
S Z £ M L E 

Dante Gabriel Rosetti. A híres painter-
poet, akinek centenáriumát most ün-
nepli az angol irodalom és képzőmű-
vészet, nem tartozott az elementáris-
erejű nagy alkotók közé, mégis igen 
fontos hely jut számára az emberi szel-
lem történetében, mert benne először 
és legtisztábban testesül meg a XIX . 
század esztétikai kultúrájának abszo-
lut művésztípusa s tulaj donképen ő a 
megindítója annak az iránynak, amely 
képzőművészetben, de főleg irodalom-
ban szimbolizmus néven virágzik ki. 
Dante Gabriel Rosetti nem volt nagy 
sem mint festő, sem mint költő, sokkal 
nagyobb és eredetibb tehetségei van-
nak úgy az angol lírának, mint az 
angol pikturának, de egészen nagy volt 
mint művész. Az a tiszta művésztípus 
éledt benne új já , amely a renaissance-
szal veszendőbe ment s amelyet Ruskin, 
a nagy angol esztetikus csaknem min-
den munkájában visszasírt. Rosetti-
ben rendkívül erős akarat élt s egy 
középkori szerzetes hite és odaadása 
lángolt, hogy az anyagot, amelyhez 
hozzányúlt, a legtökéletesebben dol-
gozza fel, hogy szinte fanatikus rajon-
gással hódoljon azoknak a kötelessé-
geknek, amelyeket az anyag parancsol 
rá az alkotóra, hogy ne is annyira 
abszolut értékű művet, mint inkább 
abszolut értékű formát teremtsen. 
Rosetti az a nagykulturájú művész 
volt, aki kultuszt csinált a kultúrából 
és épen ezért volt igazi művész. Keats-
től és Poetól vette át a költői ihletet 
és a hangulatokat, de megteremtette 
azt az angol költői nyelvet és stílust, 
amelyet sem Byron, sem Keats meg-
teremteni nem tudot t s amely Swin-
burne lírájában virágzott ki teljes 
pompával. 

Dante Gabriel Rosettiban két nagy 
korszak legmagasabb szellemi kikris-
tályosodása egyesül. A renaissance és a 
megelőző kor szellemének legtökélete-
sebb kifejezője a festő, a modern koré a 
költő. Rosetti festő és költő volt egy 
személyben, aki, Kassner rendkívül 
találó megállapítása szerint, a modern 
ember szemével olvasta Dante Vita 
Nuováját s a középkori lélek hitével 

merült el Poe misztikus romantikájá-
ban. Az olasz festő és az angol költő 
érett tiszta és élő szimbólumokat te-
remtő művésszé Rosettiben, akinek 
déli olaszságát északi angol nevelése 
mélyítette el. Ez a kettőség vonul végig 
Rosetti egész művészetén. Álomszerű, 
ismeretlenségbe, t i tkokba révedő, csil-
lagívek hídjain kihajló, etherikus nőit 
a költő festette s versei kivétel nélkül 
a színekben és vonalakban látó festő 
költeményei. 

Első költeménye «The Blessed Da-
mozeh Poe «The Raven»-jének ellen-
darabja. A holló egy férfi szerelme 
halott kedveséhez. A Blessed Damozel-
ben a halott ara vágyik vissza a földre 
lenn hagyott kedveséhez. Ez az égi 
erkély hídján, csillagok és liliomok közt 
kihajló, aranyszőke leány karján az 
ezüsthúros hárfával Fra Angelico és 
Botticelli finom mívű költészetét tes-
tesíti meg a szavak színes szövésében. 
Égi fönség és földi vágy ég ezen az ar-
con, mint a középkor minden költői el-
képzelésében, amelyben együtt szüle-
te t t meg a csillagpalástos mennyei 
Szűz és a bűnök édességével csábító 
Lilith alakja, amelyben minden égi 
fényességnek megvolt a maga pokol-
beli árnya. Ennek a középkori költé-
szetnek középpontjában a nő áll, a 
mennyei malaszt letéteményese s a 
sátáni rontás mesterműve. Ez a nő 
a tárgya Rosetti költészetének. Ezt 
testesíti meg képein (Queen Guenevere, 
Lilith, Proserpina). Erről énekel balla-
dáiban és Az Élet Házának szonettjei-
ben. És ez a nő ott állt mellette az 
életben is, ezt a nőt elevenítette meg 
Elisabeth Síddal, a költő korán el-
húnyt felesége, akiről Muther így ír : 
Angyala és ördöge volt egy személyben, 
aki leggyöngédebb műveire ihlette s a 
vampyr, amely ereiből a vért kiszívta. 
Elisabeth Síddal, akit tüdővész gyötört, 
kétévi házasság után meghalt. Rosetti 
annyira le volt sujtva halálától, hogy 
a verseket, amelyeket hozzá írt, betette 
a koporsójába és eltemettette vele. De 
hét év mulva felásatta a sírt és kivette 
a koporsóból a költeményeket. Leg-
nagyobbrészt ezekből a versekből lett 
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«Az Élet Háza» című kötet, amely így 
szó szerint a Halálból épültfel. A hűvös, 
spirituális erotikum különös mester-
műve ez a kötet, egy álmodott nász 
lelki ölelkezése, tele pompás csarno-
kokkal, egy vizionárius, lovag-Tann-
häuser kék Vénusz-barlangjaival, ame-
lyekben azonban minden üres, árny-
szerű és megfoghatatlan. Az álomtalan, 
morfiummal csitított éjtszakák álmai 
ezek. Színeiket az álom tet te izzóvá s 
az élet hűtöt te távolivá és sejtelmessé. 

