
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

Jubileumi évfolyamunk második számában új rovat köszönti az olvasót 
A «Napkelet» már eddig is nagy súlyt helyezett külföldi könyvek, folyóiratok, szín-
házak szemléjére és most, amikor rendszeresíteni kívánja ezt a gyakorlatot, csupán 
hangsúlyt ad a gondolat fontosságának, hogy a külföld szellemi javainak megisme-
rése a magyar szellemiségnek is elsőrendű érdeke. A keleti magyar fajtát sokszor esz-
méltették önmagára nyugati áramlatok. A pogány portyázások kudarcainak örök 
gyümölcse, a megtérés, amióta életté áradt a nemzet ereiben, a halhatatlan problé-
mák válaszútjának keresztjében állva, immár ezer éve méz Nyugatra s borús szem-
mel néz vissza Keletre, a magyar, elszakadott, testvértelen ága nemének», ez a nosz-
talgiás tekintet volt a legszebb magyar kezdések, bátorodások, dacos akarások nyi-
tánya. Ez a kis rovat ilyen röpke pillantás napkeletről napnyugatra. A krónikás új 
cserkészésre indul majd hónapról-hónapra idegen országokba, hogy gondolatébresztő 
könyvek, a lélek ezer húrjaival játszó írások, fénylő távoli agyvelők és különös 
ütemre verő messze szívek hírét elhozza hozzánk a magyar glóbusra. 

Mai olasz drámák.* 

Massimo Bontempelli: Nostra Dea. 

Bontempelli a modern olasz iroda-
lom egyik legjelentékenyebb vezér-
alakja. Classica-philologusnak indult 
és remekbefaragott klasszikus mértékű 
versekkel kezdte írói pályáját. Innen 
jutott el belső szükségszerűségből va-
lami furcsa, kissé futurista-ízű élet-
látásig, melynek hiánytalan kifejezései 
regényei és novellái. Színdarabot keve-
set írt . . . 

Színművei nem drámák a szó ha-
gyományos értelmében, hanem gro-
teszk ötletek szcenirozásai. Az író fel-

* A kultúrák szinvonalának egyik 
legjelentősebb fokmérője és jellegzetes-
ségeinek leghívebb tükre a : szinház. 
A cselekvő ember, mint az életakarat 
kifejezője és az írón keresztül tetteiben 
világnézeti problémák hordozója, a 
drámában nyer időtlen életet. A német 
és francia dráma egyoldalú ismereté-
nek kiegészítéséül e rovatunkban a 
modern olasz dráma egyes kimagasló 
eredményeire szeretnők fehívni az ol-
vasó figyelmét. Tárgyilagosan ismertet-
jük a műveket, hogy azok maguk be-
széljenek magukért. 

állít egy-egy szélsőséges, reális szem-
pontból lehetetlen lehetőséget és annak 
az életre gyakorolt reakcióit vizsgálja 
három-négy felvonáson keresztül, mint 
ahogy a vegyész valamilyen maró sa-
vat cseppent bizonyos oldatba, hogy 
ez utóbbi viselkedését vagy az esetle-
ges kölcsönhatás tüneteit tanulmá-
nyozza. Lehetőség-ötletei egy-egy sze-
mélybe vannak sűrítve. Egy-egy mes-
terségesen életrehívott, mesterséges 
lélekalkattal felruházott, egy bizo-
nyos szélsőséges tulajdonsággal bíró 
különleges lényben ölt testet az élet-
reakciók kiváltására hivatott Bontem-
pelli-idea. Igy például Dea asszony 
túlzott érzékenységgel bír a ruhák 
«lelkével» szemben és aszerint változ-
tatja egyéniségét, amilyen ruhába 
öltözik. Egy másik drámájának hős-
nője, Mimi túlzottan hiszékeny : min-
dent szószerint elhisz, bármit is mon-
danak neki. . . Ezekből a tényekből 
azután a tragikus, tragikomikus vagy 
komikus bonyodalmak sora fakad. 
Közben Bontempelli nem akarja a 
nézőt vagy olvasót sem oktatni, taní-
tani, sem pedig shawi értelemben gú-

Napkelet 11 



154 

nyolódni, csak játszik latin lendület-
tel, a commedia dell'arte-től örökölt 
közvetlenséggel. 

