
S Z E M L E 

A Napkelet novellapályázata 
A Bíráló Bizottság jelentése. 

A Napkelet novellapályázatára januárban és februárban vitathatat-
lanul elsőrangú mű nem érkezett be. 

Alapos pszichopatologiai tudást téboly felé imbolygó, álom-életté váltó 
ábrázolóerő a Dolgozzatok, míg a mécsetek ki nem alszik című novella érdeme. 
A téveszmék zilált s mégis rendszeres fejlődése, a félművelt novella-hős pon-
gyola nyelvén átlüktető kóros izgatottság, képek és helyzetek jól kiszámított 
kuszasága, a pontosan megvalósított kompozició : fölényes művészre vall, 
bár tárgy és hang maszkszerűsége mögött nehéz az egész írót megpillantanunk. 
A novella közelebbi megismerésre sürget. 

Nem ily meglepő, de biztos és nyugodt értékeket igérő mű az Arató-
sztrájk című paraszttörténet. Alakjai élnek, párbeszédei meggyőzők, levegője 
magyar. Regényrészletnek hat, nem annyira téma-befejezetlensége, mint 
novellában fölösleges epikai szélessége miatt. 

Ezt a két novellát a díj odaítélésénél számbavesszük. 
E kettőn kívül akadt néhány feltűnőbb hibát nem mutató, helytálló, 

de nem elég súlyos mű. A legjobb köztük: István lelohad, a harctérről haza-
kívánkozó baka sokszor megírt történetének kedves s biztos ábrázoló erőről 
tanuskodó változata. Vérbeli író jelentéktelenebb munkájának tartjuk. A nyúl 
parasztravaszkodások eleven, spontánfolyó elbeszélése. Amit vállalt, megoldja, 
különös egyéni kvalitásokkal nem lep meg. Kabók Ferenc esete, anekdótaszerűvé 
kerekített, mulatságos elbeszélés ; ügyes stiliszta folyékony írása. írója, ha 
a műfajt jobban megbecsüli, különbet is adhat. Május egy parasztszerelem 
üdén megírt, tavaszlevegőjű története, némi kacérkodással az édeskés ál-
népiesség felé. A hazatérés hangulatos írás, a képek gyors egymásba oldása, 
az emlékek spontán gomolygatása tehetségre vall. Különösebb egyéni színe 
nincs. Irredentás betétei kissé kirívóak. 

Ezeket a novellákat, mint esetleg közölhetőket, a szerkesztő rendelke-
zésére bocsátottuk. 

Figyelemreméltó, de nem kész írás : a Kánikula. Őszinte, helyenként 
meghökkentő erejű lélekrajz. Leírásai eredetiek. Szigorúbb formaérzék korlátai 
közt tehetsége jobban érvényesülne. Más munkáját várjuk. A város lelke című 
novella leírásai erőteljesek és sokkal érdekesebbek, mint a közbeszőtt történet. 
Sokat markoló célkitűzéssel ejti el anyagát. Tehetséges író munkája. Téglásék 
esete a sorsnyomorgatta, törvény labirintusába eltévelyedő magyar egyszerű 
keserű története. Megírásában rokonszenves közvetlenség és fölénytelen kertel-
getés elegyednek. A Cigány preceptor könnyű fajsúlyú, de mulatságos, elevenen 
előadott történet. Megüti a napilapnovellák szintjét. Kora tavasz művelt ember 
kissé vontatott irodalomtörténeti miniatürje. A korra jellemző részletek haj-
szolása elsikkasztja a mesét. A Négyen a tűz körül szimbolikus aláfestésű rajz. 
Jelentéktelen, de pontos s van néhány szerencsés mondata. A Szövegkönyvben 
a groteszkig fokozott, bátor elgondolású téma mögött ügyetlenül botorkál a 
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gyatra hangszerelő képesség. Az Élni írójában megvan a tehetség rá, hogy a 
lélek bodrozódásait megfigyelje, de petyhüdt fogalmazásmódja, konvencionális 
hasonlatai elerőtlenítik. Bizonyos fajta talentumot mutató dilettáns-írás. 
A Lázálom lázas asszociációk érdekes, de önmagában keveset mondó felsora-
koztatása. Gerőék még sem mennek el kedves és elég jól megírt történet, de az 
elmélyülésre kínálkozó helyzeteket nem használja ki. Semper idem jeligéjű 
szerző Zöld Marcija, ha nem is sodró humorú, de elég mulatságosan megírt 
jellemzés, a Halló csillagok is hangulatos, de egyikből sem kerekedik novella : 
írásművészete is közepes. A Hazátlanok novellává fakított regénytéma. Váz-
latnaktűnik fel, helyenként figyelemreméltó. A pozsonyi pap nagy koncepciójú, 
elég jól felépített történelmi novella, iskolás tragikai maggal. Báthory Gábor 
mások által pompásan feldolgozott korához semmit sem ad hozzá. A hang 
áltörténelmisége, a jellemzés érdektelensége, naiv elírások szorítják a jó átlag alá. 

Még gyengébbek a Svihákok szerzőjének a novellái. Szaggatottsága s a 
keresett zavarosság élvezhetetlenné teszi itt-ott üdén fölvetett színeit. Az Ébre-
dés kedves történetecske. Nemcsak témája, de eszközei is egész igénytelenek. 
Az Anyaföld jól indul, de a második rész üres frázisai nagyon is könnyen oldják 
föl az expozició ólmos hangulatát. Embernyom a hóban jól gördülő, nagy kom-
poziciójú novella, de tehetséget nem mutat. Alakjai ernyedten fölvázoltak, 
sablonosak, hangvitelében sok van abból a csepegtetett idealizmusból, amely 
az életet nem ismerő fellengősség irodalmi szignatúrája. Halott van a faluban 
semmitmondó rajzocska, némi realisztikus érzékkel. A Bosszú kurta-furcsa 
írás. Temperamentuma nagyobb novellában talán jobban érvényesülne. A nyír-
ják hegedűse hazug életérzés zománcával csillogó közepesen megírt valószínűt-
lenség. Temesvár utolsó napjai a régi történelmi novellastílus ma már ifjúsági 
lapokból is kiszoruló epigonja. Teneai Apolló stb. esztéta hajlandóságú ember 
gyengén megírt kultúranekdótái. Jelentékeny műveltség s a férfikorba át-
mentett gyermeknaivitás sugárzik belőlük. Iróasztalfiókba kívánkozó műked-
velő vázlatok. Szent Margit asszony hívsége, némi ízléssel megírt, semmiféle 
kiválóságot sem mutató igénytelenség. A pofon groteszk befejezése ellenére 
sem eredeti. Szellemessége olcsó, előadása érdektelen. Kis színdarabja eleve-
nebb, talán igaz is, de igénytelenségével nagyon lebecsüli a pályázatot. A Lejtőn 
sablonos történet. Prózája közvetít, de nem szuggerál. Száraz virágok elég ked-
ves és nagyon jelentéktelen stílusgyakorlat. A vén színész novellának tárgy-
talan, portrénak színtelen, a régi színészet apológiájának frázisos. Folyamatos, 
bár kissé terjengős írás. A világszép asszony szíve valószínűtlen, végtelenbe 
nyúló história, szellemtelen csattanóval. Hóban jeligéjű karcolatok banálisan 
lekerekített semmiségek. Kisebb ötletírásokban talán beválna, tehetséget nem 
mutat. Vihar szerencsésen megmarkolt téma, művészietlen kivitel. A dialógusok 
hangja s a kellemetlenül moralizáló beállítás bosszantó. Hyacintus tűrhetetlen 
ál-érzelmessége hálátlan témája, bágyadt írásmodora sem nyomhat el néhány 
művészin csillogó vonást. Az öreg Lex halálának agyatlan témájából semmit 
sem hoz ki a hamisan érzelmes, gyönge íráskészség. Halál virágai és Vallomás 
fejletlen ízlés megnyilatkozásai, témája érdekesség hajhászása ellenére is érdek-
telen, hangjában fiatalos, őszinte hév érződik. A Séták nem novellák, de hangu-
latosságuk érvényesülhetne igazi novellákban is, különösen, ha nem elegyedne 
önképzőkörös álemelkedettséggel. Őszi erdő fejletlen életszemléletű ember ter-
jengős írása, ami jó benne, nagyon is könnyen fölismerhető reminiszcencia. 
Stílusa is éretlen: sablon-frázisok közt néhány költőre árulkodó metafora. 

