
S Z E M L E 

Taine-centenárium. 
Anatole France-szal végleg lezáródott Franciaországban egy korszak, 

amely Renannal kezdődött, Taineben találta meg tudományos teóriáit s 
France-ban népszerű belletristáját; ez a korszak, amelynek sírjához most 
a Taine-centenárium szép és kegyeletes márványemléket állít: a francia racio-
nalista csillogás korszaka. Ennek a korszaknak a középpontjában az intellektus 
világító fáklyája lobog s kezében a tudományos kutatás bányalámpája himbá-
lódzik, amellyel megpróbált teljes világosságot teremteni olyan területeken, 
olyan mélységekben és magasságokban is, ahol ez a két világítótest elenyészően 
csekély fényt tud gyujtani. Szerencséje volt ennek a kornak, hogy a saját 
kulturájának fényétől megmámorosodva, nem látta a környező homályt s a 
tudomány csalhatatlanságába vetett hitével megtagadva minden hitet, az 
irodalomban is dogmává emelte a természettudományos bizonyosságot, amely-
nek Taine főapostola volt. 

A szimbolizmus által megteremtett esztétikai kulturát megelőzte a kul-
turai esztétika, amelynek törvényszerűségét Taine igyekezett felkutatni és 
megállapítani s amelynek törvényeihez gyakorlati szépirodalmat készített 
Anatole France. Annyi bizonyos, hogy amennyire túltengett a századforduló 
kulturájában az esztétaság, annyira túlnyomó Taine esztétikájában a kultura. 
Rengeteg tudás, a történelem és irodalom megszámlálhatatlan kis adatának 
ismerete, fegyelmezett gondolkodás, amely ezeket az adatokat párhuzamba, 
összefüggésbe tudja állítani úgy, hogy bizonyos törvényszerűségek megmutat-
kozzanak, érdeklődés az emberi ismeretek legtávolabb eső területei iránt is, 
nagy absztraháló képesség, szóval egy kulturált agyvelő minden gazdagsága 
és csillogása jellemzi Taine irodalmi munkásságát s ehhez még páratlan igazság-
szeretet és becsületesség s a világos és meggyőző írásművészetnek olyan tökélye 
járult, amely teljesen megmagyarázza azt a lenyűgöző befolyást, amelyet 
Taine kortársaira gyakorolt s azt a mérhetetlen befolyást, amellyel 1870-től 
1890-ig szinte az egész francia irodalom fölött uralkodott. 

Ezt a nagy népszerűséget, amely bizonyos mértékben Franciaország 
határain is túlterjedt, Franciaországban teljesen érthetővé teszi, hogy Taineben 
együtt volt meg csaknem maximális adagolásban a francia szellemi karakter 
két főkvalitása, amely külön-külön Voltaireben és Chateaubriandban csúcso-
sodott k i : a kristálytiszta logikával gondolkodó intellektus és a fordulatos, 
lenyűgöző, képeivel, hasonlataival, szavának intenzív erejével elkápráztató 
rétor. Stendhal 1800-ban olyan Shakespearet kívánt, akinek műveit Racine 
írta meg, Taine az a Voltaire a francia irodalomban, aki Chateaubriand szavával 
beszél. Gondolkodó és szónok Taine minden irányú művében és ez a legszeren-
csésebb összetétel, mert a gondolkodó elvontságait a szónok meggyőzésre 
törekvő világossága mérsékli s a szónok közhelyeit a gondolkodó helyettesíti 
sokkal magasabb rendű általános eszméivel. Ez a kettős kvalitása szerezte meg 
Tainenek a páratlan tekintélyt az École Normale katedráján s azt a rajongó 
szeretetet, amellyel a legjelentéktelenebb egyetemi hallgató is esküdött rá 
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s amely eszméit és tanításait termékenyekké tette a teremtő irodalomban is, 
Bourget-n és Barrés-en keresztül France-ig. 

* * * 

Taine rendkívül kultivált, átfogó szelleme három nagy téren fejtett ki 
irodalmi működést: a filozófia, a kritika és a történetírás terén, de nem alkotott 
mind a három kategóriában egyenlőértékű és egykép maradandó műveket. 

Legjobban eljárt az idő a filozófus fölött. Sok mai kritikus azt tart ja, 
hogy Taine nem volt igazi filozófus, csak filozofikus elme. Az a ragyogó polémia, 
amellyel Franciaország klasszikus filozófusaiban Maine de Bisant kivégzi 
s egyszerű vizionárius misztikusként kezeli, Thibaudet szerint igazi remekbe 
készült portré, amelyet igazi filozófusról a legtündöklőbb készültségű s a leg-
filozófikusabban gondolkodó antifilozófus festhet. Tainenek az volt a véleménye, 
hogy Rousseauval, Chateaubriandnal és az 1830-as évek romantikus költőivel 
helytelen ösvényre került a francia szellem. A végtelenbe csapongó fantázia 
elrúgta magától a logikus valóságot, aminek eredménye csak csalódás lehetett. 
Ehhez a szigorú logikus valósághoz akart visszatérni Taine. Az okok és oko-
zatok szoros összefüggésére építette fel rendszerét a legszigorúbb kísérleti 
módszer alapján. Megfigyelte és gondosan összegyüjtötte a legapróbb tényeket 
és adatokat. Lázasan kereste mindennek az okát s az okokból megállapította 
az összefüggéseket és törvényeket. Azután a törvényeket kapcsolta egymásba. 
S végül fölépítette azt a roppant rendszert, amelyben törvény kapcsolódik 
törvénybe, amelyben egymásra torlódó roppant méretű és mennyiségű kérlel-
hetetlen törvényszerűségek változhatatlan kényszere szerint történik minden 
végtelentől végtelenig. A világegyetem mint óriási gépezet állott előtte, amely-
ben minden kis kereket, csavart, rugót s az egész kiszámíthatatlan mecha-
nizmust kiszámítható és megkereshető alaptörvények egészen egyszerű axiomái 
igazgatnak s ezeknek a törvényeknek és axiomáknak összessége a Természet. 
A gépezetnek természetes része az emberi lélek is, amelynek minden működése: 
érzése és fogalomalkotása a központi idegrendszer molekuláris működésére 
vezethető vissza. Condillacból indult ki ez a filozófia. Néhány angol filozófus, 
főleg Stuart Mill és Spencer eszméivel termékenyült meg; hadat üzent a spiri-
tualizmusnak és a pozitivizmusnak s megteremtette azt a lélektani és esz-
tétikai determinizmust, amely sokáig uralkodó volt a francia gondolkodásban, 
míg Bergson föllépése halomra nem döntötte. Az alapok, amelyekre Taine filo-
zófiája épült, rég összeomlottak s ma már Taine egész filozófiája is csak egy 
fejezet a filozófia történetében, amelyből semmi eleven anyag nem maradt. 
Legfeljebb az Intelligence két kötetének gondosan összegyüjtött adatait hasz-
nálhatja az empirikus tudomány. 