Nostra Dea című színművének hős-
nőjében mintha azt akarná megmu-
tatni : íme, ilyen a mi bálványunk, 
az Asszony, aki azonban a darabban 
nem egyetlen földi nő, hanem elvont 
fogalom, egy testben változó ezer lé-
lek: — színeváltozásait látjuk, csodál-
juk, leglényege örökre megismerhetet-
len, nagy titok. Csak látszat és külső-
ség, amit benne a férfiak imádnak, ha 
lehull róla ez vagy az a mez, olyas-
valami rejtélyes rejlik mögötte, mint 
a csecsemő, akiben egy színes, válto-
zatos élet szunnyad, hasonlóan a pará-
nyi magban rejlő fához. Reggelenként 
Dea is tehetetlen, együgyű lény, aki-
nek látszólag nincs akarata, nincs 
egyénisége. De abban a pillanatban, 
amikor a komorna egy fiús szabású, 
világosszínű ruhába bujtatja megráz-
kódik, mintha életre kelve új lélek 
költöznék belé, vidám, határozott 
lesz, csúfondároskedvű, mint egy csin-
talan kamasz, nyiltszívű, egyenes. 
Ehhez a Deához érkezik látogatóba 
Vulcano úr, akit Orso grófék előzőnapi 
estélyén mutattak be ennek a különös 
természetű asszonynak. De akkor ga-
lambszürke, szelíd, szemérmes szabású 
ruhában volt, amely turbékolóan jósá-
gossá varázsolta viselőjét is . . . Igy 
történt, hogy a tegnapi Dea nem tudott 
ellentmondani Orsa grófné kérésének 
sem és ebben az ügyben jár most itt 
Vulcano is. Orsa grófnénak van 
ugyanis egy imádója: Dorante, a 
tengerésztiszt. Két éve nem látták 
egymást. Ma este Dorante megérke-
zik a városba és parancsnoka, a her-
ceg kíséretében elmegy a Poliedric-
bálra. Holnap már újra tovább kell 
hajóznia, elmegy hosszú időre. Csak 
a bálon találkozhatnak : a grófné és 
Dorante. Orso gróf, aki féltékeny 
zsarnok, nem mehet el a bálra, mert 
ülése van a tizek tanácsában. Az tel-
jesen hiábavaló lenne, hogy a grófné 