Egész érdektelen: a Tíz év múlva. Zavaros, s a hasonló jeligéjű versek-
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nél sokkal rosszabb a Megbocsátok. Az Aranymadár a mult századbeli alj-
romanticizmus furcsa relikviája. Ökörvölgy ötlet, amely nem ér meg egy novel-
lát. Bűn, bűnhődés, kenetessége sem mentheti semmi-voltát. Egoich jeligés 
írások, hálátlan szimbolizmusú zavaros apróságok. Esti virág a Balaton partján, 
málnaszörp irodalom, fölösleges és érdektelen bonyodalmacskával. A fehér-
galamb, együgyű önképzőkörös történetecske. Alkonyi sugarak. Cifrálkodó 
stílusú, intellektuális jellegű kifejezéseket hajszoló, érdektelen történet. A Rab-
madár néhány szerencsés sora eltűnik az álfinomság ünneplőjébe öltöztetett 
banalitások közt. A befejezés hallatlan ízléstelensége minden kritikai jóindu-
latot arculcsap. Nincs más vigasz, téma és hang naiv. A jelenetek nem is kere-
kednek logikus történetté. Semmiféle írásötletet sem mutat. A vadorzó, olcsó 
ötletre épített semmiség. Az instáncia hálás témájával a kezdetleges íráskész-
ségű író semmire sem ment. 

Simon András, csodálatosan fejletlen életszemléletet tükröző novella. 
A király híveit, csak a Suet utánzó rémtörténetek korában lehetett volna végig-
olvasni. Ünnepeljünk, akták hangján előadott gyermekes valószínűtlenség. 
A kis bojtár, kezdetleges kísérlet. Dejanira, a legolcsóbb mozifilmtéma, szinte 
paródiának ható, finomkodó nyelven előadva. Emberek a rögök közt, pletyka-
ízű primitív fecsegés. Kellermann Károly naplója nem tartozik reánk. Pusztai 
idill, nem érdemli meg a papírt. Az első csalódás, hihetetlenül felhigított sem-
miség, igazi fájdalom lehet mögötte; íróféle nincs. Selyem ruhácska, még a 
gyermekujságok is több leleményt kívánnak gyermektörténeteiktől. 

Színházi szemle. 
Robert E. Sherwood vígjátéka, az 

Amerikában olyan nagy sikert elért 
Hannibal, nálunk a Vígszínház elő-
adásában csúfosan megbukott. A bukás 
oka nem a színészek játékában vagy a 
rendezésben keresendő, hanem a darab 
zavarosságában és együgyűségében. 

A zavarosság a vígjáték felemás 
tónusában mutatkozik. Az első fel-
vonás valami Shaw-féle históriai torz-
képnek indul, persze Shaw szellemes-
sége nélkül. Az első felvonás szatirája 
után a szerző a másodikban egyszerre 
csak komolykodó hangnembe csap át, 
hogy a darab legvégén megint valami 
bágyadt gúnyolódással próbálja álmos 
nézőit felderíteni. 

E stílus-zavarnál csak a mondanivaló 
együgyűsége nagyobb. A darabban 
ugyanis a szerző egy hihetetlen átala-
kulást akar bemutatni, azt, hogy miké-
pen lesz Hannibalból pacifista és anti-
militarista. (Ez indokolná aztán azt is, 
hogy miért nem vonul be Rómába, noha 
már a város kapuinál ütött tábort.) Szó-
val a világhistória egyik legnagyobb 
hadvezére egyszerre csak háborúelle-
nessé válik ! Ennek a rendkívüli meta-
morfozisnak elhitetéséhez legalább 
olyan drámaírói lángelme volna szük-
séges, mint aminő hadvezérnek Hanni-
bal volt. Sherwood úr azonban, sajnos, 

a drámairodalomnak még csak Prusiasa 
sem lehet. Jellemző erre a kicsinyes 
nézőpontú íróra, hogy e nagy embernek 
lelki átalakítását egy olyan jelenték-
telen kis nővel (Fabius Maximusnak 
Rómából hozzá lopózó kacér feleségé-
vel) akarja elvégeztetni, akivel e láng-
elméjű hadvezér alkalmasint szóba 
sem állana. 

A darabnak ez alkati hibáit azonban 
talán még megbocsátaná a nagyközön-
ség, ha azt, amit lát és hall, a szerző 
érdekesen tudta volna előadni. A mese 
azonban vánszorgóan halad előre, a 
párbeszédek gyilkolóan unalmasak. Ez 
ellen azután hiába minden küzdelem : 
hiába a Vígszínház fényes kiállítása 
és hiába a jobb feladatokra érdemes 
művészek erőlködése. 

