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század végéről való, ellenben a zo-
máncképek már Szent István korában, 
bizánci stílusban, de olasz földön, ta-
lán Rómában vagy Monte Cassinóban 
készültek, amit a latin felírások is bi-
zonyítnak. A zománcképeken felül 
Krisztus látható s ezt a legnagyobb zo-
máncképet, Krisztus alsó testét fúrták 
át később barbár módon, hogy egy ke-
resztet illesszenek belé. Elképzelhetet-
len, hogy a finom zománckép és a fú-
rás egyidejű volna, mert hiszen akkor 
nem készítették volna el a képet oly 
tökéletességgel. A többi zománcképe-
ken az apostolok vannak ábrázolva, de 
a négy legutolsó hiányzik, ami az ere-
deti korona hiányos felhasználására 
vall. Valamennyi alakot az orrhoz kö-
zelített, aszimetrikus, bandzsalító pil-
lantás jellemzi, ellentétben az alsó ko-
rona alakjaival, melyek mindig Krisz-
tus vagy a császár alakja felé tekin-
tenek párhuzamos pillantással. 

Nemes Antal püspök, a koronázó 
templom plébánosa még hozzátette 
felszólalásában, hogy tévedésen alapul 
az az állítás, hogy a kereszt lazán il-
leszkedik a számára fúrt lyukban s 
úgyszintén téves Falcke állítása, hogy 
ferdén fúrták a lyukat: saját magá-
nak volt alkalma meggyőződnie arról, 
hogy a kereszt nemcsak keményen áll, 
hanem arról is, hogy a pánt, melybe 
erősítették, elhajolt, ami azt a felte-
vést igazolja, hogy a kereszt valamely 
viszontagságos útján, talán a korona-
szöktető Kottaner Ilona sietős és erő-
szakos csomagolása következtében 
görbült meg. 

A szent korona történeti és politikai 
jelentőségénél fogva megérdemli a leg-
aprólékosabb tanulmányozást. 

Eckhardt Sándor. 

Az első magyar irodalomtörténeti elő-
adás a bécsi egyetemen. 

Évszázadokon át a magyarokról 
szóló vélemény nagyrészt Bécsben 
született meg és innen terjedt azután 
el. Mindannak, amit a külföld rólunk 
tudott, nagyrészt — ha nem is telje-
sen — Bécs volt a forrása, az a Bécs, 
amely alapjában véve maga sem ismert 
bennünket; amely legfeljebb a Bécs-
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ben élő és mulatozó gavallér magyar 
urakon keresztül ismerte a magyar 
népet és Magyarországról általában a 
kormányzati körök ellenséges állásfog-
lalásának alapján alkotott véleményt. 
A mi feladatunk lett volna már régen, 
hogy ezen a helyzeten változtassunk, 
vagy legalább is iparkodjunk változ-
tatni rajta. Ezt azonban teljesen elmu-
lasztottuk és a külföld tájékozatlan-
ságát legfeljebb fölényes mosollyal 
könyveltük el, mintha ennek semmi 
jelentősége nem volna. A régi téves ala-
pokon a mi hallgatásunkat kihasz-
nálva, azután hatalmas aknamunka 
indult meg ellenségeink részéről, akik 
a passziv magyarsággal szemben köny-
nyen értek célt. A magyarság még 
most sem ébredt fel kábultságából. Még 
most is kevés azoknak a száma, akik 
az ellenszenvet legyőzve az utódálla-
mok valamelyikének a nyelvét megta-
nulni iparkodnának — aminek pedig a 
szaktudományi munkásság terén igen 
nagy jelentősége van — s akik még 
ma is nyugodtan tűrnék azt, hogy a 
külföld továbbra is egyoldalú beállí-
tásban lássa a dolgokat. A nagy ma-
gyar szerencsétlenségnek kétségtelenül 
a magyarság magábazárkózottsága volt 
egyik oka és épen ezért nagyjelentő-
ségű az a tény. hogy kultuszminiszte-
rünk körültekintése a belső közokta-
tásügy és művelődés előmozdítása 
mellett (tanyai iskolák, középiskolai 
reform stb.) sem felejtkezett meg a 
külfölddel való kulturális kapcsolatok 
nagy jelentőségéről és megadta a jel-
szót a fiatal nemzedék számára: kül-
földre! Tanulni, látni, tapasztalni és 
dolgozni. Dolgozni az idegen népek 
fiaival együtt, de mindig tárgyilagosan, 
tiszta tudományos módszerrel és az 
eredmény nem fog elmaradni. 

