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vetés és gyűlölet hangja hördül fel 
ajkán fajtája ellen, amely elűzte, ki-
tagadta s magyarságát el nem ismerte. 
Ennek a sértett magyar gőgnek fék-
telen forradalmisága már ott harsog a 
fiatal nagyváradi ujságíró cikkeiben, 
hogy azután test és lélek szerint meg-
rokkanva «csúf rontásban», a Bercsényi-
iélek Eburafakójávai jusson el azokhoz 
«akikkel nem volt egyéb rokonsága, 
mint a tagadás közössége». Tragédiának 
érzi ezt a sorsot, mindenestül magyar 
tragédiának. 

Vátesznak, prófétának szeretik ne-
vezni Adyt. Ő maga is «a mai magyar-
ság, kultúrmagyarság lelkiismeretének» 
hitte magát. Tagadhatatlan, hogy itt 
küldetése volt. Történelmi jelentőséget 
épen az ad lírájának, hogy — mint 
maga mondja : — «én általam hörgött 
fel manapság legnyugtalanabban a 
magyar társadalmat kínzó nyugtalan-
ság». De pozitiv értelemben mégsem 
lehet őt vátesznak nevezni. A kor 
betegségeinek csak zseniális diagnózisát 
adta, anélkül, hogy azokból kiemel-
kedni, vagy a jövőre utat mutatni 
képes lett volna. Csak negativ értelem-
ben — amennyiben feltárta a mult nyo-
morúságát, halálos betegségeit és bű-
neit — jelent hatalmas tanulságot az 
ifjúságnak Ady költészete. 

Ady tragikus élet, tragikus költészet. 
De ebből a tragikumból hiányzott a 
tragikum végső, fenséges eleme, a fel-
oldó harmónia, amely az aristotelesi 
félelem és részvét után a megnyugvás 
és felemelkedés magasabb légkörébe 
emel. Épen ezért s művészetének pél-
dátlanul szuggesztiv ereje miatt méltán 
kell félteni különösen erotikus verseitől 
a lélekben és értelemben határozatlan 
ifjúságot. Mégsem mondja az ifjúság-
nak, hogy ne olvassa Adyt, hanem 
Zsilinszkyvel szól : ha Ady «lápvirág» 
volt, gyűlölje a lápot és gyönyörködjék 
virágában, — de vigyázzon, a lápnak a 
virágból is kigőzölgő miazmája meg ne 
fertőzze lelkét. Olvassa, ha olvasnia 
kell, de szent éberséggel őrködjék, hogy 
meg ne fogja a költő átka («rokkanjon 
más is, pusztuljon más is!»), hogy 
kicsivé ne rokkanjon ahhoz a nagy fel-
adathoz, amelyet a mának magyarjára 
rótt a Gondviselés. 

Szeretet és szánalom Adynak, az em-
bernek, de a virradatra néző magyar 
ifjúságnak más eszményekre van szük-
sége, olyanokra, akik Adyénál nem ke-
vesebb világossággal látták, nem keve-
sebb gyötrelemmel szenvedték a ma-
gyar bűn és magyar sors tragédiáját, 

de akik töretlen hittel s töretlen gerinc-
cel tudtak megállni a romokon, le nem 
vették szemüket a felhők és sarak közt 
az örök Napról s tudtak fogyhatatlan 
erőt meríteni az örök forrásokból. 

Színházi szemle. 
Rosszul sikerült évadjának baklövé-

seit a Magyar Színház Fazekas Imre 
Trojkájával akarta helyreütni. A darab-
ban élesen ketté kell választani a tár-
gyat és a miliőt. A tárgy két férfi harca 
egy asszonyért, mely harcban, miután 
az egyik férfi elvérzik, az asszony nem 
a másiké lesz, hanem egy harmadiké. 
A miliő: Szakhalin szigetén, az orosz 
politikai deportáltak tábora a Ke-
renszky-forradalom idejében. Tárgy és 
miliő egy pillanatig sem tudnak össze-
forrani, az írónak csak hatásvadászat 
céljából volt szüksége erre a környe-
zetre, maga a mese bármikor és bárhol 
is lejátszódhatnék. Vagy, helyesebben 
mondva, sehol és semmikor sem ját-
szódhatnék le. Emberei papirosfigurák, 
fordulatai erőszakoltak, lélekrajza ha-
mis. Meséjét nem mondjuk el, nem any-
nyira azért, mert a mesevezetés hibái-
nak zsúfoltsága feleslegesen sok időn-
ket venné el, hanem inkább az egész 
mű jelentéktelensége miatt. 

Azt hisszük, hogy a parádés szerep-
osztás sem tudja a gondolkozó nézőt 
a darab gyarlóságai miatt kárpótolni, 
annyival kevésbbé nem, mert magukat 
a szereplőket sem érezheti művészetük 
megszokott magaslatán. Makay Mar-
gitnak még van egy-két finom mozdu-
lata, de Törzs Jenő elviselhetetlenül 
modoros, Kiss Ferenc pedig ismét 
visszaesik abba a régi hibájába, hogy 
szerepének minden mozzanatát túl-
dolgozza, agyonjátssza. Csortos Gyula 
egy rikító szerepben kénytelen ön-
magát ismételni. 