Nagy kérdés most már, hogy mi ma-
gyarázza e gyönge kis műnek oceánon-
túli sikerét. Áz amerikai közönség előtt 
a maga esztétikai parvenű voltán és 
naivságán kívül alkalmasint közreját-
szott az is, hogy a római és karthagói 
impériumok e sorsdöntő mérkőzésének 
szatirikus rajzában érezhetett itt-ott 
bizonyos célzásokat a maga birodalmá-
nak világhatalmi törekvéseire. Szóval 
a Hannibal odaát alkalmasint afféle 
kulcsvígjátéknak hatott. Ezek a cél-
zások azonban minálunk a levegőbe 
puffantak s közönségünk csak a darab 
művészietlen csupaszságát érezte. 
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Európától Amerika művészi tekin-
tetben igen-igen messze van. Hannibal 
is mindenesetre nagyobb sikerrel kelt 
át valaha az Alpokon, mint most az 
oceánon. 

* 

A Nemzeti Színház méltán tartotta 
kötelességének, hogy kamara-színpadán 
az Ibsen-centenárium idején cik-
lust rendezzen a nagy norvég író 
műveiből. Az előadásra került szín-
művek legnagyobbrészt állandó mű-
sordarabjai a színháznak, csak kettő 
van köztük, amelyik már régibb idő 
óta nem került színre. 

Egyik a Rosmersholm, melynek még 
Ambrus Zoltán igazgatása idején volt 
a bemutatója. A régi szereplők közül 
csak Ódry Árpádot és Gál Gyulát 
láttuk viszont. Ódry Árpádról (Rosmer) 
úgy éreztük, hogy játékstílusa csak 
gazdagodott a lefolyt évek alatt. 
Rosmerjének fővonásául valami naiv 
bizalmat, valami lelki tisztaságot ját-
szott meg. Méltán, hiszen egyébként 
nem igen volna érthető, hogy egyéni-
ségével meg tudja nemesíteni West 
Rebekát. Második felvonásbeli szótalan 
magánjelenetében, amikor a multtal 
szemben gyanú ébred fel benne, csodá-
latosan kifejező arcmozgása ismét teljes 
erejével érvényesült. Ábrázolása csak 
a darab végső jeleneteiben mutatott 
némi zavaros idegességet. 

West Rebekát — Márkus Emilia 
egykori szerepét — Tasnády Ilona 
játszotta. Az volt a benyomásunk, 
hogy elődjénél jobban megértette a sze-
repet, de lágyabb és szelidebb egyéni-
sége nem mindig keltette azt az illuziót, 
amit ez alak megkíván. Játékának egy-
két nagyon igaz vonását azonban hagy 
soroljuk fel. Első felvonásbeli szem-
játéka, amivel Kroll beszéde alatt 
Rosmert szuggesztíven figyeli, érezte-
tet t valamit abból a kormányzó hata-
lomból, amit e férfira gyakorolt. Má-
sodik felvonásbeli felsikoltása, amikor 
Rosmer megkéri a kezét, igen meg-
kapott : a boldogságnak és a fájdal-
mas megdöbbenésnek erőteljes szin-
tézise volt. Harmadik felvonásbeli játé-
kából kiemelkedtek azok a mozzana-
tok, amikor egy-egy pillanatra (Krollal 
való kettes, majd Krollal és Rosmerrel 
való hármas jelenetében) megjátszotta 
a régi Rebekát is : a szilajt, a nyerset, 
a szinte közönségeset. Ez a kitünő 
színésznő, ha e szerepének egész alap-
tónusát is keményebbre tudná edzeni, 
igen jó West Rebeka lehetne. 

Kroll szerepében Gál Gyula a maga 

nagy mesterségtudásával és részletező 
modorával ismét a genreszerű voná-
sokat játszotta meg a legkülönben, 
a lélek nagyobb mélységeiből fakadó 
kitörései azonban itt is kissé banálisak-
nak hatottak. — Brendel Ulrikkal. 
Csortos Gyula először kapott Ibsen-
szerepet. Elődjének, Somlay Arturnak 
kissé száraz és fantáziátlan alakításá-
val szemben az ellenkező végletbe 
esett. Nagyon is rikító színeket hasz-
nált s különösen az első felvonásban 
annyira züllött embert mutatott be, 
az alkoholista vonásokat annyira alá-
húzta (egyre kereste a szavakat és meg-
megtántorodott), hogy így teljességgel 
nem érthető Rosmernek és Rebekának 
az a szinte példavevő elismerése, ami-
vel Brendel Ulrik szavait fogadják. 
Ez a jeles művész kelleténél jobban 
hozzá látszik szokni a Külváros- és a 
Trojka-beli szerepeinek élénk színei-
hez. — Mortensgardot, a cinikus szer-
kesztőt, Pethes Imre egykori szerepét, 
Palágyi játszotta : külsőségekben ki-
tünően, de kár volt annyi komikus 
árnyalatot vegyítenie játékába. Elődje 
egyszerűbb eszközökkel nyomottabb 
kedélyűnek ábrázolta ez alakot. Pa-
lágyi érdekesebb volt, Pethes mélyebb 
és igazabb. 

Szerettük volna, ha a rendezés a 
darabot méltóbb színpadi keretbe állí-
totta volna. A díszletek nagyon is 
kemények, darabosak voltak. Ha vala-
hol, ebben a darabban fontos a színpadi 
miliő, hiszen itt a színhely a maga 
atmoszférájával szinte velejátszója a 
történetnek. Már a mű címe is erre utal. * 

A másik Ibsen darab, amely régen 
nem szerepelt a Nemzeti Színház mű-
során, a John Gabriel Borkman. Ezt a 
bámulatos felépítésű színművet pár 
évvel ezelőtt a Vígszínház színpadán 
láttuk. 

A két színház előadása közti különb-
ség első pillantásra szembeszökő volt. 
Míg a Vígszínház a maga lendületnél-
küli realizmusával alig mutatott be 
egyebet, mint egy bankigazgató tör-
ténetét, addig a Nemzeti Színház a 
szavak mögé is világított s az egyes 
mozzanatok és motívumok alatt meg-
éreztette Borkman történetének súlyát, 
jelentőségét és szimbólumát. 

Ez előadásnak a Rosmersholm-mal 
szemben is megvolt az az előnye, hogy 
a színpadi képek a maguk levegősségé-
vel, hangulatával életszerűen festették 
alá a színészek játékát. 
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A címszerepben Ódry Árpád elsőrangú 
alakítást nyujtott. Már megjelenése is 
tökéletesen borkmani volt. Őszbe-
csavarodó bozontos haj, dús szakáll, 
élesen árnyékolt szemek. Járása hatá-
rozott s előredüllesztett mellével szinte 
peckes. Hangja kemény és parancsoló. 
Tágranyílt tekintete majdnem szug-
gesztív volna, ha nem látnók benne 
fel-felvillanni a rögeszme makacsságát. 
Legmagasabbra az utolsó jelenet patho-
szában emelkedett, de ne maradjon 
említés nélkül II. felv.-beli játékának 
egy finom részletmozzanata sem. Mikor 
az öreg Foldal megjelenése előtt a 
kézitükörben vizsgálja magát, nem-
csak azt fejezi ki, amit az író akart, 
hanem még egyebet is. Nemcsak az 
érte jövő és bűnbánó pénzügyi tekin-
télyek előtt akarja magát rendbeszedni, 
hanem haját a tükörben jobbról-balról 
hosszan nézegetve, egyúttal őszülése 
fölött is bosszankodik. A tükröt inge-
rülten dobja íróasztalára s mikor aztán 
a következő jelenetben Foldallal be-
szélgetve az idő mulásáról kerül szó, 
újra a tükör felé pillant. Mennyire 
hangsúlyozva van így az a hosszú, 
meddő várakozás, amit szobájában fel-
és alá járva elfecsérelt! 

