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hírneves tanára s elvezényelte nagy-
sikerű művét. A Trittico Francescano 
című ének és zenekarra írt szimfóniai 
költemény tárgya assisi Szent Ferenc-
nek, «Isten kedves szegénykéjének» 
élete. A legnagyobb ferencrendi szent 
halálának hétszázadik évfordulójára 
készült. Ihletett költő és nagytudású 
muzsikus értékes munkája. 

A mű beosztásra zenei hármaskép. 
Első a Menyegző, második a Stigma-
tisatio, a harmadik Szent Ferenc halála 
s megdicsőülése. E három nagy tétel 
mindenikének külön élete van. Az első-
ben a helyzet és lélekrajz az erős. 
A másodikban a hit ereje zeng grandió-
zus melódiákat. A harmadikban a halál 
bánatát a szent megdicsőülése oldja 
fel s harsonásan hirdeti az örökkévaló-
ság fenségét. 

Licinio Refice ízig-vérig olasz mu-
zsikus. Melodikus és színes. Imponáló 
tudással írta meg vezérkönyvét. Pa-
lestrinától Debussyn keresztül Pucciniig 
minden zenei szépséget ismer és hasz-
nál. Lírikus természet, de leírásai is 
tündöklők. Emlékezzünk arra a részre, 
mikor az égi lelkek a boldogoknak ki-
járó üdvözléssel fogadják be maguk 
közé Szent Ferencet és Szegénység 
Úrnőt (III. tétel.) Égiek és földiek, 
minden teremtmény újjongva zengi 
Szent Ferenc megdicsőülését. Micsoda 
erő és szépség emelkedik ki a kótákból. 
Händel és Haydn legemelkedettebb 
lapjaihoz jár közel itt a vezérkönyv. 
Gondoljunk a II. tétel zárlatában 
végsőkig fokozott diadalmi motivumra 
és az égő Verna-hegység zengő láng-
áradatára. Aki ilyen képeket zenébe 
fog — nagy költő. 

A partitúra ellen csak két kifogásunk 
van. Az egyik a terjengősség. Ilyen 
súlyos művet három óra hosszat hall-
gatni — fárasztó. A másik az erős 
Puccini-hatás. Főként a hangszerelés-
ben. A Trittico Francescano zenei nyel-
vezete nem eléggé egyéni. Színes, le-
bilincselő, de néhol teátrális. 

A zeneköltő szimfóniai költemény-
nek nevezi művét. Inkább világi zene 
szellemében írt egyházi tárgyú ora-
tórium. Olyan oratórium, amelyből 
hiányzik az epika s olyan szimfóniái 
költemény, amely csaknem opera szín-
padi cselekmény nélkül. 

Licinio Refice kitünő karmester. 
Meggyőzően és nagy rutinnal vezényelte 
művét. Az előadás kitünő volt. Goda 
Gizella (Madonna Poverta) értékes, 
erős szopránjáért, Laurisin Lajos (Szent 
Ferenc) érces hajlékony tenorjáért és 

Jákó Béla (Fra Leone) szépen fejlődő 
basszusáért sok tapsot kapott. A min-
dig kitünő filharmoniai zenekar mellett 
az Egyetemi Énekkarok vegyeskara el-
ismerésre méltóan szerepelt. Kereszty 
Jenő karigazgató érdeme, hogy ez a 
friss, fiatal hanganyag ilyen nagy és 
komoly feladatokkal is dicséretesen 
megbirkózik. 

* 

Más idők nagy színházi estéinek 
emléke elevenedett meg pár napra a 
Városi Színházban. Eljött hozzánk az 
orosz balett. A táncművészet nagyszerű 
társasága, mely húsz évvel ezelőtt a 
minden oroszok cárjának színházából 
kiindulva európai, majd világkörüli 
útján meghódított minden területet. 
Tizenöt évvel ezelőtt járt nálunk a 
balett először. Akkor is a Városi Szín-
házban láttuk a grandiózus együttest, 
melynek merész, bátor, új táncművé-
szete azóta is élményként rezeg ben-
nünk. A nagy társulat megfogyatko-
zott, hiányzik közülük Nizsinszki, 
Bohm, Karsavina, Asztafieva, Pavlova, 
de velük volt mesterük, Djagilev Szer-
gej intendáns, a balett megszervezője, 
vezére, lelke. És egy fiatalabb gárda, 
mely az első «nagy társulat» szellemét 
szolgálja. Két kiválósága Alice Niki-
tina és Serge Lifar. Együttesük mű-
vészi. Művészetük alapja a tökéletes 
összjáték, szín, ritmus, zene, mimika 
eszményi összhangban. Papp Viktor. 

