpontjában Majorné 
Papp Mariska és Lehotay Árpád tüzes 
és átérzett alakításával : amint ehhez 
a darabhoz illik, eszményített mese-
hősök voltak, de jó magyar ízzel. 
A sok epizódalakot jobbára most is 
a Nemzeti Színház ifjabb művészei 
keltették életre. Közülök Sugár Károly 
sok új színt lelt a darab leghálásabb 
figurájához, Gyenis Ede hűséges Miku-
lák Janója pedig újabb igéret arra 
nézve, hogy ettől a meleg kedélyű 
színésztől még a Nemzeti Színházban 
is figyelemreméltó művészi munkát 
várhatunk. Ónody Ákos nemes pátho-
szát, Harsányi Gizi komikai ízlését 
és finomságát sem volna méltányos 
említés nélkül hagynunk. 

Rédey Tivadar. 
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Színházi levél. 
Szeged, 1929. október 

A szegedi Városi Színház új évadja 
sokkal biztatóbban indul, mint ahogy 
a tavalyi végződött. Mindjárt a meg-
nyitó előadás kellemes meglepetéssel 
szolgált. Vörösmarty Mihály bájos és 
mélyértelmű mesejátéka, a Csongor és 
Tünde került szinre Németh Antalnak, 
a színház ú j rendezőjének interpretá-
lásában. A fiatal rendező e munkájával 
igen tehetséges színházi embernek mu-
tatkozott. A darab mondanivalójának 
tökéletes megértése és megéreztetése, 
finom ízlés és sok rendezői ötlet jelle-
mezték munkáját. A darabot 12 képre 
osztotta s a képeket szinte szempillan-
tás alatt tudta változtatni. A költői 
vagy filozófiai tekintetben értékes ré-
szeket megtartotta, csak a színpadilag 
bágyadtabb részeket vonta össze vagy 
törölte s az egésznek kissé epikus mene-
tét kitűnő tempóval igyekezett drá-
maibb hatásúvá tenni. 

A díszletek Jaschik Álmosnak deko-
rációtervei szerint készültek. Jaschik 
meseszerű fantáziája a színpadi képek 
megalkotásában teljes ragyogásával ér-
vényesült. Nem törekedett aprólékos 
naturalizmusra, egész elgondolása nagy-
vonalú stilizáltságot muta to t t ; motí-
vumaiban gyökeresen magyaros, külső-
ségekben takarékos, de belső kifejező 
erőben annál gazdagabb volt. — A szí-
nészek közül magasan az átlagnívó fölé 
emelkedett Peéry Piri, Mirigy ábrá-
zolója. Nagy jellemző erővel játszotta 
meg az ősgonoszt, külső megjelenésben 
Calibánszerűnek formálva. A többi sze-
replő közül mozgásának ötletességével 
legérdekesebb volt Veszely Pál Balgája. 

Csongor és Tünde négy előadásban 
gyönyörködtette Szeged publikumát. 
Mégha az operetteknek még egyszer 
ennyi házat vonzó hatásával hasonlít-
juk is össze, nem közönséges anyagi 
siker ez, tekintetbe véve azt, hogy ez 
e nagy irodalmi értékű darab a maga 
artisztikus, megjelenítésével ötöd-
annyiba sem került, mint amennyit 
egy-egy operettnek sokszor ízléstelenül 
kiabáló külsőségei emésztenek fel. 

Másik jelentős esemény volt Táray 
Ferenc bemutatkozása Herczeg Ferenc 
Bizáncának vezető szerepében. A jeles 
művészt a budapesti közönség jól 
ismeri. Illuziókeltő megjelenése, nagy 
intelligenciája, kitünő beszédtechnikája 
teljes erejével jutott érvényre e szerepé-
ben is. Kár, hogy a mélyebb átélés, a 
szívvel teljesség tehetségének határain 

kívül esik. Kvalitásai mindamellett 
olyanok, hogy okvetetlenül a színház 
protagonistája — reméljük azonban 
nem sztárja ! — lesz. — Az újonnan 
szerződött tagok közül Könyves Tóth 
Erzsit kell még kiemelni, aki azonban 
bemutatkozásául nem egészen szeren-
csésen választotta a Hotel Imperial 
szobalány szerepét. Ábrázolásának stí-
lusa ezt a kétségtelenül tehetséges 
színésznőt inkább a patetikusabb tó-
nusú szerepek felé utalja. E téren bizo-
nyosan értékeset fog alkotni. 