elkérezkedjék tőle a bálra, akár egye-
dül, akár mások társaságában, mert 
semmi körülmények között sem en-
gedné el. Abban állapodtak tehát meg, 
hogy Dea fordul ezzel a kéréssel Orso-
hoz. Deára nem gyanakszik ; ha ő 
megírja azt a bizonyos levelet, amit 
megbeszéltek, a két szerelmes talál-
kozhat a bálon. Vulcano vállalkozott 
segítőtársnak a terv kiviteléhez, most 
azonban váratlan nehézségek tornyo-
sulnak előtte. A másruhás mai Dea 
hallani sem akar semmiféle megbeszé-
lésről, Vulcanot szóhoz is alig engedi 
jutni, a legváratlanabb megjegyzései-
vel képpeszti el szemének és fülének 
hinni nem akaró vendégét. Vulcanot 
várja egy bárban a barátja, névszerint 
Marcolfo, de nem mer elmenni, mert 
Orsa minden pillanatban itt lehet a 
levélért és akkor érthetetlenül fel-
borult helyzetet talál. Dea faképnél 
hagyja Vulcanot, de gamin-ötletből 
beállít a bárba és az ott várakozó ide-
gen Marcolfot felküldi a saját laká-
sára. — Vulcano a komornát faggatja 
úrnője sajátságos megváltozása felől 
és megtudta Dea asszony különös ter-
mészetének t i tká t : «Ha élénk színű 
ruhát visel, maga is élénk, mint ma ; 
ha a ruha szolíd, ő is szelíd, szemér-
mes, mint tegnap. És teljesen átvál-
tozik : másképpen beszél, egészen más 
lesz. Egyszer kínai ruhát adtam rá : 
elkezdett kínai nyelven beszélni. Ha 
fekete ruhát és hozzá hosszú fátyolt 
adnék rá, kimenne a temetőbe és ott 
zokogna valamelyik sír felett» . . . Dea 
asszonyt Anna, a komorna alakítja át 
napjában kétszer-háromszor is, azon-
ban teljesen érdektelenül, ötletszerűen. 
Amikor Vulcano rá akarja venni, hogy 
egy ruhacserével legyen segítségükre 
a fontos levél megszerzésénél, vissza-
utasítja az ajánlatot. Beállít a bárból 
Marcolfo, aki egyszeriben szerelmes 
lett a vidám, bátor fellépésű, gúnyos-
nyelvű, temperamentumos mai Deába. 
Jön az orvos, e groteszk játék leg-
groteszkebb epizódfigurája, aki ugyan-
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olyan egyoldalúan eltúlzott karakter-
tulajdonságokkal van felruházva, mint 
Dea. Mert van ugyan némi igazság 
abban, hogy a környezet magán viseli 
az ottlakó személyiségének, egyéni-
ségének nyomait, mint ahogyan igaz 
az is, hogy a ruha bizonyos fokig be-
folyásolja fellépésünket, mozgásunkat, 
hangulatainkat, de az már tipikusan 
Bontempelli-idea, hogy valaki kizáró-
lag a környezetből állapítson meg pl. 
diagnozist. Az olasz commedia dell'-
artek Dottore-inak ez a kései utóda, 
ez a futurista Látnok, aki mint valami 
komikus Teiresias sürgölődik-forgoló-
dik egy modern istennőről szóló tragi-
komédiában, miután megvizsgálta Dea 
környezetét, — megígéri Marcolfonak, 
hogy megvizsgálja, délután majd fel-
keresi a lakását, de ne tartózkodjék 
otthon, azután távozik. Vulcano csak-
hamar megszabadul a Deáért rajongó 
Marcolfotói is és ekkor megérkezik a 
gyanútlan Orsa grófnő, hogy átvegye 
a levelet. Vulcanonak ideje sincs meg-
magyarázni a különös fordulatot, mert 
hazatér Dea asszony is délelőtti sétá-
járól. A szabónőjét várja, Fiora asz-
szonyt, aki bizonyos ruhaigazításokat 
akar elintézni. Dea alig emlékezik 
Orsára: így van ez mindig, ha új 
egyéniséget vesz fel egy új ruhával — 
az előző Énjére csak homályosan em-
lékezik, mint egy álomra . . . A levél 
megírásáról meg hallani sem akar. 
Egyenes, hetyke, gúnyos válaszokat 
ad, visszautasítja Orsa exaltált könyör-
géseit, aki tehetetlen kétségbeesésében 
sírógörcsöt kap. Vulcanonak mentő-
ötlete támad. Amikor megérkezik 
Fiora asszony, felbosszantja őt azzal, 
hogy a tegnapi galambszürke ruha 
teljesen el van szabva. A dühös Fiora 
felkényszeríti Deára a másik ruhát, 
hogy bebizonyítsa : szabászremeke tö-
kéletes . . . Ebben a pillanatban átvál-
tozik Dea. Meleg részvéttel fordul a 
síró Orsa felé, azonnal hajlandó a 
levelet megírni, amelytől remélik, hogy 
Orso gróf elengedi feleségét a Poliedric-

bálra. Vulcano már diktálni is kezdi 
a szelíd, mindenbe beleegyező Deának 
a levelet, amikor Fiora asszony kö 
penypróbára hívja Deát a spanyolfal 
mögé. Vulcano hiába igyekszik vissza 
tartani. Fiora ráadja a megigazított 
fehér köpenyt, mely a klasszikus kosz-
tümök stílusában van szabva. Amikor 
előlép Dea, újra más : merev és szobor-
szerű, zárkózott és szigorú arcú, mint 
Alfieri hősnői. Fuccs a levélnek ! 
Tabló ! Vége az első felvonásnak. 