* * * 

Nem sokkal szerencsésebb a sorsa a kritikusnak és irodalomtörténet-
írónak sem. Taine tudományos természetfilozófiája keményen rányomta 
bélyegét esztétikai meggyőződésére is. Igy született meg a híres miliő-elmélet, 
amelyre a nyolcvanas években esküdött a francia fiatalság s amelyet követ-
kezetesen s néha csillogó leleményességgel igyekeztek ráhúzni az irodalmi és 
művészeti élet minden jelenségére anélkül, hogy ebben a mestert egyetlen 
tanítványa is túlszárnyalhatta volna. Ennek az esztétikai elméletnek alap-
elveit Taine az Essai sur Tite-Live és a Littérature anglaise előszavában fektette 
le. Szerinte az irodalmi művek szintén a természet szigorú törvényszerűsége 
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alapján létrejött produktumok, amelyeknek elemeit és kialakulását helyes 
módszerrel meg lehet magyarázni. Minden irodalmi művet három általános 
tényező determinál: a faj, a természetes és történelmi miliő és az adott pillanat, 
amelyben a mű keletkezik. Ezt a három tényezőt igyekszik Taine mint ható-
erőt kimutatni és kikutatni, csaknem valamennyi irodalmi tanulmányában. 
Ez az elmélet vonul végig az angol irodalom egész történetén és többi irodalmi 
portréjának legnagyobb részén. Ez a miliő-elmélet is teljesen túlhaladott 
álláspont ma már egész irodalmi determinizmusával. Árnyalakokat, jelensé-
geket tetszetősen tudott megmagyarázni, érthetővé tet t bizonyos általános 
irányokat, de arra már nem tudott feleletet adni, ami a legfontosabb volt, 
miért alkotott ugyanabból a fajból származó, ugyanazok közt a történelmi 
és fizikai körülmények között élő két író közül az egyik efemer műveket, amíg 
a másik halhatatlan remekekkel tette nevét örökéletűvé. Azok a körülmények, 
amelyek egy gigászi Shakespearet determináltak, épúgy létrehozhattak volna 
egy közepes Shakespearet is, aminthogy van is ugyanabban a korban néhány 
közepes Shakespeareje is az angol irodalomnak. «Az író determinálható talán, 
de az írói nagyság nem — mondja Lanson. Ma már senki sem vallja a miliő-
elméletet s azokon a következtetéseken, amelyeket Taine ezen az alapon levon, 
mosolyog már és az adatok egész arzenálját tar t ja készen megcáfolásukra, 
de közben a mai esztéta, sőt a laikus olvasó is elragadtatással élvezi azokat 
a gazdag, csillogó, az emberi szellem minden régióján egyformán otthonos, 
folytonos olvasmányokkal táplált, állandó és változatos utazásokkal frissen 
tartott , nagyszerű szintézisekre hajlamos elmével csoportosított tudást, azt 
a színekben pompázó, eleven, az élet minden megnyilvánulására kiterjedő, 
ötletes leírást, amellyel Taine ezt a miliőt az író és műve köré varázsolta és 
nem egyszer felvetődik Taine olvasása közben az a gondolat is, hogy csak azért 
találta ki az egész miliő-elméletet, mert ilyen káprázatos csillogással, ilyen 
sziporkázó ötletességgel tudta leírni a miliőt. 

De tovább is ment Taine az irodalmi determinizmusnál és a természet-
tudományos bizonyosság, az empirikus dokumentáltság szükségességét han-
goztatta az irodalomban is. Azt tartotta, hogy a történelem alapja a tudo-
mányos lélektan s ahogy a történetíró a multtal foglalkozik, úgy kell foglal-
kozni a nagy regényírónak és a nagy drámaírónak a jelennel. Ezzel vált meg-
alapítójává az irodalmi naturalizmusnak, amelyet különben sohasem szeretett, 
mert irodalmi ízlése, amelyben a Goncourtok kételkedtek, inkább a szertelen, 
a csapongó, a rendkívüli felé vonzotta. Ma már különben ez a naturalizmus, 
legalább is a Taine által elképzelt s Zolától és követőitől megvalósított formá-
jában épen olyan halott, mint Taine egész esztétikája. 

Van azonban három kötet essaijében néhány tanulmány, amelyben Taine 
mint Sainte-Beuve méltó utóda jelentkezik. Elsősorban a Balzacra. gondolok, 
amelyet még Brunetiére nagy Balzac-tanulmánya sem múlt fölül. Ugyancsak 
ilyen friss és ma is élő a Saint-Simonról szóló essai. 

Taine irodalomtörténete és esztétikája elavult mint elmélet, mint filozófia, 
sokszor mint életmegállapítás is, de elevenen él mint gyönyörködtető, mint esz-
méket adó olvasmány, mint platónikus essai, egy gazdag, de nem primer meg-
nyilatkozású költői fantázia csapongása idegen alkotásokba kapcsolódva, mű-
vészet-filozófiája azonban mint olvasmány is meglehetősen megkopott. I t t még 
a miliőrajz, a hellén, az olasz és a flamand civilizáció képe is sokkal felületesebb 
és futólagosabb, mint irodalmi tanulmányaiban. Talán csak az egyetlen Rubens 
az, akinek művészetét új és igaz megvilágításban látja. 
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Legfrissebben s legteljesebb értékében él azonban Taine mint a társa-
dalmi élet, a polgári- és a mondain-erkölcsök kritikusa. A Carnet de Voyage 
Stendhal Voyage en Italiejával áll egy színvonalon. De legeibájolóbb, legked-
vesebb olvasmány a Graindorge, Tainenek ez a legközvetlenebb, legeredetibb 
könyve, amelynek minden sora csupa üdeség, csupa charme ma is s amelyet 
nálunk ma is kevésbbé ismernek és olvasnak, mint az angol irodalom történetét. 

Tainet arra ösztönözte becsvágya, hogy mint filozófus, tegye nevét 
halhatatlanná. De csodálatosak a sors útjai. Az, amit mint filozófus alkotott, 
rég bekerült az emberi gondolkodás történetének csontkamrájába, amit azonban 
mint történetíró hagyott hátra, ma is élő anyaga az emberi gondolkodásnak. 
Taine soha nem készült történetírónak; a hazafias aggodalom tette azzá. 
Mikor 1871-ben a kommün újra felidézte a rémuralom szörnyű napjait, nagy 
megdöbbenés vett rajta erőt. Szorongón gondolt arra, lehet-e állandó és mara-
dandó az, amely, mint az egykori Franciaország, a forradalom ingatag alapján 
nyugszik. Igy kezdte vizsgálni a mai Franciaország kialakulását s megszületett 
legjelentősebb és legmaradandóbb becsű műve, az Origines de la France con-
temporaine, amelyen úgy dolgozott, mintha a társadalom kórbonctanát írná. 
«Szomorú az én feladatom — mondta Bourgetnak — egy tüdőbeteg kavernáit 
kell kihallgatnom és ez a tüdőbeteg a hazám. 

Taine újra megpróbálkozott azzal, amit Tocqueville megkísérelt, az 
ancien régime, a forradalom és az új regime leírásából és egybevetéséből meg-
magyarázni, mi az egykorú Franciaország. És Tainenek sikerült az, amit 
sem Tocqueville, sem Michelet elérni nem tudott, hogy a multat mint a jelen 
aktuális, eleven erővel ható tényezőjét tüntesse föl. Ebben a művében Taine 
igazi polgári történetíró, minden álszemérem nélkül, emelt fővel vallja magát 
a francia polgári felfogás vezérének s a legművészibb stílus arisztokratikus 
köntösében kimeríthetetlen arzenálját adja a «bourgeoisie» ellenforradalmi 
érveinek. 

