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A Thaïs szövegét Louis Gallet írta, 

Anatol France-nak nálunk nagyon 
is jól ismert regényéből. Az ő 
gyenge librettójához írt zenét Mas-
senet. Nem nagy igényű zene. Mas-
senet sikereiről már Bruneau Al-
fréd megállapította, hogy egészen 
kiszámíthatatlanul és egyedülállók 
a színház évkönyveiben, mindig 
küzdelem nélkül jutott hozzájuk 
ugyanazokkal a kedves eszközökkel. 
Massenet lehetőleg sok embernek 
lehetőleg nagyon akar tetszeni. Ö a 
nagyközönségnek csak akkora adag 
zenét ad, amennyit ez könnyen be-
fogadhat. A zeneszerző talán tudott 
volna merészebb szárnyalású művet is 
írni, de Massenet nem szeret a tüs-
kés bozótokkal benőtt utakon járni, 
hol könnyen megsebesülhet a ván-
dor, inkább keresi azokat a gyalog-
ösvényekett amelyeknek szélén ró-
zsabokrok virítanak. Massenet na-
gyon jól tudja azt, hogy a szerelem 
színpadon mindig győz és ennek a 
hatalmas érzelemnek kifejezésében 
nagy mesterré lett. Golnod után ő 
teremtette meg a gyöngédségnek a 
kifejező dallamát. És ez a dallam 
igen könnyen felismerhető. Lágy, 
gyengéd, finom, behízelgő, megkapó, 
ellenállhatatlanul vonz magával és 
rendesen egy majdnem kétségtele-
nül őszinte érzés frenetikus felkiál-
tásával végződik. Miután Massenet 
ezt a melódiát megalkotta, kurtizá-
nokat ünnepelt vele. A bűnbánó Má-
ria Magdolna örökbehagyta titkát 
Herodiasnak, Manonnak,Sapphonalk, 
Thaïsnek és más szép bűnös nőknek. 
Mivel ez a melódia, majdnem min-
dig változatlan maradt, vagy csak 
igen keveset változott, vesztett vala-
mit kifejező erejéből, különösen ha 
egyéni, vagy nem csupán érzéki 
szerelmet akart dicsőiteni. 

A partitúra kevés rejtett szépsé-
gét és értékét mind napfényre hoz-
ta Rékai Nándor, a dalmű derék 
betanítója és vezénylője. A szerep-
lők közül első helyen Szende Fe-
rencet kell kiemelnünk, ki bárso-
nyos meleg hangjával és kifejező 
művészi játékával hódította meg a 
közönséget. Adler Adelina szépen 
énekelt, de játéka, különösen mikor 
az érzéki szerelem vad lobogását 
kellett volna kifejeznie, erőtlen 
volt. Ezt a szerepet Walter Rózsi 
jobban megjátszaná. A kisebb sze-
repekben jók voltak Kálmán Osz-
kár, Szentmihályi, Kruyswyk 

Anny, Nagy Margit és Radnai Er-
zsi. A rendezés Márkus László mű-
vészetét dicséri. Igen szép volt a II. 
felvonás balettje, melynek choreo-
grafiáját Brada Ede készítette. A 
szöveget Graff Kálmán fordította jól 
énekelhetőn. A darabnak külső si-
kere volt. (p.) 

Vajdasági magyar írók Alma-
nachja. (Szerkesztik Dettre János 
és Radó Imre. „Subotica". 1924.) E 
Szabadkán megjelent vaskos kötet 
huszonhét magyar írót mutat be. 
Ha a Bácska és Bánát legfrissebb 
termékenységét a multtal vetjük 
össze, örülnünk kell, hogy az elsza-
kadás az írói törekvésekben bizo-
nyos fejlődést tüntet fel. Igaz, e fej-
lődés egyelőre csak az írók számá-
nak gyarapodásában jelentkezik s 
nem műveik értékében. A Délvidék 
két nevet adott eddig irodalmunk-
nak: a bajai születésű Tóth Kál-
mánt s a verseci Herczeg Ferencet. 
E két író: név; a vajdasági Alma-
nach huszonhét írója: szám. 