Magyar folyóiratszemle. 
Kossuth szobra a napilapok zajos 

vitáin túl megszólaltatja a folyóirato-
kat is, alkalmat adva a márványalak 
esztétikai értékelése mellett az ember 
és politikus újramegítélésére. Ravasz 
püspöknek tetszik a szobor, mert mély-
nek és igaznak érzi benne az örök 
magyar tragikum és Kossuth jelentő-
sége ábrázolását. (Protestáns Szemle, 
dec.) «Egy lazán, találomra betolt 
oszlopfal körül, két szembehajló íven 
ki van ábrázolva a sűrített magyar 
történelem. A sűrített magyar törté-
nelem pedig az örök magyar tragikum. 
Az a tragikum, hogy ez a nemzet élni 
akar és meghal. Szabad akar lenni és 
láncokba jut. Fölfelé tör és összetörik.» 
A szabadságharcban legmagasabbra 
tört a magyar erőkifejtés és szörnyű 
volt a zuhanása. A szobor mellékalakjai 
megroskadnak a magyar sors alatt, 
«mindenki szétmállik, mindenki letörik. 
Egyedül Kossuth nő egész derékkal a 
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többiek fölé». Mert benne «a nemzet 
forró életösztöne», «az örök-magyar 
szenvedélyes életakarás» teljesült meg, 
amely minden mélységbe esésünkben 
a reményadó és szabadító. 

Szekfű Gyula (Magyar Szemle, nov.) 
úgy látja, hogy a mai Kossuth-tisztelet 
nem azonos többé a háború előttivel. 
«Az a magyarság, mely Trianon óta 
a korábbi járszalagokról leoldva saját-
maga kénytelen út já t keresni a világ-
történet térségein, ez az új magyarság 
a történeti Kossuth élményeiben és 
célkitüzéseiben nem személyes élményt, 
hanem csak példát lát, történeti mult 
tanulságait. Nemzetünk európai felada-
tai és érdekei ma egészen mások, mint 
az ő korában . . .» Kossuth politikai 
rendszerének Ausztria elleni frontja 
ma értelmetlen, politikai és gazdasági 
koncepciója a mai bonyolult európai 
életben anakronisztikusan elavult, 
egyéb elvei, mint a Duna-konföderáció 
terve sem állják meg a mostani hely-
zetben helyüket. «A trianoni magyar-
ság tehát Kossuth neve hallatára nem 
gondol többé pártprogrammra . . . 
Kossuth ma történeti név.» A távlat 
pedig megnöveszti alakját és kiemeli 
egyéniségének páratlan aktivitását, 
amely a harmincas évektől a század 
végéig folytonosan ható volt. «A ma-
gyar történetben emberi és nemzeti 
mélységeket, nagy akarásokat és nagy 
tragédiát láthat az, aki látni tud, mer 
és látni akar. Kossuth alakja pedig 
összesűrített magyar történet.» Sajnos, 
egyénisége tragikus oldalait még csak 
kevéssé ismerjük. 

Gróf Széchenyi György (Magyar 
Kultúra, nov. 20.) sokkal szigorúbb. 
Kossuth Lajos érdemeit becikkelyező 
törvényjavaslattal kapcsolatban vizs-
gálat alá fogja ezeket az érdemeket. 
«Világított, de nem fejlesztett, nem 
épített. Ragyogott, csillogott, de végül 
mégis bajba döntötte azokat, akik ra-
gyogása után indultak ; bajba döntötte 
magát az országot. Mindig pártember 
volt. Egy irányzatnak, egy csoportnak 
szószólója és vezére.» A nemzet újjá-
születése már a huszas években meg-
indult. «Maga a jobbágyság felszaba-
dítása is végelemzésben nem Kossuth 
Lajos érdeme, aki ezáltal semmiféle 
áldozatot nem hozott, mert jobbágyai 
nem voltak, hanem igenis érdeme a 
magyar nemességnek, amely erre már 
évek óta készült és önként, minden 
kényszer és minden vonakodás nélkül 
lemondott nemesi előjogairól és kivált-
ságairól.» A függetlenség és szabadság 