A rendezés a fiatal Vaszary János 
munkája. A második felvonás tömeg-
jeleneteiben sok ötletet és mélyhatású 
dinamikát érzünk, de a darab orosz 
levegőjét nagyon is vaskosan húzza 
alá. Ugyanaz a hiba történik itten, 
amit pár évvel ezelőtti Csehov előadá-
sain a Vígszínház is elkövetett, hogy 
t. i. orosznál oroszabb akar lenni. Aki 
igazi orosz színészektől látott igazi 
orosz darabot, az meglepetve tapasz-
talta, hogy az a bizonyos orosz mélabú 
és nyomott hangulat mennyivel fino-
mabb és könnyedebb eszközök által jut 
érvényre, mint színpadjainknak mű-
oroszsága. * 
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Sokkal több örömünk telt a Víg-

színház francia újdonságában, Jacques 
Devainak Őnagysága őrangyala c. víg-
játékában. Nem azért, mintha e darab 
roskadoznék a magasabb irodalmi érté-
kektől, hanem mert a francia vígjáték-
nak mintha újabb, egészségesebb, 
üdébb formafordulatát jelentené. Akit 
érdekelnek az efféle irodalmi össze-
hasonlítások, az a Vígszínház ez újdon-
sága után nézze meg a Fővárosi Operett-
színház francia vígjátékait is. A Víg-
színház ez újszerű és eleven darabja 
után meghökkenve fog egy valaha 
divatos stílusnak ezekben az utolsó 
bölényeiben ráismerni egy magát kiélt 
vígjátéki forma lélekjevesztett, erőlte-
tett, agyoncsépelt fordulataira. Jacques 
Deval vígjátéka ellenben érdekes, mert 
mintha azt mutatná, hogy a francia 
komoly drámának nagyjelentőségű 
formaújításait a francia komédia is 
készül átvenni. Az a lényegreszorított-
ság, a mellékes motívumoknak, a fölös-
leges epizódszerepeknek az a mini-
mumra csökkentése, a sok egymást 
kergető fordulat és a sok jövés-menés 
helyett a drámai dialektikának az a 
mélyebb magakiélése jelentkezik — 
még kissé kezdetlegesen persze — 
Jacques Deval e vígjátékában is. 

Az egész történet szinte csak három 
ember között pereg le. Egy válófélben 
levő asszony nem tudja magát léha és 
csélcsap férjének hatása alól kiszaba-
dítani, segítőtársul maga mellé vesz 
hát egy belé szerelmes, de számára 
közönyös fiatalembert, akinek az a fel-
adata, hogy a férj előtt az asszony szere-
tőjét játssza s a nőt — ha volt férjével 
szemben gyöngeség fogná el — erőszak-
kal is megőrizze férje csábításaitól. 
A fiatalember olyan jól teljesíti fel-
adatát, hogy terrorjával az asszonyt 
nem egyszer a sírásig dühíti, a férjet 
feleségével szemben nem egyszer de-
gusztálja. Végül is az asszony mit tehet 
egyebet, beleszeret a kitartó fiatal-
emberbe és végképen szakít férjé-
vel. 

A darab fordulatai nincsenek híján 
az erőszakoltságnak, néhol teljesen 
fölösleges frivolságok is kellemetlen-
kednek benne, de kedvessége, friss 
ötletessége és főkép formai újszerűsége, 
nem tévesztik el hatásukat. 

A fő női szerepben Gombaszögi 
Frida kissé nehezen találta meg a víg-
játéki hangot, de a darab második felé-
ben határozottan ötletes volt. A sze-
relmes fiatalembert Rajnay Gábor ját-
szotta eleven és gazdag változatosságú 

eszközökkel. A férj szerepében Somlay 
kissé kedvetlen és unott volt. 

Örülünk, hogy épen az a Vígszínház, 
amely a századforduló divatos francia 
bohózati stílusának nálunk főpropa-
gálója volt, most észreveszi és bemu-
tatja az új francia vígjátéki stílust is. 

Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban. 

A vidéki művészek tárlatának be-
mutatója után az LVIII-ik csoport-
kiállítás nyílt meg a Nemzeti Szalon-
ban. 

Ezen a kiállításon egy tartalmas, ér-
dekes német művész jutott az érdeklő-
dés középpontjába : Bühter Hans Adolf. 
A javakorabeli festő a karlsruhei képző-
művészeti akadémia tanára. Bühler 
nagykultúráltságú művész. Kitűnő mes-
terektől tanult, kik közül Thoma gya-
korolt reá legmélyebb hatást. 

Műveit dús eszmei tartalommal tölti 
meg, azonban a spirituális elmélyítés 
seholsem teng túl munkáiban, mindig 
a legkívánatosabb összhangban marad 
a festői értékekkel. A német mester 
kiváló rajzoló. Vonalvezetése biztos és 
a nagy kifejező erő mellett is szinte 
könnyednek hat. A színnel puritán 
módra, majdnem fukarul bánik, de 
mindig ad belőle annyit, amennyivel 
látomásait melegen belénk rögzítheti. 

Megkapó erő nyilvánul meg a «Nibe-
lungok» három alakjában. Igazi ger-
mán vizió. «A nagy család» sok alakból 
fűzött kompoziciója gazdag eszmei tar-
talmat is hordoz az érdekes festői elgon-
dolás mellett. 

Az «önarckép» meleg vallomás e 
képek alkotójának dús lelkiségéről. 
Hans Thoma-arcképe múzeális becsű 
alkotás, klasszikus erő buzog benne. 
Kiváló portré a Drews Arthuré is. Az 
«Ebéd a szabadban» kedves, finom kis 
tanulmány, lírai báj érzik belőle. 
A «Költő a kertben» tartalmas német 
vers, színből, vonalból megszőve. «A lé-
lek» című kép titokzatos érzésáradatot 
indít meg, a «Hófehérke» a fantázia dús 
csipkéit hímezi ki finom vonalakból. 

Bühler mint grafikus is számottevő, 
plasztikai munkái is igen érdekesek, 
nyereséges volt vele megismertetni a 
magyar közönséget. 

A német művész mellett még néhány 
magyar festő és szobrász állította ki 
munkáit. 

Bardocz Lajos komoly tájképfestő, 
ha nem is nyujt valami mélyebb él-
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