A szegedi színház drámai együttesé-
nek e négy felsorolt néven kívül is van 
még egypár derék és komoly tehetsége. 
Sajnos azonban, hogy csak egypár. 
Igy aztán nagyobb személyzetet igénylő 
komoly darabokban a közönség kény-
telen a kisebb, de azért igen fontos 
szerepekben olyan szereplőkkel meg-
elégedni, akik legfeljebb operettek-
ben — ott sem elsőrangú teljesítmé-
nyekre lehetnek alkalmasak. 

Egy minden tekintetben megfelelő 
drámai együttesnek megteremtése a 
szegedi színház számára még meg-
oldandó feladat. Megoldandó, de azt 
hisszük, nem megoldhatatlan ! És a 
vidéki társulatok közül egyedül Szeged 
számára nem az. Ez a színház — hála 
Szeged város nagy kultúrérzékének ! — 
biztos anyagi bázisokon nyugszik. 
Az utóbbi időben fel-felröppennek 
ugyan olyanféle hírek, mintha a város 
a házi kezelést meg akarná szüntetni, 
mi azonban közvetlen tapasztalásból 
ismerve a város nagy vendégszeretetét 
minden magasabbrendű kultúrintéz-
ménnyel szemben, nem merjük elkép-
zelni sem, hogy ez az egész magyar 
vidéki színészetre katasztrofális hatású 
változás bekövetkezhessék. 

Épen így nem hiszünk azokban a — 
reméljük felelőtlenül — feldobott lehe-
tőségben sem, hogy az opera-együttest 
a város feloszlatná. Szeged közönségé-
nek zenei igényei megkövetelik az 
állandó operaegyüttest. Aidának és 
Kacsóh Pongrác Dorottyájának tavalyi 
nagy sikere nem maradhat folytatás 
nélkül. 

Mindezek azonban nem is komoly 
veszedelmek. Szeged városának bölcs 
urai és a színház ügyes vezetősége meg 
fogják találni a módot a mutatkozó 
anyagi nehézségek olyatén elhárítá-
sára, hogy általa Szeged és vele együtt 
az egész magyar kultúra ne valljon kárt. 
Mi bizakodással nézünk a szépen induló 
évad kibontakozása felé. Reméljük, 
nem fogunk csalódni! Galamb Sándor. 



539 

Zenei szemle. 
Az Operaház az újonnan díszle-

tezett és betanult «Bánk bán» előadás-
sal nyitotta meg kapuit. Annyi esz-
tendő és annyi előadás után, talán még 
első bemutatása idejének forró sikerei 
közepette sem állt oly közel ez a mű 
a nemzet lelkéhez, mint napjainkban. 
Mindig új és új szépségeket fedezünk 
fel benne, olyan szépségeket, amelye-
ket csakis rokonhangulatok egymásra-
találásával foghatunk fel teljes mér-
tékükben. A magyar opera megszüle-
tésének korszaka és a mai korszak a 
magyar történelem drámájának foly-
ton vissza-visszatérő vezérmotívumai: 
a megpróbáltatások sötét periodusai. 

Az elnyomatás ideje után, mikor 
a nemzet lelkében még ott égtek a szo-
morú emlékek, akkor született meg a 
legszebb magyar opera, a «Bánk bán». 
Az egész magyar szellemi világban nagy 
volt akkor a forrongás. A zeneiro-
dalomban is, ami értéket a mult század 
felmutatni képes, az mind az 50-es, 
60-as évekre esik. De egy sem volt 
annyira megrázó, drámai kifejezője a 
nemzeti fájdalomnak, mint Erkel 
remekműve. Az ouvertürtől a hatalmas 
záró gyászindulóig, minden hangja 
visszhangot kelt a magyar lélekben. 
Bánk bán áriájában : «Amott hangzik 
kipusztított hazám rémes jajja, It t el-
gázolt becsületem haldokló sóhaja . . .», 
szinte sír a zenekar. És ki ne tudná ki-
érezni Tiborc panaszából millió és millió 
elnyomott magyar testvér zokogását, 
amely a vonósok egyre drámaibb cre-
scendojában, a fafúvók sírásában ele-
mentáris erővel tör az ég felé. És együtt 
könnyezünk, együtt ábrándozunk a 
sorstól és az emberektől üldözött sze-
rencsétlen Bánkkal és Melindával a 
régi boldog idők emlékén, midőn fel-
csendül az angolkürt, cimbalom, hárfa 
és viola d'amore gyönyörű quartettje. 
Több mint félszázad multán sokat vál-
tozott, gazdagodott a zenekari tech-
nika, de ennek a hangulatnak Erkel 
zenekara mind mai napig mesteri ki-
fejezője maradt. 