Ötödik éve, hogy a bécsi Collegium 
Hungaricum tagjai a Collegium igaz-
gatójának vezetésével és útbaigazításá-
val az egyetemi és más tudományos 
intézeteket látogatják, azok munkái-
ban résztvesznek és elért eredményeik 
méltán keltik fel irántuk, rajtuk ke-
resztül a Collegium, illetve a magyar-
ság iránt az érdeklődést. Annak a 
figyelemnek a fokozódása, amely a 
bécsi kollegisták munkáit kíséri a pro-
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fesszorok és az intézetek vezetői ré-
széről, kétségtelenül nagy szerepet ját-
szott abban, hogy végre a bécsi egye-
tem is szükségét érezte annak, hogy 
ezt az egyre fokozódó érdeklődést ki-
elégítse és megnyitotta a kapuit a 
magyar irodalomtörténet előtt, ma-
gántanárrá habilitálva a bécsi Colle-
gium Hungaricum igazgatóját, dr. Lá-
bán Antalt, aki f. é, október 29-dikén 
tartotta meg első előadását. Az első 
előadását, mint magyar dócens a bécsi 
egyetem filozófiai fakultásán, abból a 
tárgykörből, amely eddig az encyklo-
pédikus jellegű bécsi egyetemen telje-
sen hiányzott. Az az érdeklődés, amely 
Lábán első előadását kísérte, volt a 
legékesebb tanubizonysága annak, hogy 
a bécsi egyetem ezzel a lépésével a 
természetes szükségletet elégítette ki, 
az előadás nivója pedig megmutatta, 
hogy alkalmas egyén került erre a je-
lentős helyre. 

Lábán előadásának bevezetésében 
rövid programmot adott. Hangsú-
lyozta, hogy szellemtörténeti és össze-
hasonlító irodalomtörténeti módszer-
rel akarja a magyar szellemi és iro-
dalmi életet megvilágítani, tekintettel 
azokra a jellegzetes tényekre, amelyek-
kel a hallgatósághoz közelebb hozza a 
magyar szellemet és a magyar irodal-
mat. Az összehasonlító irodalomtörté-
neti tárgyalással arra törekszik, hogy 
európai viszonylatban megfelelő helyre 
állítsa be a magyar irodalmat, felhíva 
a figyelmet a különböző európai iro-
dalmi motivumok sajátos magyar fel-
dolgozására is. Az alap mindenkor a 
legtárgyilagosabb tudományos beállí-
tás. 

Ezután áttér arra, hogy röviden és 
találóan vázolja a magyar irodalom és 
kultúra szellemét és fejlődését. 

E fejlődést csak akkor érthetjük 
meg, ha a néplélek mélységeit megis-
merjük. A kultúra a nemzeti lényeg 
megnyilvánulása. Az egyedül jelentős 
fejlődést nem a természet gazdagsága 
adja meg, hanem az emberi akaraterő 
és ez a nemzeti közösségben egy nép 
összetartozásának tudatosságában gyö-
kerezik. Minden nép, az együvé tarto-
zás tudatának birtokosa, csak saját 
magából fejlődhetik ki. A néplélekből 

csirázik ki aztán a vágy, amely a to-
vábbi kulturális haladás rugója lesz. 
A korszellem pedig nem egyéb, mint 
tudatossá válása valami magasabb, 
újabb utáni vágynak, ami kielégülést 
keres. Ezt kell szem előtt tartani a 
magyar kultúra és szellem történeti 
fejlődésének a vizsgálatánál is. 

Dilthey szerint minden kor irodalmi 
munkásságának alapja a megelőző ko-
rok munkáiban rejlik; a régibb min-
ták hatnak és a nemzetek különböző 
szellemisége, az irányok ellentétessége 
és a tehetségek sokfélesége érvényesül. 
Bizonyos értelemben véve minden kor-
ban a költészet és az irodalom egész 
teljessége kifejezésre jut. 