A második felvonás Marcolfo laká-
sán játszódik, ugyanaznap délután. 
A szerelmes fiatalember izgatottan 
várja Dea látogatását, amit Vulcano 
biztosra ígért. Beállít az orvos, aki 
csakhamar dühösen távozik, mert a 
«beteg» jelenléte miatt nem tud dia-
gnosztizálni. Vulcano betartja szavát 
és felkíséri barátjához az immár vad-
galambszínruhás, szelíd, engedékeny 
Dea asszonyt. Megbeszélik az esti pro-
grammot is, miután időközben sike-
rült Vulcanonak kellő ügyességgel és 
ravaszsággal az Orso grófnak szóló 
levelet a különös asszonytól megsze-
reznie. Marcolfotói este Fiora asszony-
hoz megy majd Dea, ahol a báli jel-
mezen az utolsó simításokat is elinté-
zik, ide hozza minden valószínűség 
szerint Orso gróf is a hitvesét. Marcolfo 
és Vulcano azalatt egy kávéházban 
találkoznak, majd éjfél felé mind a 
négyen a bálba mennek. Vulcano most 
magukra hagyja Deát és Marcolfot, 
aki a délelőtti fölényes, hetyke, gú-
nyoskedvű nőbe lett szerelmes és most 
egy álmatag, turbékolóhangú, kissé 
lusta asszony ül vele szemben. Csaló-
dottnak érzi magát. Amikor azután 
egy sált ad Dea vállára, mert az fázik 
és a bizonytalan és határozatlan fátyol 
mintegy elmossa, beburkolja Dea 
egyéniségének utolsó maradványait 
is, egyszerre akarattalan, tehetetlen 
báb lesz a szerelmes fiatalember kezé-
ben ez a soklelkű Asszony. 

A harmadik felvonás a «Poliedric 
Superbal» forgatagába vezet el. Fiora 
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asszony eddig titokban tartott remeke, 
Dea kígyójelmeze a kiindulópontja az 
elkövetkezendő bonyodalmaknak: Dea 
úgy mozog, beszél, viselkedik, mint 
egy kígyó. Mindent elkövet, hogy 
Orsa és Dorante ne találkozzanak, 
majd mindegyiknek azt hazudja, hogy 
a másiknak új kedvese van. Amikor 
Orsa és Dorante végre mégis össze-
akadnak és a kimagyarázkodás meg-
indul, Dea gyorsan levelet ír a félté-
keny Orso grófnak, melyben értesíti 
őt, hogy feleségének titkos találkozója 
van a bálon. Vulcano észreveszi a 
közelgő veszélyt és amikor a barátok 
s ördögök francia-négyese következik, 
erőszakkal ráad Deára egy barát-
csuhát, hogy megállítsa a botrányt, 
ami kitörni készül. Dea erre felveszi 
a prédikátor alakját és szónokolni 
kezd a tömeghez, megtérésre intve 
őket. Fiora asszony letépi Deáról az 
ő kosztüm-remekét eltakaró csuhát, 
mire Vulcano meg a kígyót szaggatja 
le Dea jelmezéről. Vulcano és Fiora 
összeverekednek, Dea gyorsan lihegve 
csapdos maga körül, mint egy szét-
roncsolt k í g y ó . . . A botrány csak 
nehezen ül el. Vulcano ráad Deára 
egy széttépett dominót és szól Mar-
colfonak, hogy kísérje haza Deát, majd 
a lakásán találkoznak. Ő pedig rohan 
az érkező Orso grófot feltartóztatni. 
Dea egypár pillanatra egyedül marad 
a színen. Kínosan nyöszörög, aztán 
meggörnyedve, nyomorúságos tartás-
sal feláll. Koldus ! Kéreget, mert ron-
gyok lógnak le róla . . . 