Ha az erdélyi irodalom az erdélyi 
lelket próbálja kifejezni, felötlik a 
kérdés, hogy a délvidéki embernek 
temperamentumában, vagy lelküle-
tében van-e valami jellemző saját-
ság, mely irodalmi kifejezésre 
méltó. A jólét, kártya, végtelen kva-
terkák, anekdoták, egészséges jó-
kedv és bravúrok hazájában terem-
nek-e speciális alakok? Kialakul-e 
valami eredeti életfilozófia vagy ke-
délyhangulat, melynek ábrázolása 
új színt ígér irodalmunknak? Hogy 
mindez megvan, azt Herczeg nem 
egy műve igazolja, melyben szere-
tetreméltón rajzolja meg a Bácska 
derűs életfelfogását, gondtalan örö-
meit s szertelen cécóit. A vajdasági 
magyar írók e tekintetben adósaink 
maradnak. A Délvidék levegőjének 
náluk nyoma sincs, de annál több 
tővárosi zamat érezhető írásaikban. 
Ha jól sejtem, jórészt nem is igazi 
bácskaiak ők, csak afféle bevándo-
roltak, kik az ivás művészetében 
épp oly távol állnak Bácskától, 
mint az írás művészetében a fővá-
rostól. 

A kötet sok novellájából ragad-
junk ki egy párat, melyben az írói 
ambíció komolyabb nyomai találha-
tók. Havas Károly „Az asszony és a 
semmi" című elbeszélésében egy 
agóniában fekvő betegnek az agyát 
teszi meg lelki küzdelmek szín-
helyévé. „Nagy meleg érzések borí-
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tották el forró zuhogással már félig 
kihült létét." A haldokló férfi „újra 
úgy szerette az asszonyt, mint na-
gyon régen". Féltékenység és hit 
váltogatják egymást lelkében, míg 
arca meg nem merevedik. — Látni-
való, hogy „Az asszony és a semmi-
ben a pszichológia is „semmi". Az 
író témájának magva „beteg" helyre 
került, ahol semmi érdekes nem fej-
lődhetik belőle. A novellának inkább 
előadásában, mint elgondolásában 
nyilatkozik írói képesség. 

László Ferenc „A falábak halála" 
című elbeszélésében elmondja, hogy 
a bénák egyre szaporodnak, s min-
den megcsonkított kar és levágott 
láb a falábak gyárának urát gazda-
gítja. Ez már csaknem eléri célját: 
„alig van éptestű ember rajta kívül". 
(Úgy látszik, az író világában az új-
szülöttek utánpótléka is falábú.) A 
falábúak azonban egyszer össze-
beszélnek, rettentő csapatjuk meg-
indul a gyártelep felé. Sok százezer 
mankó emelkedik a magasba s 
ahány faláb: mind a gyár tulajdo-
nosa felé rúg. „Csúnyán halt meg a 
Pénz és Halál (?) förtelmes fejedelme 
s már rég élettelenül hevert, amikor 
a falábak még mindig táncoltak a 
testén." A falábúak ezután a gyár 
gépeit robbantják fel s végül mág-
lyát gyujtanak, melyen mankóikat 
és falábaikat elégetik, maguk pedig 
panaszos jaj nélkül feküsznek be a 
tűzhullámba. — A falábúak, mint 
látjuk, rettenetes emberek, kiknek 
elméje is falábon jár. Oly emberen 
állnak bosszút, ki ártatlan abban, 
hogy ők nyomorékok. Vagy azt 
akarta az író jelezni, hogy a tömeg 
gyakran jótevőjén elégíti ki vér-
szomját? Szó sincs róla. A megölt 
gyáros ellenszenves rajza s a sze-
rencsétlenek elhatározásának kirob-
banása némi szocialista szellemet 
tükrözne, ha e szellemet a „tragikus" 
vég el nem homályosítaná. A novel-
lában tehát úgy a politikai, mint a 
szociológiai, de leginkább a művészi 
célzatosság szerencsésen elbúvik s 
nem képzelhetünk mást, mint hogy 
az íróra szuggesztiv hatással van a 
népdal: „Nem lehet az ember fából, 
ki kell rugni a hámfából." Azt azon-
ban itt is el kell ismerni, hogy bár 
a mese hőseiben és szövésében nél-
külözzük az épkézláb vonást: elő-
adás, nyelv és stílus ügyes techni-
kára vall. 