Borkmanné szerepében Vizvári Ma-
riska kissé szokatlan jelenségnek ha-
tott. Játéka mindamellett becsületes 
művészi munka volt. Aczél Ilona, mint 
Rentheim Ella jól megütötte a szerepe 
alaphangját, de kissé egyhangú volt. 
Nem volna szabad ilyen hosszú szere-
pet ennyire egy húron játszani végig. 
Rózsahegyi Foldal szerepében csupa 
szív, Uray eleven és meggyőző Erhard 
volt, Füzes Anna mint Wiltonné illu-
ziót keltett. 

Krónikaíró hűséggel az előadásnak 
még egy mozzanatát akarjuk megemlí-
teni. Mikor a harmadik felvonásban 
Erhard visszautasítja anyja, apja és 
nagynénje hívását, s azt mondja, hogy 
ő nem dolgozni akar, hanem boldogsá-
got keresni, az előadáson a szövegből 
pár sor kimaradt. A darab magyar ren-
dezője finoman megérezte, hogy ma 
már itt-ott még a nagyszerű techni-
kájú Ibsen sejtető modora is kelle-
ténél magyarázóbb; Borkmanné és 
vele együtt a közönség ma már ha-
marabb megérti a szerző szándékát, 
(hogy t . i. Wiltonnéról van szó) 
mint a nagy norvég író egykori publi-
kuma. Milyen tanulságos ez a közön-
ség felfogóképességének gyorsulására 

és a színpadi technika fejlődésére vo-
natkozólag ! Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
A Balatoni Társaság kiállítása. 

A Nemzeti Szalon termeiben harma-
dik kiállítását rendezte most a Balatoni 
Társaság. 

A mi gyönyörű tavunk mindig nagy 
vonzóerőt gyakorolt a magyar festőkre. 
Az igazi, művészi magyar tájkép szinte 
ott született meg a Balaton partján. 
Mészöly zseniális ecsetje új világot tárt 
ott föl s azóta alig akadt jelentősebb 
tájfestőnk, akinek palettáján meg ne 
jelent volna a balatoni ég és víz csodá-
latos színözöne. A legszínesebb ma-
gyar hajnalok és alkonyatok nábobi 
skálája, a japános rajzú gyönyörű hegy-
keret minden időben meg fogja bű-
völni a magyar festők képzeletét. Ezt 
a kincses témabányát sohasem lehet 
kellőleg kimeríteni. Mindig lehet új, 
érdekes balatoni tájképet festeni! 

A mostani kiállítás nem sok olyan 
képet mutat, amely ujat is tud mon-
dani a Balatonról. Láttunk sok dere-
kas, jóravaló munkát, de a tárlat zöme 
közepes, vagy ezen a szinten is alul-
maradó műtárgyból áll. Ezen azonban 
nem lehet csodálkozni. A Balaton örök 
szépségei nem a ciklusos tárlatok határ-
idejére jelennek meg, hanem olykor-
olykor nyilanak egy-egy ragyogó vi-
rággá a magyar festők palettáin. Nem 
minden évben egyformán édes a bada-
csonyi must sem s a balatoni színálmok 
is ritkán teljesülnek maradandó mű-
vészi szépséggé. A Balatoni Társaság 
azonban hivatást teljesít, mikor ezek-
kel a visszatérő kiállításokkal állan-
dóan ébrentartja festőink érdeklődését 
a Balatonnal szemben. 

A mostani tárlaton igen jó, bensősé-
ges képekkel szerepelnek : Csánky Dé-
nes, Czencz János, Déry Béla, Edvi Illés 
Aladár, Emőd Aurél, Góth Móric, Z. 
Hadzsy Olga, Haranghy Jenő, Kató 
Kálmán, Kováts József, Kövesdy Géza, 
Krimvald Cézár, M. Kisfaludy Mária 
és Walleshausen Zsigmond. Kedves 
balatoni hangulatot magyarázó illusz-
trációkat állított ki Róna Emy. 

Láttunk néhány érdekes, kedves és 
tetszetős balatoni villatervet is. Ezek 
között kiemelkedik Sothár Zsigmond 
egy nagyon szép munkája. 

Mariay Ödön. 
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A Szépművészeti Múzeum Dürer-ki-
állítása. 

A művész halálának négyszázéves for-
dulójára. 

Egy gyüjtemény olyan, mint egy 
eleven élet. Emberek alkotják és embe-
rek formálják. A vele való foglalkozás 
növeli nagyra és gyüjtők szerelme ér-
leli. Ha elhanyagolják vagy sérelem 
éri, elsorvad, de magában hordja a 
megifjodás, a mindig újra megszépü-
lés titkos erejét. Mert az emberek, kik-
től sorsa függ, elmulnak és fölváltják 
egymást, de a gyüjtemény túléli a nem-
zedékeket. 

A Szépművészeti Múzeum Dürer-
gyüjteménye kezdetei óta sok viszon-
tagságon ment át s élete örömmel és 
csapással teli. Metszetgyüjteményünk 
alapját még Esterházy (Fényes) Miklós 
herceg (1714—1790) vetette meg, már 
ő vásárolt a bécsi Artaria-cégtől met-
szeteket. Noha e metszetek lajstroma 
nem ismeretes, több mint valószinű, 
hogy voltak közöttük már Dürer-lapok 
is. A nagy méretekben való tovább-
fejlesztés Fényes Miklós unokájára, 
Miklós hercegre (1765—1833) várt. 
Mióta 1794-ben uralkodó herceggé lett, 
lelkes energiával és áldozatkészséggel 
látott hozzá a képtár, metszet- és rajz-
gyüjtemény nagyarányú fejlesztéséhez. 
Hogy mennyi meleg érzéssel, arra leg-
inkább fényt vet egyik levele, melyben 
egy kép megvételét sürgetve azt írja : 
«senza la quale mi pare non poter 
vivere». (Úgy érzem, nélküle élnem lehe-
tetlen.) Metszetgyüjteménye számára 
nagy gyüjteményeket vásárol meg a 
maguk egészében, melyek azonban még 
csak rendszertelenül összehordott anya-
got képeznek, míg Joseph Fischer réz-
metsző képtári és metszetgyüjteményi 
igazgatóvá való kinevezése 1804-ben 
meg nem történik. Ettől fogva kezdő-
dik a gyüjtemény rendszeres és min-
den irányba való kiépítése. Munkájá-
nak gyors eredménye, hogy az alig egy 
évtized alatt Bécs legkiválóbb kol-
lekciói közé emelkedett. 50.000 met-
szetből és 3500 rajzból állott. 

