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melyen át a magyar és a bécsi mű-
vészeti élet forgalma kicserélődött, s 
amely ez irányú hatását megszűnése 
után is tovább éreztette. Otto Keller 
műve éppen e sűrű magyar vonat-
kozása miatt a hazai irodalomtörté-
neti kutatásnak nélkülözhetetlen se-
gédkönyve lesz. 

A szerzőben semmiféle elfogultság 
nincsen a magyar írók, zeneszerzők 
és színészekkel szemben. Sőt, néhol 
határozott rokonszenv csillan fel 
irántuk. Egyedül az a visszás, hogy 
a magyar származású művészeket 
egyszerűen a bécsi operett összefog-
laló címe alá sorolja. Felfogására 
legjellemzőbb az a pár sor, ahol a 
Jókai novellájából a Schnitzertől ké-
szített és Johann Strausstól megzené-
sített Cigánybárót jellemzi: „Es war 
merkwürdig wie sich das Walzer-
genie Strauss mit den feurigen, 
ungarischen Rhythmen abzufinden 
wusste und in dieser Arbeit der ös-
terreichisch- ungarischen Monarchie 
ein urvergängliches Denkmal zu 
setzen vermochte. Das österreichisch-
ungarische Reich ist unterdessen 
zertrümmert worden, in der Musik 
von Johann Strauss ist es aber 
verewigt." 

* 

E színház-irodalmi ismertetésből 
ne feledjük ki Faludi Ivánnak, a 
berlini Voggenreiter cégnél megje-
lent magyar nyelvű Mi a színház? 
című művecskéjét sem. A szerző e 
munkájával elsősorban gyermekeket, 
másodsorban laikus érdeklődőket 
akar a színház belső életével meg-
ismertetni. Megmagyarázza a szín-
házi épületet, a nézőteret, színpadot, 
betekintést nyit a kulisszák közé, 
népszerű modorban jellemzi a színész 
munkáját stb. Alapul vesz egy Bánk 
bán előadást, s e darab színpadi meg-
jelenítésének során vezeti be olvasóit 
a színház életének ismeretébe. E kis 
füzet, mint népszerűsítő munka, nem 
tesz haszontalan szolgálatot. Meg-
írása kedves, csevegő modorú, cél-
zata nemes, adatai szolidak. Csak 
kettőre szeretnők figyelmeztetni a 
szerzőt, aki előszavában maga kéri a 
pedagógusokat, hogy útbaigazítá-
saikkal, tanításaikkal egy esetleges 
újabb kiadás céljából támogassák. 
Egyik, hogy Bánk bán tartalmát 
kissé zavarosan mondja el. Megen-
gedjük, hogy e súlyos tragédia elem-
zése olyan korú vagy műveltségű ol-
vasók számára, akiket a szerző szem 
előtt tart, eléggé bonyolult, de akkor 

jobb lenne valamivel könnyebb pél-
dát választani. A másik, ennél sok-
kal kisebb hiba se maradjon említés 
nélkül: a rivalda nem „rosz magyar 
szó", mint a szerző hiszi, és semmi 
köze a rivalni igéhez, halieni az 
olasz ribalta szónak átalakítása. 

A kis munka bizonyosan meg fogja 
találni a maga olvasóközönségét, s a 
színházkedvelő fiatalság kedvvel fogja 
forgatni. Galamb Sándor. 

Drasehe-Lázár Alfréd: Tegnap és 
ma. Regény. Franklin-Társulat ki-
adása. Budapest, 254 l. 

Érdekes bonyolítású mese kereté-
ben mutat rá a szerző a tegnap és 
ma ellentétéből adódó különféle 
problémákra. Szokásához híven ez 
alkalommal is előkelő társadalmi ál-
lású emberek életét rajzolja. A két 
férfi és egy nő örök viszonyának 
egyéni aktualitást ad az a körül-
mény, hogy a háború hatásának s 
a háborúból következő változások-
nak fontos szerep jut az események 
alakításában. 

A 8 évnél hosszabb hadifogság az 
oka, hogy a hazatérő Hidvéghy a 
tegnap álmából arra a mára ébred, 
amelyiknek a multhoz már semmi 
köze. A forrón szeretett hitves az 
egyedüllét emésztő gyötrelmeinek 
csak azért nem lett áldozata, mert 
hűséges barátra talált Cittadini 
grófban, a budapesti olasz misszió-
nak egyik daliás tagjában. A szé-
pen fejlődő barátságot válságos for-
dulóponthoz juttatja a férj hazaér-
kezése. A tegnap ellanyhult szerelme 
és a ma tüzes barátsága talán tra-
gikus lelki küzdelem örvényébe so-
dorná az ingatag asszonyt, ha a fö-
lényesen okos férj csodálatos nagy-
lelkűséggel nem sietne segítségére. 
Maga jár el mindenben, hogy fele-
sége boldogságának útjából az aka-
dályok elháruljanak. Önmagával 
egyelőre mit sem gondolva siet biz-
tosítani feleségének a Cittadini gróf-
fal való egybekelését. Az asszony 
természetesen oda van a meghatott-
ságtól és nem is tudja kellőképen 
méltányolni egykor imádott urának 
önzetlen jóságát. Annál jobban gon-
doskodik méltó jutalomról a sors, 
amely a leányához Ausztriába siető 
Hidvéghyt a vonaton összehozza 
hadiözveggyé vált ifjúkori ideáljá-
val. A régóta szomjúhozott szere-
lem forró mámora visszavarázsolja 
számukra a tegnapot, hogy ki nem 