Somfai János „Az utolsó lövés" 

című novellája érdekesebb mesét ad. 
A kávéház sarokasztalánál egy fia-
tal orosz beszéli el a következő tör-
ténetet. Javában viharzott a forra-
dalom szele Szentpétervárott. A cár 
régi hű emberét: Alexejev Miklóst 
rendelte Pétervárra, hogy rendet csi-
náljon. Ez komoran fogadta a cári 
parancsot: fiára gondolt, az elvete-
medett, kitagadott, lázadó forradal-
márra, Mihályra. A fiú, hogy, hogy 
nem, odaszakadt azok közé, akik 
„mindenkit emberré akartak emelni". 
„Megölöm a saját kezemmel", mor-
mogta Alexejev maga elé s megszorí-
totta kardja markolatát. Aztán ment 
a parancsra Pétervárra, ahol palotá-
jából dirigálta a tömegre katonáit. 
Véres utcai harcok közepette egy-
szer csak meglát egy fiatal, sápadt, 
lángban égő fiút, ki hősiesen ront 
előre. A fia az, Mihály. Fönn van a 
csapat élén, a barrikád tetején a fiú 
s magasan emelkedik ki a tömegből. 
Alexejev Miklós fönn a palotában, 
az ablaknál, fölemeli revolverét. 
Csöve a fiúra irányul. Biztos, ke-
mény kéz, nem téveszthet célt. E pil-
lanatban a cár egy marcona kato-
nája is rátámad a fiúra: szuronya 
már a mellének szegeződik, Alexejev 
Miklós pedig fönn az ablakban me-
reven irányítja lefelé a pisztolyt s 
jól céloz. Megdobban a szíve, szeme 
rámered a lángoló gyerekre s aztán 
eldördül fegyvere. Éppen akkor 
szaladt a katona szuronya a fiú 
mellének. De — nem találta el. Ale-
xejev Miklós lövése az ablakból jól 
találta — a szuronyos katonát. Erre 
Alexejev elfordította fejét és halán-
tékához nyomta revolverét. A lövés 
eldördült s Alexejev Miklós nem 
tudott többé semmit. Lent pedig a 
fiú, Alexejev Mihály diadalmas 
kiáltással ugrott át a barrikádon s 
utána győzelmes, zengő harsogással 
a tömeg. . . A fiatal orosz végére ért 
itt elbeszélésének s csöndesen csak 
azt tette hozzá: A fiú én voltam. — 
Somfai kis novellája gyorsan per-
dül, tömör leírásában élénken hozza 
elénk a forradalom hangulatát s a 
drámai erő egy nemével teszi moz-
galmassá jeleneteit. 

Szenteleky Kornél „Aki eljő s aki 
elmegy" című kis jelenetében egy 
erős érzést dramatizál, mely ra-
jongó, beteges érzékenységű, heves 
képzeletű emberek lelkét ragadhatja 
meg. Találkozhatunk egy nővel az 
életben egyszer, kétszer, anélkül, 
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hogy alkalmunk volna vele megis-
merkedni. A nő azonban oly hatás-
sal van ránk, hogy ébren s álmaink-
ban egyaránt követ. Mindennap rá 
gondolunk, emléke édes-bús fájda-
lom, mely boldogít és gyötör. Hiába 
keressük elvesztett nyomát, rá nem 
akadhatunk többé. Az érzés azon-
ban parancsol s kutatására indu-
lunk. Kis jelenetünk hőse is épp 
csomagolni akar, hogy másnap reg-
gel elinduljon Tündér Ilonája után. 
A szekrényhez lép, de amint ki-
nyitja az ajtót, a ruhák mögül kilép 
vágyai hercegnője. Ö is megszerette 
hősünket egy-két látásra, kinyo-
mozta lakóhelyét s íme most legény-
lakására surrant, hogy meglepje. 
Ábrándosan szép szerelmi jelenet 
következik, melynek mámoros bol-
dogságától hősünk aléltan, máko-
nyosan hull a vágyak hercegnőjé-
nek ölébe. A kába álom közben a 
tündér szeretettel szemléli az alvó 
férfit, majd szeliden fölemeli fejét, 
párnát tesz alá s óvatos léptekkel 
tart a szekrény felé. Belép a szek-
rénybe s maga után húzza az ajtót. 
A férfi fölébred, körülnéz, ijedten 
veszi észre, hogy hercegnője eltűnt. 
Keresi a szobában, majd a rátalálás 
diadalmas bizonyosságával tépi fel 
a szekrényajtót. De a hercegnő 
nincs már a szekrényben. Jelenés 
volt, érzékek játéka, elenyészett. E 
csalódás önkívületbe hozza hősün-
ket, mint sebzett vad fut ide-oda, 
felhördül, levegő után kapkod, majd 
elszédül, mint fellökött fatuskó bu-
kik fel, mire a függöny sikoltva 
csapódik össze. — E leheletszerű kis 
szimbólum legfinomabb darabja a 
kötetnek. Elgondolásában költői báj 
van, kidolgozása csipkézett, artisz-
tikus munka. Hangulata, stílje 
mindvégig poétikus s nyelve is haj-
lékony, kifejező. 