E fényes korszakra azonban másik 
következett. Csapás csapásra jött. Fi-
scher 1822-ben meghalt. Ezzel s az 
anyagi viszonyok rosszabbodásával füg-
gött össze, hogy a gyüjtemény komoly 
gyarapodása ettől fogva úgyszólván 
megszünt. 1833-ban Miklós herceg is 
meghalt s utódja, Pál herceg, nem 
tudta gyarapítani a gyüjteményt. El-
lenkezőleg. Az ő idejét szomorú ese-

mény tette emlékezetessé. 1855-ben 
Joseph Altenkopf bécsi festőt nevezte 
ki a képtár- és metszetgyüjtemény 
új őrévé. Választása a képzelhető leg-
szerencsétlenebb volt. Egy év mulva 
Dunkl hercegi titkár Artaria bécsi 
üzletében meglátta egy metszeten a 
félig kivakart Esterházy-bélyegzőt. 
A rögtön megejtett revizió alapjául 
az 1834-iki leltár szolgált, melyben ma 
is megvannak a régi jelzések. Némely 
helyen csak kérdőjelek állnak, ha azon-
ban sorozatokról van szó, ezt olvas-
suk : «19 Bl. fehlen», «12 Bl. fehlen». 
A Dürer-féle sorozat a leltár szerint 
elsőrangú volt. Ebből 51 rézmetszetet 
s a fametszetekből, melyek kevésbbé 
értékesek, 27 darabot lopott el Alten-
kopf. Az eltűnt lapok egyenként való 
felsorolása meddő és hosszadalmas 
volna, csak a legfontosabbakat emelem 
k i : Ádám és Éva, a rézmetszetű passzió 
a maga egészében, Szent Eustachius, 
A féltékenység, A tengeri szörny, A Me-
lankólia, A nagy Fortuna, A lovas, a 
halál és az ördög, Melanchton, Eras-
mus Rotterdamus, Albrecht von Bran-
denburg arcképeit ábrázoló rézmetsze-
tek és Mária életének fametszetsorozata 
kallódott el. Az elvesztett anyagban 
óriási kincs rejlett, mert Düreren kívül 
Rembrandt, Meckenem, Schongauer 
stb. nagyszerű sorozatai is hasonló 
sorsra jutottak. Mindezen Altenkopf 
egy semmiségért adott túl. Vizsgálat 
következett s a tettes háromévi börtönt 
kapott, de a lapok természetesen nem 
kerültek meg soha. A kivételesen szép 
gyüjtemény, mely a legjobb európai 
gyüjteményekkel vetekedett, közepes 
jelentéktelenné vált. Mélyebbre már alig 
sülyedhetett s ekkor lassan kezdődött 
az emelkedés. 1870-ben a gyüjtemény 
— a képtárral együtt — a magyar állam 
tulajdonába ment át. Miklós herceg 
(1817—1894) nemes áldozatkészséggel a 
külföldi ajánlatok feléért engedte át 
gyüjteményét a nemzetnek. 

Az újjászervezéshez Pulszky Károly 
fogott hozzá a 90-es években. Neve-
zetesebb szerzeményei közül való a 
Tékozló fiú, Szent Jeromos a cellában, 
Melanchton arcképe, Erasmus Rotter-
damus és több szép fametszet. 

Pulszky nagy erőfeszítése még min-
dig kevés volt. Hisz a gyüjtemény e 
fontosabb részeit, ismét nagy áldoza-
tok árán, úgyszólván a semmiből kel-
lett újra felépíteni. 

1901-ben váratlanul nagy adomány 
érte a grafikai osztályt. Delhaes Ist-
ván festőművész, ki magyarrá vált 
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belga családból származott, az államra 
hagyta összes műkincseit. Az örökség 
legnagyobb része a múzeum grafikai 
osztályára esett: 14.433 metszet és 
2683 rajz. Ebben a nagyértékű gyüj-
teményben épen Dürer kevésbbé volt 
ugyan képviselve, de azért nevezetes 
gyarapodás volt Mária életének né-
hány darabja s a kis fametszet-passzió-
nak teljes sorozata. 

A rendszeres kiegészítés azután 1900-
ban történt meg, mikor thurzóbányai 
dr. Ellischer Gyula, az akadémiai 
Goethe-szoba nagylelkű adományozója, 
három évtizeden át összegyüjtött, egész 
Dürer- és Rembrandt-gyüjteményét 
önköltségi áron vételre ajánlotta fel 
az államnak. Lehetségessé vált tehát 
a múzeumban hiányzó lapok egyszerre 
való megszerzése. Ekkor került újra 
a gyüjteménybe Ádám és Éva pompás 
lapja, a Madonna a tücsökkel, Szent 
Eustachius, A féltékenység, A tengeri 
szörny, a Melankólia, a Nagy Fortuna, 
a Négy boszorkány, a Nagy ló, A lovag, 
halál és ördög és számos más. A gyüjte-
mény megint európai nívóra emelke-
dett, különösen, ami a rézmetszet-
gyüjteményt illeti; komoly hiányok 
már csak a fametszetek sorában mu-
tatkoztak. 

Meller Simon, ki 1910-ben lett a 
grafikai osztály igazgatója, a XIX. 
századi francia nagy mesterek munkái-
nak megszerzésén kívül legfőképen a 
Dürer-féle fametszetek kiegészítésére 
törekedett. A legjobb külföldi aukció-
kon megszerezte Mária életének né-
hány remek próbanyomatát, Miksa 
császár diadalkocsijának első levona-
tait és még számos kitünő lapot. 
A szerzemények 1911-től 1914-ig rend-
szeresen folytak. 