Az a nagy akkord, amelyet a nagy 
Dante hódoló híve és nevének viselője 
ütöt t meg a művészetben, ma sem 
csendült még el, tovább zengett Swin-
burne húrjain, új változatokat kapott 
Burne Jones és William Morris mű-
vészetében, perverzzé raffinálódott 
Aubry Beardsky csipkés barokk szata-
nizmusában, s újra étherikussá tisztult 
Stefan Georgénál az elefántcsonttorony 
angyali költészetében és Melchior Lech-
ter dekorativ gótikájában. De alakja, 
az esztétikai kultúra első úttörőjének, 
az első modern tiszta művésznek képe, 
ma a száguldó lóerők dinamikus korá-
ban, csaknem olyan étherikus, távoli 
látomás, mint a painter-poet égi boltok 
és álompillérek hídjain suhanó fan-
tomjai. Kállay Miklós. 

S z í n h á z i szemle. 

A lefolyt félhónap színházi eseményei 
közül két felújítás a legkiemelkedőbb 
esemény. Egyik Hevesi Sándornak Had i-
fogoly c. történeti vígjátéka, amelyet a 
Kamara szinpadán a Nemzeti Szinház, 
a másik Shaw Pygmalionja., amelyet a 
Vígszinház hozott színre. 

Hevesi vígjátéka a világháború utolsó-
előtti évében került bemutatóra és 
bravúros technikáján, érdekes karak-
terrajzán kívül bizonyos aktuális cél-
zásaival hatot t . A darabot szerzője leg-
újabban átdolgozta, a háborúra való 
feltünőbb vonatkozásokat elhagyta, 
technikai tekintetben pedig az egészet 
szorosabbra vonta. Erősen megrövidült 
az első és a harmadik felvonás, a da-
rabnak leghatásosabb része, a középső 
felvonás azonban majdnem teljesen a 
régi maradt. 

E vígjátéknak középponti jelentő-
ségű mondanivalója I. Ferenc francia 
királynak és V. Károly német-római 
császárnak szembeállítása, kikben a 
szerző a francia és német temperamen-
tumnak és világfelfogásnak ellentétét 
akarta megtestesíteni. E szembeállítás 

elmés, finom, — és igen fordulatos 
mese keretében jut érvényre. 

Ferenc francia király Ódry Árpád-
nak régi jó szerepe. Valami fölényes 
könnyedséggel játszik, anélkül, hogy 
a király alakjába a legcsekélyebb léha-
ságot is vegyítené. Minden megnyilat-
kozásával érezteti, hogy a röpke modor 
alatt mélyebb szenvedélyek és szilárd 
elvek rejtőznek. Pethes Imre örökét, 
V. Károlyt most Palágyi Lajos ját-
szotta. E szerep a maga színészi meg-
jelenítésében is épen ellentéte a fran-
cia király alakjának. Fontos, hogy az 
ábrázoló művész ne legyen kelleténél 
súlyosabb. Elvégre vígjátékról van 
szó, ha a legfinomabb fajtáról is. 
Palágyi jól eltalálta a szükséges árnya-
latok vegyítését. Csak maszkjában 
szerettük volna, ha jobban emlékeztet 
a később Tiziantól megörökített V. Ká-
rolyra, hiszen a nagy velencei mester-
ről szó is esik a darabban. Váradi 
Aranka utolérhetetlen kedvességgel 
játszotta Valois Margitot, Tőkés Anna 
pedig szép volt mint Eleonora. Általá-
ban az egész előadás a sikerültebbek 
közé tartozik. 