Az ezer év előtti magyarság állam-
alkotó képessége a néplélek jellemző 
sajátosságaiból magyarázható és a 
nyugati közösségbe való belekapcsoló-
dás nem külsőleges mázként történt 
meg, hanem tudatos befogadás és al-
kalmazkodó képesség által. A közép-
kor magyarsága abban az időben lé-
pett a nyugat fogalomkörébe, amikor 
a tiszta transcendens szemlélethez a 
földi vonatkoztatások megerősödése 
csatlakozott és ez párosult a magyar-
ság ősi tulajdonságával. 

A középkori magyar kultúra meg-
nyilvánulásai nagyon sok hasonlósá-
got mutatnak a nyugattal; az iroda-
lom pl. nálunk is egyházi jellegű, 
de a tartalom sajátosan magyar. 
A magyar néplélek nem ismerte a 
miszticismust és ennek helyét a közép-
kori magyar irodalomban a nemzeti 
tartalom tölti be. A gyors alkalmazko-
dás, illetve egyéni befogadás eredmé-
nye, hogy a közös nyugati kultúra jó 
tanítványa nemcsak külsőleg vette át, 
hanem át is élte a nyugati művelődés 
fázisait, az európai szellemi élet áram-
latait és a renaissance és humanizmus 
idején már testvérként állt a nyugat 
mellé. A művelődési életnek a meg-
kezdett alapokon történt kimélyülése 
a XVI. században megbénult ugyan, de 
ethikai erő eredményeként a szétda-
raboltság a nemzeti érzelem megerősí-
tésére volt jó; az önállóság és az ön-
álló nemzeti fejlődés ellen való törek-
vések reakciójaként feltűnt a nemzed 
nyelvvel és irodalommal való foglal-
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kozás; a vallási küzdelmek pedig ben-
sőségességre és elmélyedésre vezettek. 
Hogy milyen benső erőforrásokkal 
rendelkezett a nemzet, annak legéke-
sebb bizonyítéka, hogy a majdnem 200 
éves kényszerű nagy parlag után tel-
jes egészében kivette részét a szellemi 
és művelődési élet megnyilvánulásai-
ból, mikor az öntudatos és egyéni ki-
élésben önálló hatóerővé lesz a szel-
lemi élet egész területén. Ennek a tu-
datos egyéni kiélésnek a művelődési, 
főleg pedig az irodalmi életben a bécsi 
gárdisták vetik meg az alapját. A fel-
világosodás szellemét a Ratio Educa-
tionis hiába akarta mesterségesen be-
oltani, mert ehhez a receptio fogalmá-
ból természetesen nem hiányozható 
vágyakozás még nem volt meg. Az ala-
pok azonban már adva voltak és a tu-
datos vágyakozás is hamarosan fel-
ébredt az erősebb szellemi élet hatása 
alá került ifjakban: a bécsi magyar 
gárdistákban, akik Bessenyei György-
gyei az élükön tanultak, olvastak, ír-
tak, hogy hommes éclairés-ré legyenek 
és a felvilágosodás eszméit hazájuk-
nak is átadhassák. Ehhez a törekvé-
sükhöz csatlakozott annak a belátása, 
hogy egy nép kultúrájának a szelleme 
csak saját nyelvén alakulhat ki és fej-
lődhetik tovább. Bessenyei bécsi köré-
nek mozgalma hatalmas visszhangra 
talált és II. József felvilágosító kultúr-
politikájának az ideje csak elősegítette 
terjedését. 

De csakhamar itt volt a nagy euró-
pai forradalmi korszak és ezzel együtt 
a fejlődés megkötésére irányuló sok 
törekvés. A magyarság életereje azon-
ban ekkor is győzedelmeskedett, amit 
a XVIII—XIX. század fordulójának 
hatalmas irodalmi fellángolása nagy-
szerűen bizonyít. A magyar kultúra e 
renaissanceában a költők játszották a 
vezető szerepet, akik nagyrészt a XVI 
— XVII. század íróiból merítettek ösz-
tönzést és akik a két korszak közvetí-
tői voltak. 