Ekkor kitört a nagy háború. Min-
den vásárlás egyszerre megszünt. A há-
ború alatt egyetlen lapot szerezhet-
tünk, a Krisztust az Olajfák-hegyén 
ábrázoló fametszet próbanyomatát a 
nagy passzióból. Azóta semmit. S hogy 
mily helyes volt a gyüjtésnek ez az 
iránya, mutatja az, hogy Dürer-soro-
zatunkról, mely mai állapotában egyéb-
ként ismét múzeumunk egyik főbüszke-
sége, még ma is fájdalmas hiánynak 
érezzük azt, mely a fametszetekben 
mutatkozik. Mária élete, de főleg a 
Nagy passzió és az Apokalipszis még 
mindig nincsenek méltóan képviselve. 
Mindenik lap megvan ugyan, de sok, 
közülök csak késői és nem próba-
levonatokban, pedig a rossz levonat 
csak a formákat adja, a művész lelkét 

csak a jó levonatokban találjuk meg 
s a lap szépségéről csak azokból nye-
rünk fogalmat. 

De mindezek csak muló bajok. 
A gyüjtemény vár türelmesen, mert 
életében nem számítanak az évek s 
még az évtizedek is összezsugorodnak. 

Hoffmann Edith. 
Zenei szemle. 

Az Operaház csaknem minden hónap-
ban újdonságot ad. Most (március 31.) 
két egyfelvonásos operát mutatott be. 
Az egyik A holtak szigete című «lírai 
dalmű»; a másik a Pásztoróra című 
vígopera. Az elsőt egy Bécsben élő 
magyarországi komponista, Zádor 
Dezső í r ta ; a másodikat Maurice 
Ravel, az újabbkori francia muzsika 
egyik legnagyobb neve. 

Zádor Böcklin híres festményéhez, 
«A holtak szigeté»-hez kapcsolta ope-
rája tárgyát. Böcklin festményén (a 
színpad háttere) szürke gránitsziklák 
toronymagasságnyira nyúlnak ki az 
örvénydúlta mélyből. Antik márvány-
lépcső s néhány ciprusfa enyhíti komor-
ságát. Fojtó hangulat ül az élettelen 
falakon. Azt mondja a legenda, hogy 
régen a tenger haragjának áldozatait 
ezen a bús szigeten temették el. 

Egy festő a szigettel szembenfekvő 
partról le akarja festeni a misztikus 
sziklavár sötét hangulatát. Munkája 
közben megismerkedik egy öreg ha-
lásszal, annak gyönyörű leányával s a 
vőlegénnyel, egy fiatal halásszal. 
A leány beleszeret a festőbe, a vőlegény 
féltékenykedik. A festő, hogy képe 
hangulatát jobban megrögzíthesse, ret-
tenetes viharban átmegy a holtak 
szigetére. A leány utána. De a vihar 
áldozata lesz. A festő karjaiban hal 
meg a holtak szigetén. 

Ebből a vázból alkalmas opera-
librettót lehetett volna írni. Képekkel 
kapcsolatban több szép zenei kompozi-
ciót ismerünk. De Zwerenz Károly 
György (bécsi operettszövegkönyvíró) 
az opera librettistája : gyenge tollú író. 
Unalmas, hosszadalmas. 

Ugyanez a hibája a zeneszerzőnek. 
Operát írt anélkül, hogy zeneköltő 
volna. Partitúrája jól hangszerelt, zárt 
formákban dolgozó, néhol lendületre 
kelő — szokványos operazene. Meló-
dikája csenevész, színtelen és kifejező 
erő nélküli. Ilyen kevés invencióval 
csak zeneszerző lehet valaki, de zene-
költő — soha . . . 

Ravel: Pásztorórá-ja (L'heure es-
pagnole) nem valami erkölcsnemesítő 
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mű, de mulattató vígopera. Súlypontja 
a szövegben van, melyet a zeneköltő 
pasztellszínű partitúrája ötletesen élén-
kít. A librettót Franc Nohant, egy fran-
cia poéta írta. Ügyes színpadi érzékre 
valló munka. 

Egy régi világbeli (spanyolországi 
történet) órásmester kikapós feleségé-
ről, három gavallérjáról és a felszarva-
zott férjről szól. 

Ravel a Debussy és DTndy stílusá-
nak kiegyeztetésére törekedő muzsikus. 
Izgató kóták finom zenei szövőmestere. 
Zenéje nem követelőző, de hangulatot 
tud teremteni. Ravel azt vallja, hogy 
az értelem zenei századában az opera 
fontosabbik eleme : a szöveg. A Racine 
deklamációjához igazodó Lully-féle 
recitativók modern hagyományosa, aki 
csaknem annyira tiszteli a szöveget, 
mint Debussy. Vezérkönyve színes, 
érdekes recitativótömeg, melyet elsőd-
leges zenei elemek nem akasztanak 
meg, tehát a régimódi operaélvezők 
boszuságára nem is tarkítanak. Élni 
engedi a szöveget a zene folyamában s 
csak mikor már mindent elmondott, 
a partitúra végén, muzsikál szabadon 
abban a zseniális kvintettben, mely 
a történet erkölcsi, jobban mondva 
erkölcs nélküli tanulságát foglalja egybe. 

Az előadás elég jó volt, a rendezés 
(Márkus László munkája) kitűnő. 

Papp Viktor. 
A nemzetközi film és a nemzeti lélek. 

Alig három évtized mult el, hogy 
fölfedezték a mozgófényképezést és 
máris bebizonyosodott, hogy a filmnek 
nagyobb a jelentősége az emberiség 
egyetemes kultúrtörténetében, mint 
például a könyvnyomtatás fölfedezésé-
nek. A könyvnyomtatás az emberi gon-
dolatok elvont jelekkel való kifejezésé-
nek általános elterjedését hozta és ez 
a technikai nóvum a maga legmélyebb 
sajátságainak képére és hasonlatos-
ságára formálta át századok szellemi 
arcát. A film azonban nemcsak egy 
új technikai vívmány, hanem teljesen 
új, eddig soha nem létezett művészet; 
egy új organum a kiapadhatatlan em-
beri szellem új értelmű önrevelálására, 
amely kifejeződés eddig hiányzott a 
művészi megnyilatkozások hierarhiá-
jából. Tudjuk jól, hogy a vizuális 
szemlélet a legerősebb az akusztikális 
mellett az embernél, konkrét jellege 
miatt a legáltalánosabb erejű és talán 
ez magyarázza a film példátlan elter-
jedtségét a nagy tömegeknél. A film 
térhódításáról szóló statisztika beszé-

des adatai mögött rejlő tanulságot nem 
szabad lebecsülnünk, mert a mozi nép-
szerűsége annyit jelent, hogy évszáza-
dok szellemi fejlődését döntően be-
folyásoló új nagyhatalom ragadta ma-
gához az uralmat a szemek és a lelkek 
felett. A film ledöntötte a korlátokat 
a világrészek között, egyformán szól 
a fehér és színesbőrű emberek szemé-
hez, hatása tehát egyelőre beláthatat-
lan és ha egyes filmszínészek és film-
színésznők példátlan népszerűségére 
gondolunk csupán, mely a földkerekség 
minden városának transparensein fel-
ragyogtatja neveiket, hinnünk kell a 
film nemzetekfölöttiségének mágikus 
erejében. 

