
Kulturkrónika 

(Posthumus munkái 857. §.) 
Mintegy félszázada, hogy ezeket a szavakat naplójába jegyezte 

Nietzsche... (I. B.J 

* BÁBSZÍNHÁZ pzOQlOLóGlAJAHlOZ^ !,A bábszinházj, amit mifelénk 
^ * oly kevéssé ismernek, az emberiség egyik legősibb szórakozó eszköze-
A görögök, az egyiptomiak és a rómaiak ismerték már s ahol napjaink
ban még él i — i bármily különösein hangzik — a művészi élvezetnek és 
nevelésnek igen fontos tényezője. 

A modern bábszinház-kultura négy típusa különböztethető meg: 
1. Gyermek bábszinházak. Ezek a gyermeki „baba" játék folytatásai. 

A gyermek számára a bábszínház élő és beszélő babái ugyanazokat az, 
örömöket keltik, mint a színház a felnőtteknek. A gyermeki képzelet tel
jes kielégülését találja meg a groteszk figurák által megelevenedett me
sevilágban. 

2. A művészi bábszinházak esetében a nézők tetszését a játszás tech
nikája és művészi kivitele kelti fel. Nagyon sok hires író, a múltban pl. 
George Sand, Anatole Francé, jelenleg Bemard Shaw nagy híve a báb-
szinházaknak, mert elképzeléseiket jobban vélik megvalósulni és életie-
kelni a babák mozgásában, mint az élő színészek játékán keresztül. 

3. A propaganda bábszinházak igen elterjedtek egyes országokban, 
így pl. Csehszlovákiában 3000 működik. Könnyű kezelésük és szállítha
tóságuk, valamint propagativ hatásuk következtében Oroszországban i s 
nagy az elterjeöettségük. 

4. A népi bábszinházak sajnos letűnő félben: mindinkább kiszorítja 
őket a film. A népi bábszínházak sok helyt vallásos elemekkel vegyülve a 
regionális mentalitás erőteljes kifejezői. A legelterjedtebbek Francia
országban és Belgiumban. 

A TKAXSZILVÁNIZMUS f.S A BÖLCSELETI MAGASISKOLA. A tran-
™ szilvanizmus problémájához már sokféleképpen hozzászóltak. Vizsgál
ták már történelmi, földrajzi, szociológiai, politikai, esztétikai, lélektani 
szemszögből, de még senkinek sem jutott eszébe, hogy ismeretelméleti, me
tafizikai és matematikai megfogalmazásban foglalkozzék a transzilvániz-
mussal. Ezt a problematikus hiányt pótolja Vásárhelyi Ziegler Emilnek a 
Láthatár márciusi számában „Transzilvánizmus és erdélyiség" cimeii kö
zölt tanulmánya. Ez a kis hozzászólás nem azzal a céllal íródott, hogy a 
transzilvanizmus végeláthatatlan vitáját továbbszője. A z a figyelem és ag
godalom adta kezembe a tollat, amivel a transzilvániai szellemi mozgalma
kat követem és lázgörbejüket felvázolni igyekszem magamnak. Vásárhelyi 
Z. Emil sokoldalú tehetségének őszinte bámulója és értékelője vagyclk, annál 
több jogom van tehát arra, hogy tanulmányához néhány őszinte elvi és ba
ráti aggodalomból fakadó kritikai megjegyzést fűzzek-

Magam is amondó vagyok, hogy „nincsen a világon fontosabb dolog 
a fogalmak elnevezésénél", az az helyesebben azt tartom, hogy preciz, éle
sen megkülönböztetett fogalmak nélkül lehetetlen gondolkozni. Igaz, hogy 
emiatt nem szükséges az európai „kultúrkört" elhagynom és Laotszeig 
visszamennem, van elég tisztafejű filozófus az európai filozó
fiában is. 

Ha Vásárhelyi Z. Emil tanulmányáról lehántjuk a nyolcoldalas szülő
burkot, az ismeretelméleti, metafizikai, biológiai, matematikai és kultur-
filozófiai kategóriák és módszerek fölös csillogása alatt a következő pozi
tív magra bukkanunk: az erdélyiség fő jellemvonása az, hogy mindhárom 
transzilvániai nemzet érintetlenebbül tudta megőrizni a maga archaikus h é -