kossuthi absztrakt felfogása is csak 
bajt okozott egészen a legújabb időkig. 
«Hogy a forradalmi hangulat széles 
polgári rétegeket is korrumpálni tu-
dott, ebben a Kossuth-féle politika 
torz szabadságeszméje és dinasztia-
ellenes alaphangja a főbűnös.» A nem-
zet alkotmányos és gazdasági fejlődé-
sét is visszavetette Kossuth szerepe. 
Kiváló tehetségét és szándékainak 
jóságát elismeri a cikkíró, de «lehet 
valaki tehetséges ember, kiváló ember, 
nagyszabású egyéniség anélkül, hogy 
működése áldásos lenne». 

Az utolsó szó bizonyára még nem 
hangzott el. 

* 

A magyar irodalom külföldi meg-
ismertetése és megkedveltetése egyike 
a legnehezebb és legsürgetőbb felada-
toknak. Számos jótanács hangzik el, 
tervek születnek és elvetélődnek, a 
szempont rengeteg, eredmény kevés. 
Nem elég egy-két írónk nevét betanul-
tatni az idegen olvasókkal, mintegy 
kiejtési gyakorlatul furcsa hangzású 
szavakban, hanem műveiket meg is 
kell kívántatni velük, hogy újra vissza-
vágyódjanak az ízére. Hiba egyrészt, 
hogy ilyen külföldre vivő törekvéseink -
ban (mint egyebütt is) nagyon egysé-
gesnek fogjuk fel Nyugatot és semmi 
tekintettel nem vagyunk az ízlésárnya-
latokra, világnézetkövetelményekre, 
helyi tradiciókra, amelyek az állító-
lagos egységet ezerfelé bontják. Más-
részt, és ez épen nem zárja ki az előb-
bit, a jól-rosszul elképzelt Nyugat 
szájaíze szerint akarunk beszélni, el-
változtatjuk hangunkat és azt mutat-
juk be neki, amit tőle kaptunk. Soha-
sem felejtem el azt a sorbonnei szemi-
náriumi órát, midőn egy magyar leány 
Petőfi költészetét próbálta érzékeltetni 
Fortunat Strowski professzor és kiván-
csi tanítványai előtt. A lengyel eredetű 
Strowski, aki szimpatikus érdeklődés-
sel fordult a magyarság felé, valami 
rendkívülit, a francia szellemtől nagyon 
eltérőt és épen ezért érdekeset és érté-
keset vár t ; Petőfi népiességéről szere-
tett volna hallani, amint többször meg-
jegyezte. A hallgatónő ellenben, való-
szinűleg, hogy közelebb vigye hozzá 
nagy költőnket, buzgón idézte a fran-
ciás hatásból fogant verseket és a 
Felhők gondolattöredékeit, amelyeknek 
gyengesége az elavult és rossz francia 
fordításban még kirivóbb volt. A ki-
ábrándító hatást fokozta a helytelen 
helyzeti taktika. Strowski konzervatív 



és katholikus, aki a forradalmi eszmék 
tagadásából építette ki világnézetét és 
diáklányunk azzal hízelgett neki, hogy 
szükségtelen sokszor hivatkozott Petőfi 
francia forradalombálványozására és 
azt, mint mai napig ható erőt tün-
tette fel. Azt hitte, semmi sem lehet 
kedvesebb Strowski szívének annál az 
értesülésnél, hogy Petőfi Camille Des-
moulinst ideáljának tekintette. Ter-
mészetes, Petőfi történeti értékeléséhez 
hozzátartoznak e tények, de szükség-
telen volt az adott helyzetben minden 
fényt és egyben minden bámulatot 
Petőfi forradalmárságára koncentrálni. 
A költő csak nyer, ha nem elsősorban 
a politikust nézzük és méltányoljuk 
benne. 