A mozgófényképet nem kell lefordí-
tani, mindenki megérti fajokra, nem-
zetekre való tekintet nélkül — ez a 
gondolat vezeti ma a gyárosokat, ami-
kor olyan filmeket akarnak készíteni, 
amelyik egyformán megfelel az északi 
és déli, keleti és nyugati ember eszté-
tikai ízlésének, hogy egy-egy nagy 
film előállításának horribilis költségei 
megtérüljenek. Ezen a ponton talál-
kozott össze a jelenlegi céljainál fogva 
internacionális film a lelkében inter-
nacionális zsidósággal és erre a kap-
csolatra a felbonthatatlanság pecsét-
jét nyomta az a körülmény, hogy a 
film ma még nem elsősorban művészi 
alkotás, hanem kereskedelem, üzlet. 
Igy valóban sikerült pár esztendő alatt 
a mozgófényképezés művészi lehető-
ségeibe vetett hitet alaposan meg-
tépázni, a nagytömegek addig ponyva-
regények olvasásában kiélt hajlamaikat 
a mozi felé irányítva, a filmet a primi-
tiv lelkek szellemi befogadóképességé-
nek zsákutcájába juttatni. 

A szorgalmas mozilátogató azt ta-
pasztalhatja azonban, hogy a minde-
nütt egyforma nagy tömegeket kielé-
gítő átlag filmproduktumokkal szem-
ben azok a filmalkotások jelentenek 
egy-egy lépés előrehaladást a mozi 
történelmi útján, amelyeknek életre-
hívói nem a nemzetközi piacra gon-
dolva alkották meg művüket, hanem 
önmagukba mélyedve, saját művészi 
mondanivalóiknak akartak filmszerű 
kifejezést adni. Elég ezekből a filmek-
ből pár métert lepergetve látni, hogy 
azonnal megérezzük, ez svéd, német, 
orosz vagy francia rendező műve . . . 
Nem a témából, nem is a szereplők 
fiziognómiájából, de a film egész stilu-
sából cseng ki ez a nemzetegyéni hang. 
A film, mint mesekoncepció mindig 
valamit hirdet : az amerikai Amerikát 
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a maga életideáljaival, sajátos etikájá-
val, világnézetével; a «siker» evangé-
liumát prédikálva a férfinek mond-
ván — légy erős ! . . . a nőnek — légy 
szép ! . . . ha a másik férfi és a másik 
nő elé akarsz kerülni az életnek neve-
zett hajszában. Az orosz film explicite 
a mai Oroszország életprogrammját, 
a bolsevizmust hirdeti, a francia a 
kispolgári életeszményt és Napoleont 
és így tovább . . . 

A lényeges azonban nem ez, hanem 
a pro grammhirdetés módja! Az ame-
rikai ízlés csupán szép emberpéldányo-
kat tűr meg vezetőszerepekben a vász-
non és csak epizódisták lehetnek jel-
legzetesek ; a képek megvilágítása 
egyenletes, nem látjuk a fény és árnyék 
hangulatteremtő harcát, mely a német 
filmek fotografiai szépségeinek legfőbb 
forrása ; a kiállítás primitiven roman-
tikus és túlzsúfoltan pompás. Az orosz 
film mindennek legtökéletesebb ellen-
pólusa : a képek riportszerűen fotogra-
fáltak, a beállítás keresetlenül közvet-
len, színészek helyett — akik még 
véletlenül sem szépek, hanem min-
dig jellemalakok — szeretik laikusok 
gép elé állítását, hogy minél szuggesz-
tivebb realizmusa legyen a jelenetek-
nek. Egyesek helyett csoportok vagy 
személytelen tömegek játsszák a törté-
netet, csak a jelenetek egymásrakövet-
kezésének ritmusában és virtuóz egy-
máshoz füzésében jelentkeznek a ren-
dező tendenciái. Az orosz filmek kivé-
tel nélkül valamiféle mágikus realizmus 
stílusának jegyében fogantattak. A fran-
cia film reprezentativ rendezője, Abel 
Gance, par excellence impresszionista: 
fátyolos blendébezárás, mint a figye-
lemkoncentráció eszköze; egymásba-
olvadó, lassudó, gyorsuló képritmus 
alkalmazása, szimultán történések 
szimbolikus megérzékítése mind az ő 
leleményéből fakadtak. A tiszta 
impresszionista filmnek tipikus pél-
dája volt az idei szezonban bemutatott 
Napoleon-filmje. A német rendezők a 
stilizáló díszletek alkalmazását és a 
feliratokat többé-kevésbbé kiküszöbölő 
filmszerű szcenáriumokat hoztak, mint 
egyetemes értékeit a film fejlődésé-
nek. Murnau «Virradat»-a tipikus pél-
dája volt alig húszra redukált feliratai-
val, lélektanilag és külsőségeiben egy-
formán szigorúan megkomponált tör-
ténéseivel, csak a lényegeset hang-
sulyozó, minden sallangos jelenetet el-
ejtő vonalvezetésével, tökéletes han-
gulatokat teremtő világítási effektusai-
val, a német filmstílusnak, mely a 

«Nibelungok»-ban és a «Faust»-ban is 
kimagasló értékeket adott. És így 
minden — filmgyártás terén jelentő-
sen működő — nemzet lelke rá van foto-
grafálva egész esztétikai világszemlé-
letével a perforált celluloidszalagra, ha 
azt egy igazi művészrendező irányí-
tása mellett forgatták a gépben. A ma-
gyar filmnek, ha meg akar születni, 
nem a külföldet kell utánoznia — rosszul, 
mint a Filmalap eddig gyártott két 
filmjénél láttuk — hanem úgy, mint 
egykor Lechner az építészetben meg-
kísérelte a semmiből megteremteni a 
magyar építészeti stílust; a magyar 
lélek vizuális szemléletének karakteré-
ből kell levezetni a magyar film külön 
stílusát. 

Nemzetközi filmről beszélni tehát 
paradoxon, mert ez a leginternacionali-
sabb emberi megnyilatkozás is a nem-
zeti lélek talajából szívja a tápláló, 
életadó nedveket. A vázolt tények egy-
ben bizonyítékai annak, hogy a film-
ben megvan minden művészet leg-
mélyebb sajátsága, a nemzeti jelleg, 
ami biztató igéret arra, hogy eljön az 
idő, amikor filmet alkotni elsősorban 
művészi tett lesz és csak másodsorban 
üzlet, kereskedelem. Németh Antal. 