Az Origines mindenesetre legmaradandóbb alkotása Tainenek, ma is 
impozánsan álló monumentum. Sok minden elmállott, letöredezett fényes 
épületeiből, csak egy-egy színes freskó vagy gazdagon faragott kariatid, egy-egy 
karcsú, finoman kidolgozott fejű pillér maradt épen. Ez a történelmi Pantheon 
sértetlen, hibátlan ma is minden köve. Sajnos, nálunk, ahol olyan kiváló tanít-
ványai voltak a mesternek, mint Péterfy Jenő, Riedl Frigyes, Beöthy Zsolt, 
ahol sokan még ma is termékeny eszméket sejtenek az angol irodalomban, 
épen ezt a hatalmas Pantheont ismerik legkevésbbé. Kállay Miklós. 

François de Curel (1854—1928). Kö-
zel negyven esztendeje, mikor Antoine 
ereje minden megfeszítésével próbálta 
felvirágoztatni a Theatre Libret, egy és 
ugyanazon a napon három darabot 
kapott , mindahármat teljesen isme-
retlen nevű szerzőtől. Antoine el is 
fogadta a három darabot, amelyek kö-
zül egy, a Fossiles nagy sikert is aratott . 
Később kiderült, hogy a három darab-
nak egy a szerzője s a három különböző 
álnév alatt François de Curel neve rej-
tőzött, amely akkor csaknem olyan 
ismeretlen volt, mint azok az álnevek, 
amelyek alatt darabjait beküldötte. 
Azóta ez a név aranycsengésűvé vált a 

francia drámairodalomban, s ha életé-
ben nem is érte el soha a teljes nép-
szerűséget, most a halottban bizonyára 
legnagyobb modern drámaíróját gyá-
szolja Franciaország. René Lalou, aki 
a legjobban összefoglaló könyvet írta 
a jelenkori francia irodalomról, azt 
mondja róla, hogy ha a francia dráma-
írók a költők példájára fejedelmet vá-
lasztanának, kétségkívül csak Curelt 
választanák meg, mert még azok sem 
tagadnák meg tőle ezt a hódolatot, 
akik különben szívük szerint nem von-
zódnak hozzá. A drámaírók nem vá-
lasztanak fejedelmet, de Curel, míg élt, 
úgyis koronázatlan királya volt a fran-
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cia drámaírásnak, amely a legszebb 
címmel tisztelte meg, mikor a francia 
Ibsen melléknevet adta neki. 

Ez a melléknév ugyan nem volt túl-
ságosan találó, inkább csak a nagyságot 
jelezte. Rokonság Ibsen és Curel dráma-
írása közt csak annyiban van, hogy 
Curelnél is előfordulnak szimbólumok, 
bár ezek is lényegesen más természe-
tűek, mint a norvég drámaköltő sejtel-
mes szimbolumai. Curel, ha gyakran 
elvont eszméket helyez is a drámai kon-
fliktus középpontjába, mindig egészen 
világos. A drámai mag Curel darabjai-
ban mindig intellektuális természetű. 
Curel a gondolkodó elmélyedő tekin-
tetével nézi az életet. Alakjai mindig 
valami nagy általános eszme hatása 
alat t állnak, amelyekkel aztán a nagy 
emberi indulatok összeütközésbe kerül-
nek, de Curelnél rendesen az eszmék 
diadalmaskodnak. 

Ez a dualizmus jellemzi Curel drá-
máit : az ős ösztönember s az intel-
lektuális lény kettősége ugyanabban a 
lélekben. Ilyen kettős életet élt maga 
Curel is, aki a lotharingiai erdőségek 
magános cserkészetein felváltva hol 
vadászszenvedélyének hódolt, hol el-
mélyedve töprengett drámáinak súlyos 
lelki problémáin. E súlyos kettősség 
mellett megvolt nála a lélek osztódott-
sága is, melyet, mint aki maga is élénk 
tuda tában volt a dolognak, így jel-
lemzett : «Mit szólnak ehhez a hibrid 
lélekhez, amelyben egy Montaigne el-
mélkedő kíváncsisága s egy Musset sze-
szélyes elragadtatása találkozik. 

Ezt a kettősséget nyomon kísérhet-
jük minden drámájában. A Fossiles, 
egyik azok közül a darabok közül, 
amelyeket álnév alatt adott be s amely 
először ara tot t nagy sikert, szintén ket-
tős dráma ; belső mély és finom pszi-
chológiával megírt lelki dráma és egé-
szen eredeti felfogású szociális dráma. 
Hősében a mult hagyományaiért ra-
jongó, a «nemes race» fennmaradásáért 
lángoló szociális lény és a minden tár-
sadalmi előítélettől ment szerelmes em-
ber ütközik össze s végül a multban élő 
eszmei rajongás győz a jelen érzései 
fölött , mikor Robert de Chentemelle 
gróf megtudja , hogy a leány, akit fele-
ségül vesz s akitől, mint hiszi, gyer-
meke is van, apjának is szeretője volt. 
Bizonytalan tehát , kié a gyermek, az 
az egy bizonyos, hogy a család leszár-
mazot t ja , a sarj, akiben az ősi vér 
tovább él és ebben az esetben csak ez 
a fontos. A Nouvelle Idoleban, amelyet 
nálunk is bemuta t tak , három hit, há-

rom nagy meggyőződés száll harcba 
egymással: a vallásos hit, a hit a tudo-
mányban s a hit a szerelemben. Mind-
egyik hit fanatikusan hisz a maga ki-
zárólagosságában, míg végre mindegyik 
kénytelen egy nagy drámai megrázkód-
ta tás izzó pillanatában belátni a másik 
nagyságát, míg a Repas du Lionban, 
amely a munkáskérdést először vi t te 
francia színpadra, az egymás ellen fe-
szülő társadalmi erők kénytelenek ha-
sonló nemes gesztusra, amelynek mély 
ta r ta lmat ad a közvetlen közelből rá-
vetődő, önfeláldozó halál árnyéka. 

Legtisztább a cureli kettősség lé-
nyege s egész drámai mechanizmusa a 
nagy író egyik késői darabjában, az 
Ame en Folieban. A fölgerjedt lélek 
lehetne a címe ennek a drámának, 
amelyben az emberben lakó ősi animá-
lis ösztön és a lélek magasabb szférákba 
emelkedett intelligenciája ütközik össze, 
a szexuális gerjedelem s az eszmei meg-
gondoltság fékező lelki ereje száll 
harcba, hogy az utóbbi győzzön a lelki 
fönség magasztos jegyében. 

Curel egyik utolsó drámájában, a 
Terre inhumaineben, amely a világ-
háború alatt játszik Elzászban s 
amelynek hősei egy francia aviatikus 
és egy előkelő német hölgy, a szerelem 
és a hazaszeretet küzd egymással s a 
szerelemnek egy frenetikus, vad éjtsza-
ká ja után az utóbbinak felülkerekedése 
robbant ja ki a véres drámát. 

Curel rendkívüli eseteket, magas, a 
köznapin messze túlemelkedett, kivé-
teles lelkeket fest. Témáit és alakjait 
nehéz megközelítenie a vulgáris gon-
dolkodásnak. Akármilyen hatásos tech-
nikával vannak is fölépítve darabjai, 
épen ezért nem értek el olyan hatást 
soha, mint a párizsi boulevard-szín-
házak melodrámái. Curel soha nem volt 
olyan népszerű, mint Bernstein, akinek 
sikerei szintén nem olyan hangosak 
már, mióta művészete észrevehetően 
megnemesedett. 