E kis novella mellett a többi alig 
érdemel figyelmet. A jobbak közé 
Milkó Izidornak, a bácskai írók ré-
gibb gárdájához tartozó írónak „Az 
elérhetetlen" című elbeszélését so-
rozhatom. Diószeghy Tibor „A hal-
hatatlanság születése" című rajza 
inkább tárgyánál fogva érdekes, 
mert Ady Endre halála körülmé-
nyeit mondja el a fényképíró hűsé-
gével. A halottas szobában ott volt 
a regényíró, a halott barátja, ki 
„térdére fektetett noteszébe őrült 
sebességgel jegyezgetett, nekrológot 
írt s folyton fel-felpislantva a ha-

lott arcára, onnan szivattyúzott in-
spirációt magába". Ott volt a „me-
cénás" felesége, ki urára várakozott. 
A költő nem nagyon érdekelte, mert 
férje lelkes magyarázatai után sem 
értette meg, nem tudván magyarul. 
Ott volt a riporter, a karikatúra-
rajzoló.. . „A halott kitakart jobb 
lába lelógott az ágyról. Mintha 
rúgni akart volna." 

Ha a novellaíróknál az elszakadás 
miatti fájdalom egyetlen fojtott 
hangját sem halljuk, másrészt a jó-
ízű bácskai humor derűjét sem 
szemlélhetjük: annál több honvá-
gyat és humort találunk a költők 
verseiben. E versek valóban nem 
Bácskába valók; ezek Pestre, vagy 
még inkább Bécsbe kívánkoznak, 
Kassák Lajosék társaságába. Futu-
risták és aktivisták s így a kötet 
mulattató elemét teszik. György 
Mátyás egyik remekében így zeng: 
„Garázda hűtlenségei — mindenki 
iránt — mit melengetek mélyem-
ben? — Viselőssé tettél mag Isten, 
— és ígéretessé jaj — teremtett ter-
mészetemmel. — Most már sikoltok, 
rikoltok — beszámíthatatlannak; — 
mindeneket, tikkadt, kívánok: — 
mert majd egy világ férfi erejének 
— vagyok foganatosa. — Én vagyok 
a kényes Neki Szabad, — mert ke-
mény a kötésem: — az én ereket-
szívó kút kedvem. — Hadd feseljek, 
tüzeljek; — ti meg figyeljetek felém 
— a nem-ismerem — sárkány nagy 
sihe deremért." E mély gondolatok-
nál, melyekhez nem ér le az értelem 
mérőónja, talán még kitűnőbbek 
Haraszti Sándor költeményei, mert 
ezekben vastagbetűs sorok is van-
nak. Ő biztatja gazdátlan társait, 
hogy „ne higyjenek a — humaniz-
mus gutaütött derviseinek, a ki-
virágzott akasztó — fák tetején csak 
kárognak mint ősszel a varjak — ne 
higyjenek a facér költőknek a gyo-
morbajos— vezércikkíróknak kik lát-
ták hogy valamelyik tavaszi — reg 
gel lehullott a betlehemi csillag — 
a teve áthalad a tű fokán — stb., stb 
A vers így végződik: 

Ázsia, Afrika Amerika 
Ausztrália Európa 
kirabolt mezőin 
miértünk 
kukorékolnak a kakasok! 

Az olvasót csak az az aggodalmas 
kérdés nyugtalaníthatja: mi lesz, ha 
Ázsia, Afrika stb. mezőin a kakaso-
kat is elrabolják? A költők kukoré-
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kolása egymagában képes lesz-e elő-
hívni dicsőségük hajnalát? 

Haraszti Sándor, mint látjuk, 
annyival modernebb György Má-
tyásnál, hogy nála pont és vonás 
egyáltalán nem fordul elő. Hogy 
mégis némi patinával tegye pi-
kánssá gourmand ízlés számára a 
verset, a végére felkiáltó jelet bigy-
gyesztett. E költőkhöz méltán csat-
lakoznak Tamás István és Csuka 
Zoltán. A bácskaiaknak igazi jólte-
vői ők: harsány kacajra derítik a 
sírva vigadó magyarságot. 