Magyar folyóiratszemle. 
Ravasz Lászó beszédéből, amellyel a 

Protestáns Irodalmi Társaság tudomá-
nyos, irodalmi és művészeti osztályá-
nak alakuló ülését megnyitotta (Pro-
testáns Szemle, április): 

«— ez a vállalkozás arra van hi-
vatva, hogy a magyar protestáns gon-
dolat szellemtörténeti alkotásait, an-
nak lényegét, szellemi alkatát vizsgálja 
és jobban megismerje és az igazság és 
a szépség nagy csodatételeiben kinyil-
vánítsa. Mi a magyar protestántizmus 
szellemének mívelői és képviselői va-
gyunk.» 

«Rámutatok továbbá arra, hogy a 
magyar protestáns szellem multjának 
búvárlása szintén olyan feladat, ame-
lyet helyettünk senki sem végezhet el, 
s amelynek méltó elvégzéséért egyedül 
mi vagyunk felelősek.» 

«A mi szempontunkból nem kívána-
tos az sem, hogy valaki egyszerűen el-
fogadja mindazt, amit a protestantiz-
mus valaha jelentett. Szükséges tehát 
a kellő tájékozódás, az új meg új kri-
tikai leszámolás, az álláspont revideá-
lása és pontos megmutatása annak, 
hogy mit tart ma is élőnek belőle és 
mi a multnak emléke?» 
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Pukánszky Béla : A százéves ma-
gyar irodalomtudomány (Széphalom, 
március—április) : 

«— meggyőződésünk, . . . hogy iro-
dalomtudományunk fejlődésére nem 
mindig s nem elsősoriban az össze-
foglaló, szintétikus művek voltak ösz-
tönző hatással.» 

«Valamely irodalomtörténeti rend-
szerezés értékét igen nagy mértékben 
az dönti el, hogy a mindenkori ab-
szolút anyagismeretekhez viszonyítva 
milyen gazdag szemléleti anyagot ölel 
fel, hogy mennyivel teljesebben fog-
lalja össze elődeinél valamely népi 
vagy faji egység szellemi megnyilatko-
zásait.» 

«— irodalomtörténetíróink Toldy Fe-
renc irodalomszemléletének különösen 
azokat a sajátosságait ápolták tovább 
előszeretettel, amelyek korának aktív 
irodalmi életéből folyó adottságok vol-
tak : a szépirodalomnak s az esztétika 
értékelésnek túlságos és szinte minden 
egyebet kirekesztő hangsúlyozását.» 

«— Heinrich Gusztávot a magyar 
filológia megteremtőjének és eddig leg-
nagyobb hatású művelőjének kell tar-
tanunk. Útmutatásai a világirodalmi 
kapcsolatok feltárására megszámlálha-
tatlan részlettanulmányt termeltek.» 

«Bleyer Jakab felismerte s állandóan 
hangsúlyozta a forrástanulmányok ál-
talános, kultúrtörténeti célját. E ma-
gasabb cél szempontjából az esztéti-
kailag legjelentéktelenebb munkák is 
teljes figyelmet érdemelnek. . . Ily 
módon a magyar irodalomtörténet 
szemléleti anyagába is hatalmas új 
jelenségkomplexumok kerültek.» 

Padányi Gulyás Jenő : A magyar 
építőművészet út ja (Magyar Szemle, 
március) : 

«A szecesszió mozgalma nekünk arra 
volt jó, hogy ráébredjünk művészeti 
kultúránk fájdalmas hiányára, arra, 
hogy nekünk nincs nemzeti építő-
stílusunk.» 

Népművészetünk s a székelyek mű-
vészete : ez volt egész harci fegyver-
zetünk. Úgy akarták ezzel a felszere-
léssel a másfélezeréves európai kultú-
rának nálunk is meggyökeresedett ha-
gyományait megdönteni (a háború 
előtti negyedszázadban), mint ahogy 
őseink támadták meg — egykori ha-
gyomány szerint, Velencét — lóhátról!» 

«A magyar stílust keresők azonban 
nemcsak a székely népművészetet val-
lották építészetünk egyetlen kútforrá-
sának. Volt egy ember, akinek céljai 

és munkássága talán még jellemzőbb 
az egész kor hangulatára : Lechner 
Ödön . . . Számára a magyar stílus 
merőben esztétikai probléma . . . Az idő 
eljár s ma sincs építész, aki ott tudná 
folytatni, ahol Lechner Ödön elhagyta.» 

«A magyar építőművészet problémája 
hármas : van egy történeti, egy eszté-
tikai és egy gyakorlati oldala. Bár-
melyik vonatkozásban hagyjuk is a 
kérdést megoldatlanul, a magyar építő-
művészet ügye ennek végzetesen kárát 
vallja.» 

«Ázóta ráébredtünk építészeti ha-
gyományaink értékének tudatára, s 
azon törekvések, melyek egyrészt a 
felvidéki renaisszance, másrészt a ma-
gyar barokk, végül legújabban a közel-
mult empire és klasszicizáló stílus em-
lékeit tették vizsgálat tárgyává, kiegé-
szítve a magyar középkor feltárásának 
szorgos munkájával, új lendületet ad-
tak a magyar építőművészettörténeti 
kutatásnak.» 

«A magyar építőművészet gyakor-
lati problémája pedig egyrészt építő-
művészeti közvélemény kialakulását 
sürgeti, másrészt azt, hogy a magyar 
építőművészek a történeti és esztétikai 
szemlélődésen túl állandó nexusban 
lehessenek a magyar élet különböző 
konkrét feladataival.» 

Hankiss János : Jókai Mór és egy 
francia anekdotakincs (Irodalomtörté-
net, 1—2. szám) : 

«A «motívumvándorlás válságának 
korát éljük. Ami ezelőtt tizenöt évvel 
a pozitivista irodalomtörténetírás egyik 
leglényegesebb, mert legkézzelfogha-
tóbb eredményének látszott : a tárgyi 
hatások megállapítása ma kénytelen 
szerényebb hellyel megelégedni az iro-
dalomtudomány nagyszámú feladatai 
között . . . Ma az ellenkező véglet felé 
evez a közvélemény : írók és kritiku-
sok gyakran tiltakoznak jobb ügyhöz 
méltó buzgósággal olyan megállapítá-
sok ellen, amelyek pedig teljes tapin-
tatossággal csak «olvasmányi emlékek-
ről», a «levegőben lévő irodalmi motí-
vumok és eszmék» «öntudatlan átvéte-
léről» mernek beszélni.» 

«Az irodalmi hatások megállapítása 
pedig mégis — minden divattól függet-
lenül nélkülözhetetlen . . . Még többre 
fogjuk értékelni a hatáskutatás mun-
káját, ha egyszersmindenkorra leszö-
gezzük azt a tényt, hogy lélektani szem-
pontból nincs különbség az író számára 
a «természet» és a már meglévő iro-
dalmi anyag között.» h. g. 