De Curelt nem is izgatta soha ez a 
népszerűség. Nem a közönségnek irt, 
hanem önmagának, ellenállhatatlan 
belső kényszer hatása alatt . Mindig 
csak akkor szólt a közönséghez, ha 
komoly mondanivalója volt. Csakhogy 
darabjait a filozófus gondolta el s a 
tiszta hevületek csúcsai felé törő költő 
ír ta meg s ez a társszerzőség soha nem 
lehetett túlságosan kedves a tömegnek. 

Meglepetés volt azonban a Fossiles 
fölújítása az Odeonban. Ez a darab, 
amely aktualitásából csak veszíthetett, 
még nagyobb sikert ért el a reprízen, 
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mint a bemutatón. Curel népszerűsége 
nőtt , miközben alkotóereje hanyat lot t . 
Halála bizonyára a halhatatlanság út-
já t nyi t ja meg számára, mert Claudel, 
a költő mellett, aki drámát ír az ú jabb 
francia színpadi irodalomnak, kétség-
kívül legnagyobb értéke Curel, a dráma-
író, aki költő is tudo t t lenni. 

Kállay Miklós. 

Színházi szemle. 
Mikor a Nemzeti Színház műsorába 

vet te Herczeg Ferencnek Kéz kezet mos 
c. szellemes vígjátékát, egyesek részé-
ről aggodalmak merültek fel, hogy a 
negyedszázados darab aktualitása meg-
kopott s nem fogja azt a hatás t kel-
teni, amelyet elevenségével, ötletessé-
gével és fölényes korábrázolásával meg-
érdemelne. Az aggodalom alaptalannak 
bizonyult. A protekciót ostorozó sza-
t i ra nem kopott meg. A mai közönség 
előtt a darab komikus éle még borotva-
élesebb lett azáltal, hogy lépten-nyo-
mon azt kénytelen konstatálni : lám, 
akkor is így vo l t ! 

Alighanem ennek a majdnem ember-
öltőnyi távolságnak kettőző komikai 
hatására számított a színház akkor, 
amikor élesen kiemelte a darabnak a 
közelmultat jellemző külsőségeit, szí-
nészeit egykorú ruhákba öltöztette s a 
színpadi szoba faliképei által is a 
ferencjózsefi korszakra emlékeztetett. 
Az előadás tónusa és tempója disz-
kréten bohózati volt. A színészek közül 
nem emelünk ki egyetlen nevet sem. 
Mindnyájan szinte egyformán kitű-
nőek voltak s a közönség végig-
kacagta játékukat . 

* 

A Nemzeti Színház ügyes ironiával 
épen május 1-én ú j í to t ta fel legnemze-
t ibb tragédiánkat, a Bánk bánt. Az elő-
adásnak két ú j szereplője volt : Bibe-
rach szerepében most lá t tuk először 
Palágyi Lajost, Tiborc szerepében pe-
dig a fiatal Hosszú Zoltánt. 

Palágyi Biberachja igen érdekes fel-
fogású. E szerep régibb alakításai közül 
a legértékesebb Gyenes László katonás 
mozgású és keménységű rittere és Ódry 
Árpád játékos udvaronca voltak. Pa-
lágyi a fölényesen fanyar, a rezignáció-
jában kissé fáradt , éltesebb kalandort 
mu ta t t a be. Hosszú Zoltán Tiborca 
ú jabb reményeket kelt e fiatal színész 
jövő pályája iránt. Figurája igen illuzió-
keltő volt, já téka belülről fakadt , a 
szívből jöt t s a szívig hatot t . Hogy moz-

gása i t t -ot t félszeg még, hogy egész 
színpadi egyéniségének még nincs meg 
a kellő súlya és hogy beszéde — mely 
pedig értelmes,magyaros és jól t agol t— 
nem mindig számol a színház akuszti-
kájával , az gyakorlatlanságának és 
tapasztalatlanságának következménye. * 

A Vígszínház is részt akart venni az 
Ibsen-centenáriumban, amikor színre 
hozta a nagy norvég költőnek legutolsó 
alkotását, munkásságának epilógusát, 
a Ha mi halottak feltámadunk c. szín-
művet. Hogy kísérlete nem sikerült, 
azt nemcsak a Vígszínház stílusának az 
ibseni hangtól való merő idegensége 
magyarázza, hanem maga a mű is, 
mellyel igazi eleven hatás t egyetlen-
egy színház sem tudna elérni. Á darab 
problémájának van mélysége, de szim-
bólumainak allegóriává hidegedése és 
absztrakcióvá hervadása miat t ki-
agyaltnak és papírosízűnek hat . Amel-
lett a jelenetek és a fordulatok vezetése 
Ibsennél seholsem olyan vonta to t t , 
mint itten. 

A Vígszínház előadása nem t u d t a 
elénk varázsolni e nagy északi író külö-
nös és egyéni világát. Színpadi képei 
pedánsan realisztikusak voltak s csak 
i t t -ot t éreztünk a rendezésben törek-
vést arra, hogy a darabnak a való-
szerűségen túleső jelentőségére is rá-
világítson. A színészek közül csak Var-
sányi Irén (Iréne) emelkedett a vaskos 
realitás fölé, de ő meg — s ez talán 
részben a szerep hibája is — kissé egy-
hangú volt. Kürti Józsefnek a tragikus 
nagyvonalúság és a realista ábrázoló 
modor egyformán hata lmában van, de 
ez a szavak mögé világító, ez a szim-
bolikus stílus teljesen idegen tőle. Nem 
csoda hát , ha Rubek professzor szerepe 
az ő értékekben gazdag színészi pályá-
jának talán legkevésbbé örvendetes 
emlékei közé fog tartozni. Hajmássy a 
medvevadász szerepében üres hangos-
kodással akart hatni. Maja jelentékte-
lenségét Makay Margit ügyesen ját-
szotta meg, de ibseni ő sem volt, pedig 
ennek a sajátságnak — igen finoman — 
még ez alakban is ott kell rejtőznie. * 

Hagy essék egyszer szó e hasábokon 
a fővárosnak a Városi Színházban ren-
dezett ifjúsági előadásairól is. Legutóbb 
Coriolanust lá t tuk , amelyet bizony a 
Nemzeti Színház is műsorába iktat-
hatna. A címszerepet Lehotay Árpád 
játszotta. Ha alkalma volna ez alaki-
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tásának jobban kiforrnia, igen jó 
Coriolanus lehetne. Művészi t ap in ta t ra 
vall, hogy nem a kevélységét játssza 
meg ez alak majdnem egyedüli fő-
vonásának — mint ahogy e szerepben 
nemzeti színházi elődje tet te , — hanem 
van benne valami elegáns kedvesség is. 
Enélkül bizony va jmi nehezen volna 
érthető az a szeretet, amivel Coriola-
nust barátai körülveszik. 

Elismeréssel adózunk a fővárosnak 
ez ifjúsági előadások miatt . Hogy a 
színészek tökéletes művészi mun-
kát nem teljesítenek, az önhibáju-
kon kívül esik. A Városi Színháznak 
kétségbeejtő akusztikája minden játék-
beli finomságot lehetetlenné tesz s az 
előadás külső eszközei (díszletek stb.) 
sem mindig megfelelőek. A derék szán-
dék, a teljesítményben való buzgóság 
azonban nyilvánvaló és i f júságunknak 
irodalmi nevelésében ez előadásoknak 
mindenesetre hézagpótló szerepe van. 

Galamb Sándor. 