Az utolsó felvonásban ismét Dea 
lakásán vagyunk. Hajnalodik. Első-
nek Vulcano érkezik meg a viharos 
éjszaka után. Egy hatalmas monológ-
ban beszélget Dea szekrényben élő 
különböző lelkeivel, a ruhákkal. Mar-
colfo hozza Deát, aki bundában, fején 
sállal nagyon nyugodt. Amikor Vul-
cano az egyik ruháról levett szőlőlevél-
koszorúval koronázza meg ezt a futu-
rista istennőt, aki körül a különös 
komédia kavarog, egyszerre vad dio-

nizikus mámor ragadja magával, tom-
bolva táncol, dalol, majd mikor ko-
mornája leveszi asszonya fejéről a 
koszorút és pongyolát ad rá, egy ko-
moly úriasszony szertartásosságával 
búcsúzik barátaitól, akik szívesek vol-
tak őt hazakísérni. A komorna vet-
kőztetni kezdi, Dea fokozatosan me-
chanikus bábuvá lesz. Indul az ágy 
felé aludni. És vége az antik isten-
drámák modern futurista szatirájának. 

Ime a színmű : a téma és annak 
megírási módja mutatják, hogy miféle 
problémák izgatják a modern olasz 
irodalom e reprezentatív alakját. 
Guido Ruberti, a Storia del Teatro 
Contemporaneo harmadik kötetében így 
ír a fent ismertetett különös színmű-
ről : «Akármit is mondunk Bontem-
pelli színpadra vitt kísérletéről, ami 
összhangban áll az ő legújabb, logikát 
és komolyságot felrúgó novellaírói 
karakterével, azt nem lehet kétségbe-
vonni, hogy a «Nostra Dea» jeleneteit 
új vér és szokatlan szellem hatja át. 
Ez nem az élet, megszokott lehető-
ségei és kapcsolatai keretében és mégis 
az élet, csak más érték- és szubstancia-
síkokba formálódva, kristályosodva. 
Nem valóság és nem is fantázia, ha-
nem a valóság és fantázia úgy ada-
golva, hogy első tekintetre bizarrnak, 
túlzottnak látszik, de alaposabb vizs-
gálat után rejtélyes kapcsolatok, vá-
ratlan és élvezetes egymásmellettisé-
gek sokaságát fedezzük fel benne. 
Képzeljük, hogy eltűnt szemünk elől 
az egyén, a maga sajátos szenvedélyei-
vel és egyetemes moráljával. Most 
újra fel kell fedeznünk — és ez már 
a bontempelli-i teoria kellős közepe, — 
meg kell szerkesztenünk a külső való-
ság és az egyéni valóság szellemi 
geometriáját. A szerző úgy gondolja, 
hogy ez a feladat nem a filozófiáé, 
hanem éppen a művészeté, melynek 
egyedüli munkaeszköze a képzelet». 

«Újra kell tanulnunk az alkotás 
művészetét — mondja Bontempelli, — 
hogy feltaláljuk azokat a minden ízé-
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ben új mitoszokat, melyek képesek 
megteremteni azt az új atmoszférát, 
amely nélkül már nem tudunk lélek-
zetet sem venni. A mi legfontosabb 
teendőnk megjárni és kifürkészni ezt 
az új világot, kimetszeni súlyos kő-
darabjait és egymásra rakva szilárd 
épületet emelni, szüntelenül átfor-
málva az újra meghódított föld kér-
gét. A képzeletben épülő világ fogja 
megtermékenyíteni és gazdagítani a 
reális világot.» N. A. 

Egy pszichológus naplója. 