A XIX. század legjellegzetesebb írói 
művészi módon fejezik ki az alkotó 
egyén-, a gondolat-, a tárgy- és az 
ehhez csatlakozó formaátélés egységét, 
amely a magyarság lelki világának 
egyúttal hű képét is adja. A magyar-

ság lelki világának a rajzát adja aztán 
Lábán, kifejtvén erős érzelmi életét, 
melyben az érzelem maga a valódi 
élet; intenziv meglátó- és kifejező-
erejét, amely a realisztikus és józan 
szemlélődésből fakad; képekben gaz-
dag gondolkodását és nyelvét; a ma-
gyar nép veleszületett úri mivoltát, az 
önmagával való megelégedését, a tettre-
készség hiányát, mely a ráeszméléssel 
és a meg nem értettséggel párosulva 
lelkiismereti kérdéssé lesz — ebből fa-
kad a balladai érzület és hangulat —; 
a mesélés iránti nagy hajlandóságát és 
az erős pathetikus készségét, ami mind 
a legváltozatosabb összetételben van 
meg a XIX. század egyes íróinál. 

A XIX. században az irodalmi élet 
mindinkább differenciáltabbá lesz. Az 
író, a mű és az olvasóközönség vi-
szonya külön és összességében is so-
kat nyer belső értékében. A XIX. és 
XX. század irodalmi élete szellemtör-
téneti szempontból tekintve feltárja a 
tartalmi változásokban az egyén és a 
közösség élményeit, mint a mindin-
kább differenciálódó kisebb közössé-
gek szellemi és érzelmi életének meg-
nyilvánulását. 

Néhány szóval jellemzi ezután a 
száz esztendő irodalmi munkásságát, 
melyben a legváltozatosabb költői for-
mákban tárul fel a magyarság életé-
nek szellemi érték kifejeződése Adyig, 
akiben a fájdalmában eltorzult ma-
gyarság vívja nehéz küzdelmét önma-
gával és a külső hatásokkal. 

Rámutat arra, hogy ez a gazdag és 
lüktető irodalmi élet csaknem teljesen 
észrevétlen maradt a külföld számára, 
amiben nyelvi elszigeteltségünkön kí-
vül a tárgyilagos értékelhetés szem-
pontjából a mi részünkről is csak na-
gyon kevés történt. Szellemi és tudo-
mányos életünk megismerése a külföld 
számára csak a legutóbbi évtizedekben 
vált lehetővé könyveink és folyóira-
taink idegen nyelvi kivonatai által. 
A berlini magyar egyetemi tanszék és 
a berlini magyar intézet kiadványai 
mindjobban hozzájárulnak, hogy az 
ismeretlenség homályából kivetközhes-
sünk. A Collegium Hungaricumok is 
élő tanubizonyságai a magyar tudomá-
nyos sucrescentia rátermettségének és 
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a magyar kultúra közvetítői a nyugat 
felé. 

Egy német író mondásával végzi 
Lábán első előadását: „A szellemére 
való büszkeség érzete az egyetlen és 
utolsó menedék, amely egy nemzetnek 
megmarad a legnehezebb megpróbál-
tatások és a legkeserűbb meg nem 
értettségek után is." 

Ez a szellemére való büszkeség tu-
data, amely a nemzet művészi, szel-
lemi és különösen irodalmi életében 
megnyilvánul, legjobban a különböző 
korok embertípusainak alakváltozásai-
ban tűnik ki. Ez embertípusokat 
egészként kell meglátni és élő egység-
ként, lényegmegnyilvánulásként ért-
hetővé tenni. Csakis így juthatunk el 
önismerésre és önmagunk megismerte-
tésére. Ezzel tesszük lehetővé azt, hogy 
az idegen szellemi lényeg érthetővé 
váljék. Ezt az igaz megértést és érté-
kelni tudást az irodalmi és szellemi 
élet területén előmozdítani célja a 
bécsi egyetem első magyar szellemtör-
téneti és irodalmi előadójának. 

Bécs, 1928 november. 
Pálfy Ilona. 

Színházi szemle. 