A Nemzeti Színház első kiadásai. 
Pest vármegye levéltárának abban 
a rendkívüli értékű és rendkívüli 
érdekkel bíró gyüjteményében, 
mely a magyar nemzeti színészet 
történetére annyi emléket őriz, 
van egy ívre terjedő feljegyzés, 
mely a színház első félesztendeje 
alat t t e t t kiadásokra vonatkozik. 
A feljegyzések címe ez : 

Kiadások 
a Pesti Nemzeti Magyar Színház 

igazgatására össze ált [így!] 
Részvény Társaság Pénz Tárából. 
Az egyes tételek a következőképen 

követik egymást : 

1. 5 Julii 837. Színészeknek k. p. 
500 frt. 

Tudvalevő dolog, hogy a Nemzeti 
Színház, vagy amint akkor nevezték, 
a Pesti Magyar Színház első színészei 
a budai színész társaságból lettek. 
E társulat — nem bírván többé a nyo-
morgást s az ú j színházépület elkészü-
lését bevárni — átment Székesfejér-
várra és ot t játszott . Pest megye a 
színészet patronusa, Bartha Jánosnak, 
a társulat hős színészének 1000 forin-
to t utal ki a színészek számára s ebből 
előlegül 500-at Bar tha színésztársainak 
ki is fizet azonnal, a másik 500-at «a 
társaság beszállítására» fogja majd fel-

venni — amint ezt Bar tha egy levelé-
ből tud juk . 

2. 6 Julii. Lendvayné asszonynak 
jövendő fizetése fejében 100 v. frt. 
Lendvayné, a kitünő és bájoló Hiva-

tal Anikó szintén Székesfejérvártt volt, 
ahonnan június 28-ikán levélben jelen-
te t te Földváry Gábor alispánnak, hogy 
férje unszolására, aki elváltan a törzs-
társaságtól Nagyváradon játszott — 
férje u tán utazik, de a pesti színház 
megnyitására férjével együtt idején 
meg fog jelenni. Anikó valószínűleg 
július 2-án utazhatot t át Pesten és fent 
já rhato t t a megyeházán s 100 váltó-
forintnyi havi fizetését — az augusz-
tus hónapit — felvette. 

3. 3 Aug. 837. A Nyugtatón meg-
nevezett Színészeknek 837 k. Ezt 
Aug. 1 felére járó fizetések fejében 

830 v. frt. 

Augusztus 1-én a szerződött tagok 
mind i t t voltak Pesten s ettől kezdve 
jár t nekik a fizetés. Ez most azért ilyen 
kevés, mert lá t tuk, hogy Lendvayné 
már felvette a fizetését és volt néhány 
tag, aki majd csak később veszi fel. 

4. 5 Aug. 837 Udvarhelyi Miklós 
nyugtatójára, Déryné Uti költségére 

50 v. frt. 

Déryné páratlan Naplói erről mit 
sem szólnak. Igaz, hogy ot t azt ír ja, 
hogy a szerződéséről nem sok marad t 
emlékében és csak a fizetési egyezke-
dést ír ja le részletesebben. 

Az bizonyos, hogy Budáról Déryné 
is Fej érvárra ment, s mint ír ja : «fel-
szólító leveleket kaptak mind külön-
külön, akikkel a részvényes urak szer-
ződni akartak». Ez tévedése Déryné 
emlékezetének. Bar tha János utazot t 
Pestről oda és ott ő kötöt te le a szí-
nészeket a választmány nevében. A szí-
nészek elsején Pesten voltak, ezután 
rögtön elkezdődtek a szerződtetési tár-
gyalások. Déryné az elsők között volt, 
akivel hosszabb vita után megkötötték 
az egyezséget, de útiköltségről szó 
nincs, valószínűleg ezt még utólagosan 
kunyorálta ki magának a nagy mű-
vésznő, azt azután Udvarhelyi Miklós 
fizetésével egyszerre vette át, mert a 
következő pont így hangzik : 

5. 5 Aug. 837 Udvarhelyi Miklós-
nak fizetése fejében 65 v. frt. 

Ezután öt tétel következik : a szí-
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nészeknek 15-ikén kifizetett fizetése, 
mely augusztus második felére szólott 
és augusztus 21-én fizették ki vala-
mennyi színész útiköltségét is. 

11. 21 Aug. 837 Ottó Károly Festő-
nek hónapi fizetése fejében 150 v. frt. 

Ottó Károly volt a színház első 
szerződtetett díszletfestője. A megnyitó 
előadás díszítményeit ugyan Neffe, a 
pesti városi német színház festője fes-
te t te , de mint a színlapon olvasható : 

A' magyarszínház ábrázolatát, vala-
mint Pest' dunasorát festette Ottó 
úr, a' pesti magyar színház festője. 

A pesti dunasor képét jóval azután 
átfestet ték — Velencére. 

12. 12 Sept. 837. Pach János forte-
piano készítőnek egy általa készített 

Zongoráért 500 v. frt. 

Pachl egyike volt a régi Pest jobb-
hírű zongora- és hangszerkészítőinek. 
Az 500 váltóforint egészen tisztes -
séges ár volt akkor egy zongoráért. 
Érdekes volna, ha ezt a régi szerszámot 
valami kamra homályában meg lehetne 
találni — amire azonban reménység 
egyáltalán alig lehet. A régi színház-
épület lebontása alkalmával kellett 
volna erre ügyelni. 

13. 14 Sept. 837. Hänszler Ignátz 
Könyvkötőnek Színház Pénz Tára 
miben létéről Tudósítás, és Árpád 
ébredése, úgy 4. darab Diarium a' 
fő Pénz Tárban bekötés 135 v. frt. 

E hivatalos könyvek között olvassuk 
az Árpád ébredésé-t. Ez volt a Vörös-
mar ty írta előjáték a megnyitás ünne-
pére s i t t az úgynevezett súgó példány-
ról van szó, mely a költő kézirata volt. 
A példányt, mely páratlanul becses 
ereklyéje lenne a magyar művelődés-
történetnek, Gyulai Pál a hetvenes 
években még lát ta , — azóta a Nemzeti 
Színház sokáig elhanyagolt könyvtárá-
ból elveszett. 

14. 23 Sept. 837. M. Gr. Ráday 
Gedeon Urnak Interesre Tíz Ezer 
forintokat Váltóban kötelező levélre 

10.000 frt. 

Akkor divott az a kölcsönszerzési 
mód, hogy egyes megyei urak — ha 
megszorultak — szép kamat fejében 

kölcsön vettek olyan megyei alapok-
ból, melyek nem tar toztak szorosan 
a tekintetes vármegyéhez, de a megye 
kebelében kezeltettek. Ilyen volt persze 
a «színházi alap» is. Az ilyen kölcsönre 
a kölcsönvevő mindig rá f ize te t t ; úri 
kötelességének ismerte akkora kama-
to t fizetni, hogy a kölcsönvétel csak-
nem mecenáskodás számba ment . 

15. 25 Sept. 837. Építő Cassába 
Interesre általtétetett ött ezer Váltó-

cédula 5.000 frt. 

A színház építését bár — úgy ahogy 
— befejezték, de épen azért mindig volt 
valami pótolni való, javítani való s a 
bizottságnak az építési költségen felül 
is mindig kellett «építési költséget» 
valahonnan előteremtenie. Igy tör tént 
aztán, hogy ekkor a színház pénztárá-
ból, amely akkor már az előadások 
bevétele által lett eléggé tetemessé — 
vette kölcsön az építési alap a szük-
séges pénzt. Ugyanez aztán még októ-
berben is megtörténik (5.175 forint 
váltócédulában). 