Richard Müller-Freienfels a német 
tudomány egyik legérdekesebb egyé-
nisége. Azok közé tartozik, akiknek 
sikerült szaktudományuk kínai falai 
közül kitörni, a pszichológia száraz 
fogalmait eleven élettel megtölteni. 
«Azt hiszem — írja a legutóbb meg-
jelent Tagebuch eines Psychologen című 
könyve előszavában — csak néhány 
kor- és szaktárs előítélete az, hogy 
fontos és komoly dolgokat nem lehet 
könnyű és vidám formában is elmon-
dani.» 

Ha Müller-Freienfels működési te-
rületét szaknyelven akarjuk kijelölni, 
az «alkalmazott lélektan» szó lesz a 
legtalálóbb. Mint pszichológus köze-
ledik a művészetekhez (Psychologie 
der Kunst), majd a szociológiához 
(Allgemeine Sozial- und Kuliurpsycho-
logie). Néha egy kicsit erőltettek a kö-
vetkeztetései, néha egy kicsit felüle-
tes, de mindig szellemes, buzognak 
ötletei és sokszor nyujtja az olvasó-
nak azt az örömet, amit akkor érzünk, 
amikor végignézhetjük, hogy mások 
elhibázott ütései után hogyan találja 
fején a szeget. 

Azonban Müller-Freienfels óvatos 
újító. Ki-kiruccan szaktudományá-
nak száraz hagyományai közül, még 
többször csintalankodik a régi falakon 
belül és kacérkodik az ujságírók, sőt 
regényírók művészetével, de hétköz-
napjait a szakszerűség falain belül 

tölti el. A két legerősebb szál, ami az 
eddigi hagyományokhoz kapcsolja: 
a rendszer és a tárgyilagosság. Sok 
újító elveti a tudományos művek szo-
kott formáját, nem foglalja logikus 
rendszerbe gondolatait, nem építi fel 
az elméletek sokszor büszke, még 
többször lapos épületét, hanem min-
den összefüggés nélkül adja az olvasó 
elé ötleteit és gondolatait. Az ilyen-
féle eljárásra két okot tételezhetünk 
fel. Vagy olyan súlyosnak és nagynak 
tartja valaki eszméit, hogy nem fér-
nek be a szokott logikus formákba 
(Nietzsche), vagy pedig nem hisz a 
logikában. Müller-Freienfels azonban 
a logikában is hisz, gondolatait sem 
tartja óriási jelentőségűeknek. Nem 
dönt, bont a régi házban, inkább csak 
a bútorokat tologatja el, néhány abla-
kot nyit és megelégszik azzal, hogy 
áttekinthetőbb, világosabb s ezért 
szebb otthont alkotott. 

Ugyanez az álláspontja az objek-
tivitással szemben. Vannak, akik nem 
hisznek az objektív megismerés lehe-
tőségében és vannak, kik lustábbak, 
semhogy tárgyilagosak tudjanak lenni. 
Müller-Freienfels egyik kategóriába 
sem tartozik, a divattal nem sokat 
törődik s ezért marad tárgyilagos. 

Ez általános képhez viszonyítva a 
Tagebuch két szempontból jelent újí-
tást. A könyvnek több mint fele való-
ban csak naplójegyzetekből áll, csak 
az utolsó — igaz leghosszabb — tanul-
mányban foglalja rendszerbe gondola-
tait. Tehát elhagyja ő is a szokott 
tudományos formát, ha ideiglenesen 
is. Ez a formai ujdonság azonban nem 
olyan meglepő (hisz kényelmi szem-
ponttal is magyarázható), mint a tar-
talmi. 

A közvetlen formát felhasználva 
Müller-Freienfels hozzászól aktuális 
kérdésekhez is, a tudomány magasabb 
szintjéről leereszkedik a mindennapi 
élet forgatagába. A mai sportláz, a 
nagyvárosi ember lélektana, a de-
mokrácia és arisztokrácia szembeállí-
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