élvezett szépségeiből valamit meg-
mentsenek. Jó is, hogy sietnek, mert 
a ma diadalmas élete követeli a 
maga uralmát az egész vonalon. 
Hidvéghy halálos veszedelem árán, 
Jókai hőseire emlékeztető bravúrral, 
menti meg a vízbefúlástól egy ifjú-
kori barátjának gyönyörű leányát 
— a maga számára feleségül. Az 
ilyenformán elhagyottnak hitt régi 
kedves pedig még idejekorán férj-
hez megy egy francia gyár főnöké-
hez, miről kedves levélben értesíti 
Hidvéghyt. A rohamosan kibonta-
kozó családi boldogság teljességéhez 
hozzátartozik Hidvéghy leányának 
hűséges Félixével való egybekelése, 
valamint Cittadiniék keresztelője is? 

Az egész regénynek nincs egyet-
len szereplője, aki ne volna megelé-
gedett. Mindenki eléri célját és még 
a legszebb álmok is valóra válnak. 
A ma gazdag kárpótlást nyujt 
azoknak is; akik a tegnapban csa-
lódtak. Az elveszettnek hitt boldog-
ság megszerzéséhez csupán az szük-
séges, hogy tudjon az ember a teg-
naptól elszakadni s a mának élni. 
„Nincs haszontalanabb dolog, mint 
az elmult dolgokon való töprengés." 
Ez a könnyed életfelfogás adja meg 
a boldogság alapját azzal, hogy sok 
fölösleges gond terhétől szabadítja 
meg az embert. Az adott helyzetben 
való megnyugvás amely az emberi 
tehetetlenség tragikus érzése kap-
csán sokakat a pesszimizmus lejtő-
jére taszít, Drasche regényében a 
legdterűsebb optimizmus köntösében 
jelenik meg. — A regény meséje 
kétségkívül érdekes és a megoldás 
mindenekfölött megnyugtató. Azon-
ban ennek a minden áron való ked-
vező megoldásnak az a hátránya, 
hogy nem mindig számol az élet va-
lószerűségével. Nagy valószínűtlen-
séig van pl. abban a helyzetben, 
amely a házastársakat válásra kény-
szeríti. Nem érezzük azt az ellenáll-
hatatlan lelki válságot, amely a 
szakítást előidézi. Ezzel az író maga 
is tisztában lehet, mert önálló ma-
gyarázattal igyekszik megokolni az 
asszony viselkedését. Az efféle ma-
gyarázások azonban éppenséggel 
nem pótolhatják a lélektani való-
színűség hézagait. — A sima meg-
oldás kedvéért az író egészen mel-
lőzi még az elkerülhetetleneknek 
látszó tragikus mozzanatokat is. 
Nem próbál az élet mélységeibe le-
szállni s az erős szenvedélyek pusz-
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tító hullámverése helyett inkább az 
élet vizeit elsimító szelíd érzelmek 
játékában gyönyörködik. Vér és 
könny nélkül elsimul minden bo-
nyodalom s a modern „carpe diem" 
varázsvesszeje mindenkit boldoggá 
tesz. Az emberek mind jók; a fér-
fiak erősek, udvariasak és kedve-
sek, a nők pedig még hűtlenségük-
ben is nemesek. Csak sajnálni le-
het, hogy mi, akik benne vagyunk 
az élet vadvizeinek félelmes forga-
tagában, nem igen tudunk velük kö-
zösséget érezni. Sorsuk és egyéni-
ségük hidegen hagy bennünket, mert 
nincs tragikusan komoly kapcsola-
tuk azzal a reális élettel, amelynek 
mi magunk részesei vagyunk. 

Fő érdeme az írónak, hogy szelle-
mes, könnyed stílusával és lelemé-
nyes mesemondásával könnyen ol-
vasható és fárasztás nélkül szóra-
koztató regényt írt azoknak, akik 
nem az élet mélységes problémáit 
kutatják, hanem könnyű szórakozást 
keresnek olvasmányaikban. 

Gulyás Sándor. 

Lalo esztétikája. Charles Lalo a 
mai francia esztétikusok közül a 
legtermékenyebb; tíz kötete jelent 
meg körülbelül húsz év alatt. Egy-
úttal ő képviseli legjobban a hang-
súlyozottan francia esztétikát a né-
met szentimentálizmusnak és Guyau 
pozitivizmus-ellenes vitaiizmusának 
követői mellett. 

Ez a pozitivizmustól áthatott esz-
tétika, mely Lippsben, Volkeltben, 
Guyauban, Bergsonban „misztiku-
sokat" lát, különösen Comte, Lucien 
Brag, Ribot, s a mai francia szo-
ciológusok tanításaiból és az angol 
Spencer és Grant Allen játékelmé-
letéből táplálkozik. 

Lalo-nak a mult évben jelent meg 
„Esthétique" c. műve, mely eddigi 
munkásságának összefoglalása. A 
könyv három fejezetre oszlik. Az 
első az esztétika tárgyát és módsze-
reit, a második az egyéni, a harma-
dik a társadalmi esztétikát tár-
gyalja. Lalo könyvének legfonto-
sabb része ez a harmadik fejezet, 
mely terjedelemben is a legna-
gyobb. Az individuális esztétika az 
alkotó művész, a műalkotás ós a 
műélvező egyén egymáshoz való vi-
szonyát vizsgálja. A szociológiai 
esztétika a műalkotások társadalmi 
okait és következményeit, különö-
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