16. 18 Sept. 837. Karl Henriette 
Vendég Énekesnének jutalom. Vett 
kar perecért Preuszner Jósef arany-

művesnek 517 frt 30 k. 

Szeptember 16-ikán, szombaton, Vo-
gel Vilmosnak az öreg Láng Ádám 
fordította Tolvaj-kulcs vagy a' jutal-
mazás' órája című háromfelvonásos 
színjátékát adták. Színlapján a követ-
kező igazgatósági jelentés olvasható : 

Carl Henriette k. a., spanyol udvari 
énekesné, játék előtt szerencsés 
lesz egy üdvezlő dalt magyar nyel-
ven kar-kísérettel ; első felvonás 
után köz kívánságra : «ala gioja» 
kedvelt olasz d a l t ; játék után 
pedig egy egész jelenetet «Romeo 
és Julia» daljátékból olasz nyelven 
a' daljátszó tagok' segítségével 

énekelni. 

Carl Henriette a maga korában köz-
kedvelt operaénekesnő volt, aki Berlin-
ben 1802-ben született. 1837-ben a mai 
Vörösmarty-téren (akkor Theátrom 
piacza) állott német színház prima-
donnája volt s mint ilyen a magyar-
ság iránti szimpátiából díjtalanul lé-
pet t fel a Nemzeti Színházban. Ezt a 
fellépést hálálta meg az igazgatóság 
azzal a karpereccel, melynek költsége 
i t t lelt elszámolást. 
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Carl kisasszonyról Déryné melegen 
emlékezik meg. Nagyon szeretetre-
méltónak mondja, aki gyakran jár t á t 
a hatvani kapun túl a porba, sárba 
épült magyar múzsahajlékba s ot t 
élvezte a magyar operai e lőadásokat ; 
nagyon tapsolt «Madam Derr»-nek, 
ahogy Dérynét nevezte és nagyon kri-
tizálta Schodelnét, akit ki nem állha-
to t t . Déryné Naplói-ban különben Carl 
k. a. gyakori felléptéről ír, de Nemzeti 
Színházunkban az 1837. évben egynél 
többször nem lépett fel. Déryné úgy 
emlékezik, hogy egy alkalommal a 
La sape fidele kezdetű magándalt is 
énekelte, ezt, tekintve, hogy a magyar 
színészettörténet szégyenére Nemzeti 
Színházunk műsora még mindig ki-
adásra vár, — hogy ez megtörtént-e, 
nagyobb kutatások nélkül megállapí-
tani nem tudom. 

17. 19 Sept. 837. Hangász Karra 
tett költségekre Rothkrepf Gábor 

Urnak 396 frt 12 ½ kr. 
Rothkrepf Gábort — aki még ebben 

az évben családi nevét Mátrayra vál-
toz ta t t a — a vármegyei választmány 
1837 július 26-ikán a színház zeneügyi 
igazgatójává választotta s ezt az állást 
december hó 17-éig töl töt te be. 

Az első operaelőadás (Rossini : Sevil-
lai borbély) augusztus 29-én volt, ennek 
egyszeri ismétlése után e hó utolsó 
napján Herold Zampa-ját, október 
28-án Bellini Norma-ját játszották s 
ettől kezdve egyre sűrűbben ju t szóhoz 
az opera a színház műsorában. Ebből 
az hihető, hogy első időben a zenekar 
nem volt kielégítő s csak az igény-
telenül hangszerelt Sevillai-t voltak 
képesek kihozni. Mátray Rothkrepf 
Gábor valószínűleg újraszervezte a 
zenekart s ahhoz kellett ez a pénz. 

18. 27 Sept. 837. Szárnyai Antal-
nak több rendbeli festésekért 40 frt. 

Ez a Szárnyai Antal valami iparos 
lehetett , mert akkor a «Díszítményi 
személyzet» a következőkből á l lo t t : 
«Festők : Engert József úr, Ottó Károly 
úr. Festő-segéd: Schmelzenbart úr». 
Különben is negyven forint több rend-
beli festésekért csak valami egyszerűbb 
iparosmunkáért járhatot t . 

20. 31 Bee. 837. Színház szükségei 
pótlására Gerendai Jósefnek fizet-
tetett két ezer forint V. cédulában 

2.000 frt. 
Vége következik. Rexa Dezső. 

Művészeti szemle. 
Tavaszi Szalon. 

A Nemzeti Szalonban most rendezte 
a Szinyei-Merse Pál Társaság a har-
madik «Tavaszi Szalon»-kiállítást, hogy 
a közönséggel megismertesse a magyar 
képzőművészet ú j nemzedékének friss 
munkásságát. 

A tár la t ezúttal is komoly értékeket 
tá r a nézők szeme elé. Aki ezeken a 
termeken végigsétál, örömmel állapít-
ha t j a meg, hogy a világszerte nagy 
sikereket arató magyar képzőművész-
gárda mögött olyan új generáció tör tet 
a nagy célok felé, mely méltán veheti 
ma jd kezébe azt a zászlót, amelyet a 
ma kiváló magyar mesterei koszorúsan 
hozták vissza minden nemzetközi ver-
senyből. A fiatal magyar művészek a 
végtelenül nehéz gazdasági körülmé-
nyek közepette szinte még lelkesebben 
végzik teremtő munkájuka t , mint va-
laha. Érzik küldetésük fontosságát és 
erejüket megfeszítve fejtik ki dús tehet-
ségüket. A nehéz életsúly alól felfölé 
tör, egyre szebb sudárba szökken az ú j 
magyar művészet fá ja . A «Tavaszi 
Szalon» muta t j a , milyen gazdag virág-
zás igérkezik ra j ta . 

A fiatal magyar művészek teljesen a 
kor színvonalán járnak, anélkül, hogy 
az utánzás vádjával lehetne őket illetni. 
A legtöbben szerencsés mérséklettel 
t ud j ák magukat belekapcsolni a kor 
áramlataiba, fölhasználják az ú j tanul-
ságokat, de erős egyéniségük megvédi 
őket attól, hogy az eltanulható külső-
ségekben elsekélyesedjenek. Örömmel 
ál lapíthatjuk meg, hogy még mestereik 
közvetlen közelről érzett hatását is 
majdnem mindig fel t ud j ák oldani saját 
nagy lendülettel kibontakozni vágyó 
egyéniségükben. A magyar képzőművé-
szet kert jében ú j külön megszíneződésű, 
mély lelki gyökerekből táplálkozó fák 
nőnek. Érdekes tünet , hogy ezen a ki-
állításon nagyon sok, komoly tehetségű 
festőnő jelent meg. Több akad köztük, 
aki lelkes és finom felfogásával máris 
nagy érdeklődést vált ki. 