De hát hová lettek azoknak az 
istenáldotta esztendőknek többi opera-
termékei? A «Hunyadi László» volna 
csak még egyedül érdemes arra, hogy 
állandó műsordarabja legyen Opera-
házunknak? Erkel többi operáit, a 
«Báthory Máriá»-t, «Brankovics»-ot, 
«Dózsa György»-öt, «István király»-t, 
«Saroltá»-t a mai nemzedék alig ismer-
heti, legfeljebb partiturákból. 

Sajnálatos tény, hogy a mult század 
monumentális zeneköltése és az egy-
korú költészet nem találtak egymásra. 
A nagy zeneköltők ritkán olyan sze-
rencsések, hogy congeniális szövegíróra 
találjanak. Erkel Ferenc sem volt e te-
kintetben szerencsésebb s így legna-
gyobb részben ez az oka annak, hogy 
egyéb művei lekerültek a műsorról. 
Erkel korának nagy költői, nagy kri-
tikusai voltak, de nem voltak első-
rangú színköltői. Szövegírói közül Eg-
ressy Béni — maga is dalköltő és zene-
szerző — írta a legjobb szövegeket. 
Igaz, hogy ezek mind olyan tárgyakból 
íródtak, amelyek már a köztudatban 
mint kész tragikus-hagyományok éltek 
(«Hunyadi László»), vagy épen — mint 
a «Bánk bán» — hatalmas költői alko-
tásban drámailag is meg voltak for-
málva. Abban a nagy sikerben, melyet 
a «Bánk bán» mindjárt elejétől kezdve 
aratott, kétségtelenül része volt annak, 
hogy Katona József halhatatlan művét 
érezték a háttérben. A «Sarolta» — 
egyetlen vígoperája —, a «Dózsa 
György», «Brankovics» ellenben oly 
gyenge szövegírókra találtak, hogy 
inkább megkötik, mintsem megihletik 
a zeneköltő fantáziáját és részletek 
megzenésítésére indítják, amelyek csak 
a szót szaporítják, de a legkisebb köl-
tészeti élon-t sem nyujtják. Pedig de 
kár ezekért a rég elfeledett partitu-
rákért ! Zenei szempontból mennyi ér-
ték, mennyi szépség rejtőzik bennök 
meddőn, felhasználatlanul. Mindegyik 
egy-egy mérföldköve a magyar opera 
történetének. Ha Operaházunk vezető-
sége úgy találja, hogy ezeknek az ope-
ráknak az átdolgozása nem éri meg a 
fáradtságot, legalább a hangverseny-
termekben kaphatnánk belőlük ízelítőt. 
Énekpedagógusaink szinte verejtéket 
izzadnak egy magyar műsor összeállítá-
sában, de azért egyiknek sem jut eszébe, 
hogy mennyi kincset találhatnának 
csak magának Erkel Ferencnek elfele-
dett operáiban. 

Erkel mellett ott van Mosonyi Mi-
hály, a XIX. század magyar zenéjének 
másik nagy mestere, akit valósággal fel 
kellett fedezni a mai nyilvánosság szá-
mára. Mosonyi, mint zeneköltő és nagy-
műveltségű zeneíró, 1860-tól kezdve el-
határozó befolyást gyakorolt a magyar 
zeneéletre. A magyar műzene kifejlesz-
tésének vágya hevítette minden alkotá-
sában, amelyek közül ma alig ismerünk 
valamit. «Gyászhangok Széchenyi halá-
lára» c. gyönyörű zenekari műve a ma-
gyar zeneirodalom egyik gyöngye, nem-
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csak a nemzet akkori mély gyászának 
drámai visszatükrözésében, hanem 
belső becsében is. Évekkel ezelőtt 
gyönyörködhettünk benne a Nemzeti 
Zenede zenetörténeti hangversenyén. 
Azután it t van a «Szép Ilonka», Mo-
sonyi poétikus első operája. Az egy-
szerű, finom, hangulatos zenekép Vörös-
marty gyönyörű balladájának zenei 
hasonmása, még pedig tisztán magyar 
népi zenei elemekből alkotott hason-
mása. Vajjon a mai romantika-szegény 
világban, mikor még az amerikai film-
írók is előszeretettel nyúlnak régi, szen-
timentális témákhoz, olyan nagy vállal-
kozást jelentene egy opera felújítása, 
amelynek drámai hatása nem a külső 
cselekmény mozgalmasságában, a külső 
hatás keresésében, hanem a szív és a 
lélek rejtett világában gyökerezik? 
Azok a gyengeségek, amelyeket kül-
földi operákban észre sem veszünk, ma-
gyar mestereknél már elég okot adnak 
arra, hogy örök feledés homályába me-
rüljenek. Ennyi igazán magyar zamatú 
melódiagazdagság, finom költőiesség, 
ami ebben az operában van, lehetetlen, 
hogy hatását tévesztené, nem is szólva 
arról a nagyszerű művészi feladatról, 
amely egy ilyen műben a rendezőre és 
díszlettervezőre hárul : az erdei kép, 
Mátyás bevonulása, a királyi vár, Buda 
városa, Ilonka bájos alakja stb. csupa 
magyar történet, magyar levegő, ma-
gyar lélek miljőben, cselekményben, 
személyekben, érzelmekben egyaránt. 