* 

A Pygmalion annyiszor szerepelt már 
a Vígszínház műsorán, hogy magával 
e mulatságos darabbal nincs szük-
ség bővebben foglalkozni. Az elő-
adásról csak annyit, hogy kissé a bohó-
zat felé tolta a vígjáték hangulatát. 
A színészek nem egyszer rikító színe-
ket használtak s úgy éreztük, hogy a 
fordításon is némi változtatások estek : 
közönségesebb és durvább kifejezése-
ket tet tek a szövegbe, mint ahogy a 
szerző intenciója kívánta. A közönség 
azonban jól mulatott s a szinpadi képek 
nagyon szépek voltak. A színészek közül 
Mály Gerő játéka legyen kiemelve, aki a 
finom úrihölggyé nevelődő utcai árús-
lány apját a maga csendes, egyszerű 
humorával elsőrangúan játszotta. 

* 

Tegyünk említést e hasábokon néha 
az alsóbbfajú drámai művekről is. 
A Magyar Színház új operettje, a Yes 
(Yvain műve) annak a törekvésnek egyik 
hajtása, amely ezt a dekadenciába jutott 
műfaj t új , egészségesebb utak felé akarja 
terelni. Szakít az operettlibrettók sab-
lonjával, meséje épkézláb bohozati 
mese, hangja pedig szellemesen csúfon-
dáros és nyelvöltögető, de — s ez benne 
a legérdekesebb ! — önmaga felé is 
nyelvöltögető. Ez a csúfolkodó hang 
a zenében is érvényre jut s gyakran 
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úgy érezzük, hogy ez a muzsika nem-
csak aláhúzza, de tovább is viszi azt, 
ami a színpadon történik. A jazznak 
alkalmazása sem teng túl, hanem bizo-
nyos diskrécióval jelentkezik. 

A Magyar Színház külsőségekben is 
jelezni akarta a darabnak fintor-lénye-
gét s színészeit túlzóan expresszionista 
díszletek között játszatta. Mulattunk 
e dekorációkon is, csak azt nem értjük, 
hogy miért kellett a második felvonás 
futurista előtere mögé reálista hátteret 
helyezni. A színészek nagy kedvvel és 
ötletesen játszottak, ha nem is mindig 
énekeltek kifogástalanul. Különösen 
Törzs Jenő volt a zord és erélyes maka-
rónigyáros szerepében mulatságos. 
A darab öngúnyoló stílusát ő értette 
meg legjobban : játékában elsőrangúan 
túlozta önmagát és — sajnálattal — 
de meg kell említenünk, hogy meg-
kapóbb volt, mint komoly szerepeiben. 

A darab egy-két sikamlósabb mon-
datát a főpróba után — igen helyesen — 
törölték a szövegből. Galamb Sándor. 

Analogiák a magyar és lengyel színé-
szet történetében. 

A még megiratlan magyar szellem-
történet szerény adalékául, vagy az 
ugyancsak megiratlan pragmatikus szí-
nészettörténetünk egyik mellékszem-
pontjául, legyen szabad rámutatnom 
arra a mély fejlődéstörténeti különb-
ségre, mely a magyar színjátszást a 
nyugati kultúrnemzetek színészetétől 
elválasztja. Dramaturgiai és színészet-
történeti közhely a dráma és szín-
játszás csiráit a vallásos szertartások-
ban, az ókorit a dioniziákban, a közép-
korit a liturgiai misztériumokban ke-
resni. Újabb színészettudományi kuta-
tások rávilágítottak a népies teatrális 
elemek, a színészi lélek primitív in-
karnációjának, a mzmus-nak fontossá-
gára. A középkorban is, a nyugati 
nemzeteknél e két ős-sejt egyesüléséből 
jöt t létre a színjátszás. Az egyházi 
istentisztelet a középkori színjátszás 
kollektív eleme, mely mindenütt közös. 
A színészi lélek, mely már magán viseli 
a nemzeti bélyeget, megtermékenyíti és 
elindítja a fejlődés út ján az egyházi 
szertartásokat. A magyarság életéből 
hiányzik a színjátszás megfoganásához 
szükséges mindkét tényező. Pogány-
kori népi teátrális szokásokról mit sem 
tudunk, azonban valószinűnek kell 
tartanunk, hogy nem voltak. A színészi 
kifejeződés után való vágy hiánya 
miatt a kereszténység felvétele után 