Mindezek azért jutnak eszembe, 
mert egyszerre mindkét hibát sietnek 
megvalósítani hivatalos és nem-hiva-
talos köreink. Nem-hivatalos moder-
neink persze elülj árnak, ők már véghez 
is vitték a rosszat, hivatalosaink illő 
késedelemmel most sietnek utánuk. 
Novellagyüjteményt és lírai anthológiát 
állítottak össze vállalkozó fiatalembe-
rek francia olvasóközönség számára 
olyan szempontokkal, válogatással és 
fordításban, hogy még a Nouvelle 
Littéraires épen nem türelmetlen recen-
sense is megelégeli az egyes költőkben 
abszurdumig fokozott modernséget. 
Jules Romains pedig a Nyugat-nak kül-
dött jóakaratú, de kissé találomra írt 
cikke szerint lépten-nyomon Blaise 
Cendrarst vagy Apollinairet hallja a 
magyar dalokban. Ő elvileg természe-
tesen helyesel, «mert mi, európai költők, 
valamennyien egy ének éneklői, egy 
és ugyanannak a népnek a lantverői 
vagyunk», de a gyakorlatban mégis 
csak francia versek hangulata idéződik 
benne a magyar költemények alapján 
és nem például német vagy angoloké. 
Mikor lesz a magyar nacionalizmus 
lelke annyira csak önmagát érző, gon-
doló és állító, mint íme egy francia 
kozmopolitáé. 

A kultuszminisztérium a Coopération 
Intellectuelle akciójába kapcsolódva be 
akarja mutatni, nem mint a fenti fia-
talok, csak befogadó, de újat teremtő 
képességünket is. Ifj. báró Wlassics 
Gyula a Könyvbarátok Lapjá-ban, Sika-
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bonyi Antal új, szép folyóiratában 
röviden elmélkedik az akció programm-
járól. «. . . Hűségesen követtük azt az 
irányelvet, hogy midőn valaki a ma-
gyar irodalom általános ismertetésének 
terhét veszi vállára, törekednie kell az 
egyéni ízlés által megszabott határokon 
túl a magyar irodalom lehetően összes 
jelentékeny színfoltjait felölelni.» Félő, 
hogy a szép tervet megbuktatja a rossz 
taktika. Tisztában kell lennünk azzal, 
hogy a magyar irodalom különböző 
fázisaiban keletkezett és ízlésváltozá-
soknak alávetett alkotások egyszerre, 
egy tömegben nem érvényesülhetnek. 
Hiszen mi magunk, magyar olvasók is 
egyes műveket közelebb érzünk mai 
ízlésünkhöz, mint másokat; egyesek 
közvetlen mámorítanak, másoknál csak 
emlékeinkre támaszkodunk, ismét má-
soknál csak a köteles tiszteletnek te-
szünk eleget minden belső odaadottság 
nélkül : lelkesedésünk gyujtópontjában 
csak kevés munka áll. A mindent be-
mutatni akarás változatosság helyett 
ellankaszthatja az érdeklődést, az egész 
fronton támadás megakaszthatja az 
előrenyomulást. Jobb néhány ponton 
felvenni a harcot, de ott azután áttörni. 

Csak a legmodernebbet nyujtani 
vagy irodalmunk egész fejlődését bele-
diktálni a külföldi olvasóba — a két 
véglet között bizonyára megtalálódik 
majd a helyes út. 

* 

A bencések komoly és értékes folyó-
irata, a Pannonhalmi Szemle, befejezte 
második évfolyamát, tudományos és 
irodalmi cikkeivel teljes mértékben be-
töltve célját : a magyar katholikus 
kultúra és a bencés szellem szolgála-
tát . Az utolsó (nov. 15) szám gazdag 
tartalmából kiemeljük Várkonyi Hilde-
brand tanulmányát : «A típusfogalom 
logikájáról». A bölcselet általában jó 
fogadtatásra talál e folyóirat kereté-
ben, hiszen a szerkesztő, Kühár Flóris, 
maga is filozófus. 

Á Zenei Szemle, Major Ervin szer-
kesztésében megjelenő legjobb zenei 
lapunk, október—novemberi számát 
teljesen Dohnányinak szentelte. Egy 
sereg érdekes cikk méltatja a jubiláló 
művészt. h. g. 
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