Az Almanach szerkesztői elősza-
vukban azt ígérik, hogy az Alma-
nachnak folytatása is lesz. Remél-
jük, hogy mint ebben a kötetben, 
a következőkben is lesz naptár: 
becses ellenértéke a sok szedett-ve-
dett holminak. Legjobb lenne azon-
ban. ha a szerkesztők ízlésüket re-
videálnák. A Bácskában s általában 
a Délvidéken vannak érdemes írók, 
kik e kötetből egy-két Pécsről emig-
rált hírlapíró kedvéért kiszorultak. 
A jövő Almanachra tehát — az elis-
meréssel említett novellistáktól el-
tekintve s a régi jó bácskai anek-
dotát tartva szem előtt — „friss 
bácskaiakat" kérünk! 

Hartmann János 

Új erdélyi magyar folyóiratok. 
Az elszakadt magyarság szellemi 
életét éveken át megszoktuk abból 
a szempontból bírálni, mennyire hi-
vatott az elnyomás és üldöztetés 
súlya alatt veszni induló magyar 
kultúrértékeket megmenteni és a 
jövő számára megőrizni. Lassankint 
azonban örvendő csodálkozással esz-
méltünk rá, hogy az elszakított ré-
szeken nemcsak konzerváló, hanem 
alkotó magyar szellemi élet bonta-
kozik ki, mely új értélkekkel gazda-
gítja az egyetemes magyar műve-
lődést és ma már nem habozunk ki-
jelenteni, hogy legfőképen az erdélyi 
magyar szellemi élet probléma-meg-
látásainak újszerűségével, kultúr 
érzékének mélységével és alkotó-
erejének frisseségével helyenkint 
jelentékenyen felülmúlja a csonka-
országit, mely még mindig a háborús 
nyomorúság bilincseiben sinylődik 
és a ránkszakadt katasztrófákból 
vajmi keveset tanult. 

Mialatt nálunk magyar kultúr-
fölényről üresbe elpuffanó fráziso-
kat szavalnak, melyeket tettek nem 
követnek, Erdély magyar szellemi 

vezetői mélységesen átérzik ezeréves 
hagyományba visszanyuló kultú-
ránknak teremtő értékét. Erről ta-
nuskodik az a három folyóirat, mely 
ebben az évben indult meg, kettő 
Kolozsvárt, egy Aradon. 

A Culturából, mely kéthavonkint 
jelenik meg 6—7 ívnyi terjedelem-
ben, pompázó kiállításban, két szám 
fekszik előttünk. Ezt a folyóiratot 
négy — magyar, román, német és 
francia-nyelven szerkesztik és elő-
szavában hirdetett célja szerint kö-
zel kívánja hozni egymáshoz Erdély 
három nemzetének művelődését, tá-
vol minden politikai irányzatosság-
tól. Elsősorban tudományos cikke-
ket közöl (a magyar és román nyel-
vűekből francia kivonatot is), szép-
irodalmiakból csak fordításokat, 
fentidézett céljának szellemében. Így 
mindjárt az első szám Goga Ady, 
Franyó Eminescu-fordításait hozza, 
a második Nyirő egy novelláját ro-
mánuel ós Pálffinak egy Viahuta-
fordítását. A folyóiratnak sikerült a 
három nemzet szellemi vezetőinek 
legjavát maga köré gyüjtenie és 
amikor meghatva forgatom, úgy ér-
zem, ez ott az első kultúrtett a há-
ború gyilkos gyülölködése után. A 
magyar részt Kristóf György szer-
keszti és az ő neve legjobb biztosí-
téka annak, hogy a magyar rész 
nem fog szégyent vallani a német és 
a román mellett. Az első számban 
nagyobb cikket közöl „A nagy év" 
címen az 1823-ik év nagy magyar 
szülötteiről, Petőfi és Madách arc-
képével. A másodikban pedig az Er-
délyi Irodalmi Társaság működésé-
ről ír. A magyar cikkek közül még 
kiemelendők Karácsonyi János tör-
ténelmi értekezése a magyarok és 
románok közös török harcairól, 
Roska Márton tanulmánya a nép-
vándorlásokról, György Lajos szem-
léi a magyar folyóiratokról és a 
magyarok tudományos működéséről 
Erdélyben. Budai az Erdélyi Mú-
zeumegyesület kulturális jelentősé-
gét fejtegeti, Janovics pedig az er-
délyi magyar színházról ír. — Ez a 
folyóirat megérdemli, hogy minden 
számát feszült érdeklődéssel várjuk. 

Mialatt a csonkaországi irodalom-
történeti folyóiratok vegetativ 
életre kárhozottak és a magyar kri-
tika szépirodalmi folyóiratok és 
napilapok ismertető rovataiba szo-
rul, Kolozsvárt ez év januárjában 
megindult Borbély István szerkesz-
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