Mosonyi még egy operát írt «Álmos» 
címen, Szigligeti Ede szövegére. Itt is 
tisztán magyar zenei elemeket hasz-
nált művészi feldolgozásra. Szeren-
csétlen külső körülmények, véletlenek 
folytán ez a műve sohasem került elő-
adásra. A szélesebb keretű együttesek 
olyan qualitású férfi- és női karokat igé-
nyeltek, amilyenekkel akkor még nem 
rendelkeztek. Mosonyi ajánlatot kapott 
a bécsi udvari dalszínház igazgató-
ságától, hogy művét ott mutassa be. 
Nagy hazafisága mellett szól, hogy ezt 
az ajánlatot ekképpen utasítja vissza: 
«Valódi magyar énekzenét lehetetlen 
más idegen nyelvre alkalmazni, anélkül, 
hogy őseredeti hangidomainak saját-
ságai el ne mosódjanak.» Tehát inkább 
vár addig, amíg művét megfelelő erők-
kel elő nem adhatja. Folytak is már 

próbák, a Nemzeti Színház pár ezer 
forintot költött a kiállítására, de a be-
mutatást mindenféle rejtett és nyilt 
áramlatok lehetetlenné tették. Liszt 
levelében, amelyet Mosonyi halála után 
Ábrányi Kornélnak írt, azon reményé-
nek ad kifejezést, hogy kiadatlan művei, 
főkép az «Álmos», mielébb napvilágra 
kerülnek, de ez azóta is csak pium desi-
derium maradt. 

Hasonló sorsban részesült Kazinczy 
Ferenc «A magyarok tisztulási ünne-
pélye az Ung vizénél» c. költeményére 
írt nagy magyar kantátája. Meg va-
gyunk róla győződve, hogy egy olyan 
gazdaglelkű zeneköltő, mint Mosonyi, 
aki tökéletes ura volt a zeneköltészet 
technikájának is s amellett annyira 
tudott lelkesülni a tárgyáért, ebben 
a kantátában is nagyobb értéket alko-
tott , mint amilyent sok budapesti 
zenekari hangversenyen prezentált kül-
földi zeneműben találhatunk. A nagy 
apparátus, amelyet ez a mű igényel, 
ma már rendelkezésünkre áll és még 
nincs olyan nagy választékunk magyar 
szimfónikus művekben, hogy egyetlen 
értékest is nélkülözhessünk. 

Ime, csak egypár példát ragadtunk 
ki a «Bánk bán» első idei előadásával 
kapcsolatban a XIX. századi magyar 
zene történetéből. Ugyanaz a nemzeti 
szellem, amely a mult század derekán 
a magyar operaszerzőket monumen-
tális, történeti tárgyú dalművek meg-
írására ösztönözte, ugyanaz a szellem 
él ma régi népdalkincsünk mindinkább 
erősödő kultuszában. Hatalmas anyag 
áll itt rendelkezésre, hogy a magyar 
szellem sajátságai az opera terén is 
teljesen kibontakozhassanak. A mult 
nagy magyar mesterei példát mutattak 
arra, hogy a szorosan történeti tárgyú 
vagy a nemzeti mondakörből merített 
dalműszöveg ad leginkább ihletet a 
magyar zene sajátságainak érvényesí-
tésére. Természetes azonban, hogy 
internacionális jellegű szövegben épen 
olyan mértékben nyilvánulhatnak meg 
ezek a sajátságok. — A modern ma-
gyar műzene fellendülése s a fiatal nem-
zedék hazafias, lelkes szelleme méltán 
táplálják bennünk a reményt, hogy az 
opera terén a kifosztott Magyarország 
még csak ezután fogja beírni nevét az 
egyetemes zenetörténelembe. 

Prahács Margit. 
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