Sokat írtak Tolsztoj művészetének 
kettős arcáról. Az egyik a valóság 
részletvonásait mutatja, e részletek 
halmozásával, mintegy pointillista mo-
dorban ; a másikon határozatlan, misz-
ticizmusra hajló idealizmus ködlik. 
Megfigyelés és minden konkrétumtól 
elvonatkozó befelé-fordulás, látás és 
látomás párhuzamosan dolgozik vala-
mennyi regényalkotásán. Ily művészi 
természet csak széles, kényelmes kere-
tekben bír megnyilatkozni. Nem ro-
hammal, hanem lassú rákapatással hó-
dítja meg olvasóját ; Tolsztoj egyik 
finom kritikusa ezt ahhoz a vándorhoz 
hasonlította, kinek mérföldeket kell 
haladnia — de arasznyi lépésekben. 

Hanem a színpad nem igen tűri a 
mérföldeket s még kevésbbé az arasz-
nyi lépéseket. Nem is vált Tolsztojból 
soha valódi színpadi költő. Ott is 
gazdag valóság-mozaikkal dolgozik, 
egyes jelenetek hangulatában moz-
gatja alakjait különösebb drámai egyé-
nítés nélkül, minthogy ilyenre helyet 
s időt a regényírói gyakorlatából át-
vett, epizódról-epizódra haladó mód-

szer alig engedett. A főhős meg épen a 
«másik» Tolsztoj kezébe kerül, egyéni-
ségét ez epizódokban kirajzolódó «tár-
sadalom»-mal drámai összeütközésbe 
épen nem, sőt igazában még összefüg-
gésbe is csak vajmi lazán hozza. Ez a 
főhős nem annyira egy határozott, kon-
krét drámának, mint inkább Tolsztoj 
állandó, de állandóan határozatlan in-
spirációinak hordozója. 

Az élő holttest Fedjája legalább bizo-
nyára az. Benne mély lelki dráma megy 
végbe, csakhogy ez táplálékát, indíté-
kait alig meríti a «külvilág» mozzanatai-
ból, azokra jóformán visszhangja sincs, 
megy a maga útján : előtte az elkárho-
zás, mögötte a felmagasztosulás. Aka-
ratbetegsége a társadalmonkívüliség 
felé sodorja, de önfeláldozásával végül 
is valami társadalmonfelüliséghez ér-
kezik el. 

Ezt az útat a színpadon megrajzolni 
a lélekfeltárás képességének valóban 
kemény próbája. Nem, mintha a sze-
rep szűk terület volna e lélek hiányta-
lan feltárására, inkább igen is tág, igen 
is epikai, benne sok az analóg helyzet, 
kevés a drámai változat. Az ismétlődé-
sekben van ugyan valami szuggesztív 
erő, de velük jár az egyhangúság ve-
szedelme is. 

Abonyi Géza, ki most a dráma nem-
zeti színházi felújításán a szerepet át-
vette, e monotoniától nem volt egészen 
mentes. Megjelenése szerencsés: szőke-
fürtös és körszakállas feje meglepően 
emlékeztet a regényíró Justh Zsigmon-
déra, ahogyan ezt Feszty Árpád rajz-
ónja megörökítette. Mozgásában is igazi 
urat éreztetett még az utolsó jelenetek 
condráiban is. De már beszédjét túlsá-
gosan a tehetetlen siránkozás hang-
nemébe írta át s ezzel jócskán megsze-
gényítette az alakot. Egy szónak, egy 
tekintetnek itt habár futólagos, de an-
nál megdöbbentőbb nyomatékhoz kell 
jutnia. Abrezkov herceg látogatásának 
jelenetében meg a töredelem végső 
mozzanataiban Abonyinak akadt is 
néhány ilyen mázsányi kurta szava, 
örvényes röpke tekintete. De másutt 
hosszabb szakaszokon át mondatai nem 
annyira örvényt nyitottak a lélek mé-
lyébe, mint inkább hinárt szőttek tükre 
fölé. Ázottan, ernyedten kapcsolódtak 
egyvégbe a mondatok, gépiesen ismét-
lődő, magvető mozdulatra emlékeztető 
kézjátéktól kísérve ; s egy-egy szakasz 
után — mintegy strófazáró refrénül — 
a borospohár után nyult. Valamelyest 
ezzel az alkoholista-vonással is túlságba 
csapott ; ízlésesen tartózkodott ugyan 
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