megismert liturgikus előadások sem 
váltak a nép számára lelki szükségletté. 
A húsvéti szertartásoknak vannak 
nyomai és tudunk a passió dramatizált 
bemutatásáról is, anélkül, hogy a 
misztériumok közelebbi jellegzetes vo-
násaival tisztában lennénk. A passio, 
a húsvéti játékok, továbbá a karácsonyi 
és vízkereszti játékok minden való-
szinűség szerint német érintkezés ered-
ményei. Magyar histriók nincsenek. 
A Thuróczy-krónikában feljegyzett jo-
kulátorok, akik verses történeteket 
recitáltak, nem lehettek ősei a magyar 
színésznek : «egy méltóságteljes nép 
dalosai ők» — mondja róluk Bayer 
József. 

A középkori magyar ta laj t ehá t al-
kalmatlan a színjátszás csirába bon-
tásához. (A dráma, mely a színészi 
lélek centruma körül kristályosodik 
irodalmi műformává, a színészethez 
hasonlóan nem spontán kifejeződése 
az alkotó magyar léleknek, hanem tuda-
tos termelés eredménye, amely a szín-
játszás életrehívásával jár t szükség-
szerűen együtt. Igy érthető tehát, hogy 
az önálló magyar dráma kezdete szín-
játszásunk politikai okokból való meg-
születése utáni időpontra esik. A X I X . 
sz. elejéig ismeretes nyomok elszórtak 
és az első nagyobb összefüggő meg-
nyilatkozás e téren az iskolai szín-
játékok és dráma.) 

Az iskolai drámák sajátságos és bizo-
nyos értelemben tipikusan német mű-
faját , amelynek jelentős szerep jutot t 
nyugaton a színjátszás stílustörténeté-
ben, pedagógiai célgondolat hívta életre. 
Magyarországra a német főiskolákon 
tanuló hazai ifjúság hozta el divat já t , 
amely különösen a németlakta vidé-
keken vert gyökeret. A legrégibb iskolai 
előadás ideje a XVI. sz. második felére 
esik. A jezsuiták a XVII . sz. elején 
honosítják meg iskolai drámáikat, me-
lyeknek előadása e szokás eltörléséig, 
1773-ig rendszeres volt, azonban a 
szerzet eltörlésével sem szünt meg. 
Mélyebb hatást tettek a fejlődésre a 
pálosok és piaristák iskolai játékai. 
A piaristák által terelődik a világi szín-
játszás irányába az iskolai dráma-
előadások élettől elvont kultusza, ami-
kor a magyar történelem alakjai is 
megjelennek a színen. A fejlődés nálunk 
tehát fordí to t t : nem a nép talajából 
nőtt ki a színjátszás, hanem — mint 
már Gyulai Pál is megállapította Szig-
ligeti fölött tar tot t emlékbeszédében — 
«a magyar dráma és színészet iskolai 
drámáinkból indult fejlődésnek. A fő-
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iskolák színjátszó ifjaiból lettek az első 
magyar színészek s első drámaíróink 
tanárok, papok, szerzetesek voltak.» 

Ezen a ponton érdekes analogiául 
szolgál a lengyel színjátszás fejlődése, 
mely a magyaréhoz hasonlóan szegé-
nyes középkori multra tekinthet vissza. 
Érdekes pszihológiai probléma lenne 
megállapítani a magyar és lengyel nép-
lélek rokonvonásait, melyek között fel-
tétlenül ott szerepel a színészi ösztön 
hiánya. A lengyel misztérium-játékok 
mellett már nemzeti nyelvű, világi 
vonatkozású játékok is színrekerülnek 
elvétve, mint pl. a Lugarda, Przemisz-
láv herceg megölése, azonban a színi-
előadásokat mégis csak a lengyel fel-
sőbb iskolák növendékei rendszeresítik, 
amikor a szünidőkben, bibliai, ókori 
történelmi és mitológiai tárgyú, latin 
nyelvű előadásokat rendeznek. A len-
gyeleknek a magyarokénál egy fokkal 
erősebben kifejlődött teatrális ösztöneire 
mutat , — ami valószinűleg orosz érint-
kezés eredménye —, hogy írott drámák 
hiányában a párbeszédeket rögtönözték 
s csak később állapították meg előze-
tesen a jeleneteket általában, majd 
pedig a pontos szöveget is. 