A termek során végigjárva, biz-
tatóbbnál-biztatóbb munkákat látha-
tunk. Barzó Endre színes, bátor fel-
fogású tájképeivel keltet t figyelmet. 
Basilides Sándor és Basilides Barna 
egy-egy festménye most is tanulságot 
t e t t mindket tőjük tehetségéről. Ber-
talan Albert egy kettős arcképével t űn t 
föl leginkább. Biai Föglein István szí-
nes csendélete nagyon jó munka. Dabis 
Rózsi «Galambdúcok a pusztán» című 
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festménye tiszta magyar hangulatot 
éreztet, nagyon finom elgondolású, 
lendületes alkotás. Ecsődi Ákos képei 
komoly fejlődést tanusítanak. Fehér 
József ragyogó színeivel kötöt te le a 
nézőket. Gallé Tibor «Öregasszony» című 
akvarellje bensőséges, meleg hatást kel-
te t t , lélek érzett belőle. Hollósné Mat -
tioni Eszter, akit mint komoly tehet-
ségű grafikust ismertünk, ezúttal olaj-
festményeivel is emlékezetünkbe véste 
nevét. Horváth Margit «Cigányleánya» 
is biztató munka. Imreh Zsigmond és 
Ispánki József egy-egy jó képét is meg 
kell említenünk. Kántor Andor zöld-
kancsós csendélete rokonszenves, ked-
ves alkotás. Leicht Lili jellegzetes arc-
képeivel t űn t föl. Maghy Zoltán két 
festménye örvendetes meglepetést kel-
te t t . Az «Oktogon-tér» című friss, moz-
galmas erejű, élő városkép, a «Kará-
csonyest Hajdúböszörményben» című 
pedig igen érdekes koloritú, megkapó 
vízió. Papp Emilia ecsetjétől is joggal 
várhatunk ma jd komoly eredménye-
ket. Pekáry István játékos hangulatú 
magyar utcaképei igen kedvesek. Réty 
Zsuzska «Áhítat» című olajfestménye 
még érezteti az idegen hatást , de egy 
erős egyéniség reményteljes kibonta-
kozását is sejteti. Róna Emmy tempe-
rá ja finoman érezteti a mesehangula-
tot. Schaar Erzsébet három gipsz arckép-
tanulmánya ri tka szobrásztehetség meg-
nyilvánulása. Máris teljesen egyéni mó-
don jellemzi az embert, vonalritmusa 
finom és ötletes, sokat várhat tőle a 
magyar szobrászat. Szántó Vera arc-
képe komoly, egyéni felfogással készült. 
Szemere Lenke szakított túlzásba vi t t 
groteszkségével és ú j képein szerencsé-
sebb irányban használja föl jellem-
ábrázoló készségét. Vadász Endre réz-
karcsorozata japános, elmélyedő finom-
ságaival hatot t . 

A friss, életerős tár lat komoly igéretű 
munkáiban igaz örömét lelhette az i f jú 
magyar művészet iránt szeretettel ér-
deklődő, műszerető magyar közönség. 

Mariay Ödön. 

Zenei szemle. 
A franciák élő legnagyobb zeneköl-

tője, korunk zenei lángelméinek egyik 
legelőkelőbbje, Vincent d'Indy, kö-
rünkben időzött. Tiszteletére a Zene-
művészeti Főiskola két díszhangver-
senyt adott . Az elsőt május 4-én, a 
másodikat május 8-án ta r to t ták meg 
előkelő zeneértő közönség jelenlétében, 
a Főiskola nagy hangversenytermében. 

Az intézet zenekarát az első estén a 
rendkívüli mester vezényelte. Kiváló 
dirigens. Minden mozdulatából érzik, 
hogy a Lamoureux-zenekarnak s a 
Schola cantorum-nak évtizedekig világ-
hírű vezére volt. Nyugodt, biztos, kül-
sőségeiben egyszerű, «tempós» kar-
mester. Karmesteri bot jának járását és 
muzsikális fölényét leginkább Kerner 
Istvánéhoz hasonlíthatnánk. A feje fölé 
ri tkán emeli pálcáját, de akkor aztán 
a zenekara zeng és kacag, — ahogy ő 
akarja . Meg kell jegyeznünk, hogy 
d'Indy értékes zenei egyéniségének 
csak egyik vonása hogy kiváló zenekar-
vezér. Zenepedagógusnak a legnagyobb. 
Valósággal apostoli magaslaton áll. 
Ezután zeneköltői érdemei következ-
nek s végül a dirigensi babér. 

A hetvenhétéves mester artisztikus, 
megkapó jelenség. Előkelő, nyúlánk, 
egyenes alak. Életkorának csodálatra-
méltó tagadója. Izmos nyakán rend-
kívüli fej ül. Szép, nemes, okos, mű-
velt arc. A ha ja hófehér, dús, rendezett 
sörény. Hófehér, nagy szemöldöke alól 
rendkívüli életenergiára valló, mély, 
sötét pillantású, csillogó két szem tü-
zel. Hófehér, gondozott, sűrű bajusza 
kiemeli fiatalos, rajzos száját, mely 
alatt apró szakáll ül, szabadon hagyva 
sima állát. Egyenes, jómetszésű orrá-
nak vonala párhuzamosan fu t kissé 
hátracsapott , hatalmasan ívelt homlo-
kával. Ez a vakító homlok a zenei 
gondolatok márványából faragott kin-
cses tárház. Uralkodik az egész em-
beren. 

Ez a külseje. A belsejéből, a lelkéről, 
a zenei lángeszéről, rendkívüli munkás-
ságáról köteteket írtak honfitársai és 
az idegenek. Olyan gazdag élet, hogy 
rövid sorokban érzékeltetni is alig 
lehet. Ez az előttünk tüzes allegrókat 
if jonti hévvel vezénylő aggastyán 
Liszt és Wagner kortársa s ba rá t j a 
volt. És Caesar Franck taní tványa. 
Legkedvesebb taní tványa ! Grandió-
zus barát jával , Debussyval, ő terem-
tet te meg a hódító modern zenét. 
Wagner párisi sikerei után jórészt a 
wagnerizmus visszahatásaként felrázta 
a franciákat zenei tespedésükből s 
visszanyúlva a régi-régi mesterek szá-
zadaiba és ku ta tva a faj i népi zenét, 
megalkotta a vérbeli, új, gall muzsikát 
s hervadhatat lan pedagógiai munkás-
ságával megmutat ta annak virágzó, 
egyenes ú t já t . A Societe nationale de 
musique s a Schola cantorum világhíre 
jórészt az ő nevéhez fűződik. 

D'Indy érdemeinek tüzetesebb fel-
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sorolása helyett olvassuk el nagy honfi-
társának, Romáin Rollandnak rávonat-
kozó sorait : «A világosság ! Ez d ' Indy 
értelmének jellemző bélyege. Benne 
nincs semmi homály. Gondolkozása és 
művészete oly világos, akárcsak a te-
kintete, mely olyan fiatallá teszi arc-
kifejezését. Szüksége van arra, hogy 
ítéljen, elrendezzen, osztályozzon, egy-
ségesítsen. Nincs nála franciább szellem 
a világon. Gyakran ráfogják, hogy 
wagneriánus ; és igaz, hogy erősen 
ha to t t rá Wagner. De ez a hatás felü-
letes még akkor is, mikor legfeltűnőb-
ben látszik : a szellem egészen más. 
A Fervaal-ban találhatunk néhány fát 
Siegfried erdejéből; de az erdő már 
nem ugyanaz : u takat vágtak benne 
s a napfény behatol a Niebelung bar-
langjába». — «D'Indyt tudása, értel-
mének rendje és világossága a zene-
szerzéstan tökéletes tanárává tehet-
ték. Minden szabály, mely gondolko-
zásában és írásában vezeti, kifogásta-
lanul helyes.» — «Legszebb tanítása 
az élete. Nem lehet eleget beszélni erről 
az önzetlen életről, mely a művészet 
magasztosságának van szentelve. Gyö-
nyörűsége telik a tanításban, mert szol-
gálni akar ja művészetét, segíteni akarta 
a művészeket.» 

A világhírű mester Hubay Jenő meg-
hívására jöt t el hozzánk. A Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskola fennállása 
ötvenedik évfordulóján a legnagyobb 
francia zenepedagógust tiszteletbeli ta-
nárává választotta. Talán e kitüntetés 
viszonzásául tisztelt meg bennünket s 
azért is, hogy régi bará t já t , Hubay 
Jenőt meglátogassa és vele, úgy mint 
négy évtizeddel ezelőtt, kamarazenél-
hessen. Több közös vonás és egyező 
érték van a nagy francia és a nagy 
magyar mesterben. Még külsőségekben 
is hasonlítanak. Barátságuk tündöklő 
dá tummal emelte zeneéletünk szín-
vonalát és a Zeneművészeti Főiskola 
történetét . 

A hangverseny műsora nem a leg-
jobb d'Indy-szerzeményekből állott. 
A Fervaal-opera. nyitánya és a Wallen-
stein-trilógia harmadik része hosszadal-
mas. Az Istar című szimfonikus variá-
ciók értékes sorozata sem váltot t ki 
nagyobb hatást . A zenekarra és zon-
gorára írt szimfónia három tétele azon-
ban meghódította a közönséget. Külö-
nösen a Finale népies zamatú tánc-
témái és finom zenekari ötletei lelke-
sítették fel a hallgatókat annyira, hogy 
a tételt meg kellett ismételni. A zon-

goraszólamot Jeanne Marie Darré, a 
nálunk is közkedveltségben álló francia 
zongoraművésznő játszotta. Feledhe-
tetlen szépen. A tehetségnek is lehet-
nek korlátai. A muzsikalitás legmaga-
sabb fokának is vannak határai . De 
Darré kisasszony muzsikális tehetsége: 
korlátlan. 

A második díszhangversenyen a leg-
tisztultabb kamarazenét hallottuk. 
D'Indy második vonósnégyesét (op 45) 
a Waldbauer—Kerpely-kvartett nemes 
művészettel játszotta. A mű egészében 
nem kiemelkedő alkotás, de «Tres 
animé» részlete megvesztegetően szel-
lemes. A költő két dalát Basilides Mária 
nagyszerűen énekelte. A Madrigal-t 
meg kellett ismételnie. A művésznőt 
d'Indy kísérte zongorán. A hangver-
seny fénypontja a mester zongoratrió-ja 
volt, melyben a zongorarészt ő maga 
játszotta. Feledhetetlenül. Olyan tech-
nikai tökéletességgel, mintha életkorá-
nak a felét sem élte volna le. Hubay 
hegedűje a mester harmincéves korá-
ban sem szólhatott megvesztegetőb-
ben. A zongora és a hegedű hangját 
egybeforrtabbnak, egységesebbnek, 
emelkedettebbnek talán sohasem hal-
lottuk, mint mikor a Chant elégiaque 
komoly, mély, előkelő, széles dallamát 
Hubay d'Indy zongoraakkordjaival alá-
támasztva eldalolta. A trióban a gor-
donkát Zsámboky Miklós kitünően ját-
szotta. 

A francia zeneóriást,Vincent d'Indy-t, 
mindkét este meleg szeretettel ünne-
pelte közönségünk. 

* 

Az Országos m. kir. Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter védnök-
sége alatt április 24-én, a legnemesebb 
jótékonyság szolgálatában magas szín-
vonalú rendkívüli hangversenyt ren-
dezett. Ilyen szép és nagy közönséget 
nem lát tunk az idén Főiskolánk nagy-
termében, amit annak bizonyságául 
emelünk ki, hogy — ime — a magyar 
társadalom vezetői örömest áldoznak 
a magasrendű művészet és a valódi 
jótékonyság oltárán. A hangverseny 
rendkívüli anyagi sikere Klebelsberg 
Kunóné grófné érdeme. A szegény ma-
gyar gyermekek helyett hálás szívvel 
köszönhetjük meg fáradozását. 

A hangversenyről művészeti szem-
pontból az a megjegyzésünk, hogy a 
műsor általánosságban szerencsésebb is 
lehetett volna, de a művek előadásának 
művészi értékessége nagyban enyhít i 
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a kifogásolnivalókat. A Főiskola zene-
kara remekelt. Zsolt Nándor, a kar-
mester, büszke lehet erre a gárdára, 
aminthogy mi is dicsekedve emeljük ki, 
hogy ma egyetlenegy zeneiskola sincs 
a világon, amelynek zenekara különb 
vagy csak olyan is volna, mint a mienk. 
Micsoda üde, fiatal, fényeshangú vonós-
tömeg, milyen érzékeny és hajlékony 
együttes ! Az est főszereplője a zene-
kar volt. Hátha még a Weber-nyitány 
és a Weiner-szerzemény (Csongor és 
Tünde kísérőzene) helyett mást iktat-
t ak volna be a műsorba. A két ki-
magasló szám Hubay Jenő harmadik 
hegedűversenye és főként Bortkievicz 
zongoraversenye volt. A hegedűver-
senyt Szentgyörgyi László olyan meg-
lepő érettséggel és tökéletes techniká-
val játszotta, hogy legjelentősebb he-
gedűművészeink sorába emelkedett. Ez 
a fiatalember olyan nagytehetségű mű-
vész, amilyen még Hubay mester világ-
hírű pedagógusi szobájából is kevés 
került ki. Bortkievicz zongoraversenyét 
Stefániai Imre nagynevű zongoramű-
vészünk, játszotta. Elsőrendű muzsi-
kalitással, fölényes technikával és költői 
lélekkel. Dohnányi óta ilyen nagyszerű 
zongoraművész nem ült a Zeneművé-
szeti Főiskola tanári székében. Rend-
kívüli sikere volt. Minden üteméért 
külön tapsot érdemelt. Bortkievicz 
versenyműve a nagy orosz muzsikusok 
lenyűgöző szellemében írt érdekes, köl-
tői munka. Nem ultramodernül, de 
mégis modern színvonalon tar to t t , elő-

kelő melódikából szőtt hatásos faji mu-
zsika. Első tételének orgonapontszerű 
háromperces trillája ragyogó zenekari 
fokozás. Andantéja a szívünkhöz si-
muló átkomponált meleg dal. Utolsó 
tétele csillogóan feldolgozott orosz népi 
zene. 

* 

Operaházunknak nevezetes vendége 
v o l t : Marcel Journet, a párisi Nagy-
opera tagja s a milanói Scala állandó 
vendége. Kiváló kul turájú baritonista. 
És nagyszerű színész. Mefisztót ( Faust), 
Hans Sachsot (Nürnbergi mesterdalno-
kok) és Toniót (Bajazzók) énekelte. 
Világhírű művészhez méltó sikerrel. * 

A Székesfővárosi Énekkar a filharmó-
niai zenekar, valamint Marschalkó 
Rózsi, Tihanyi Vilma, Székelyhidy Fe-
renc dr., Szende Ferenc és Laurisin La-
jos közreműködésével Schubert cente-
náriuma alkalmából a nagyszerű mester 
Esz-dur nagymiséjét adta elő. A leg-
nagyobb dalköltő hat miséje közül ez 
a legemelkedettebb és legértékesebb. 
De ez is csak formailag mise. Szelleme 
szerint Istenhez küldött grandiózus 
dal. Nem is várhat tunk mást Schubert-
től. Az ég és föld Királyát a dalok 
királya csak így köszönthette. Az elő-
adás elég jó volt. A szólisták mind, de 
kiváltképen Székelyhidy Ferenc csodá-
latos szépen énekelte szólamát (a Credo 
«Et incarnatus est» részletét nem lehet 
elfelejteni). Papp Viktor. 