Nem véletlen, hogy a két nemzet 
irodalmának fellendülésével összeesik 
a színjátszás erőteljes fejlődése is és 
hogy megközelítőleg mindkét nemzet-
nél egy időben következik be a virág-
zás a közös lelki klima alatt. A poli-
tikai történelemben rejlő differenciák 
magyarázzák, hogy Lengyelországban 
aránylag kedvezőbben alakulnak a vi-
szonyok : Pest-Budán a XVIII . sz. 
végén éhhalállal küzdenek színészeink, 
Lengyelországban, Varsóban Szaniszló 
Ágost király már 1765-ben felépítteti 
az első állandó színházat. A század 
fordulóján még nyoma sincs nálunk 
a szervezett színészetnek, Kelemen 
László a magyar szó érvényesítéséért 
vív heroikus harcot magyar földön, 
a lengyel Kelemen, Wojciech Bogus-
lawski, aki szerencsésen egyesítette 
magában a színész, rendező és író ké-
pességeit, már stílusproblémákkal fog-
lalkozhatott. 

A lengyel nemzeti színészi játék-
stílus a magyarral egyidőben a XIX. sz. 
közepén kristályosodik ki és a rokon 
elnyomás éveiben egyformán nagy 
színészegyéniségek működnek a két or-
szágban a «forró deszkákon». Még 
olyan egyes egyéniségek pendantját is 
azonnal fel lehet találni, mint Paulay 
Ede, Pawlikowski Tádé személyében, 
aki egy évtizeddel később működött, 

mint nagy magyar pályatársa, de egy-
formán reagáltak az európai színházi 
eszmeáramlatokra. Mindketten először 
hangsúlyozzák nemzetük színészetében 
az ensembte fontosságát és mint rende-
zők, egyformán a tömegjelenetek szín-
padraelevenítésével ara t ják elsősorban 
művészi sikereiket, a repertoárt mind-
ketten kibővítve a görög drámától az 
újkori szalonvígjátékokig. Nálunk — 
sajnos — Paulay után azonban nem 
jöt t egy Przybyszewski Szaniszló, egy 
Wyspianski Szaniszló, akik továbbra 
is korszerű színvonalon ta r to t ták volna 
a színpadművészetet, hanem deka-
dencia következett be. 

A magyar és lengyel színjátszásnak 
ezek a párhuzamos jelenségei alá-
húzzák a nyugati, nagy színészi multra 
visszatekintő nemzetek színjátszásához 
viszonyítva megállapítható különbsé-
geket és túl a néplélektani magyaráza-
ton a színészet fejlődésének bizonyos 
szellemtörténeti törvényszerűségeire en-
gednek következtetni. Németh Antal. 

A Nemzet i Sz ínház e l ső kiadásai . 
II. 

A színház pénztárnoka Gerenday 
József volt, aki a pénztárból ezt az 
összeget valószínűleg olyan szükségle-
tekre adta, amelyeket pótlólag kellett 
beszerezni a megnyitástól az év végéig. 
Kár, hogy egyelőre nem ismerjük a 
számlákat, amelyek törlesztésére ez 
összegek fordít tat tak s így többnyire 
csak a kombinációra kell bíznunk a 
magyarázatokat. 

Ugyanilyen tétel szerepel még 1000 
koronával január 18-án. 

Érdekes, jellemző, de egyáltalán nem 
érthetetlen tétel a következő : 

22. 20 Jan. 838. Bajza Jósef Úr 
nyugtatuányára Lendvayné Zálog-
házi adóssága fizetésére 182 frt 

32 ½ kr. 
Lendvayné, Hivatal Anikó a színház 

egyik fő vonzóereje volt, akkor virágja 
teljében, kiváló színésznő, a közönség 
méltán kedvelte. Neki is, mint csak-
nem valamennyi színésznőnek — da-
cára annak, hogy az akkori viszonyok 
szerint igen szép fizetése volt — havonta 
100 forint — abból megélni nem tud-
hatot t , hiszen úgy a közönség, mint a 
direkció megkívánta a színpadon s az 
életben a gondos, csinos öltözést, — 
bizony így a 100 forint épenséggel sem 
volt sok, sőt nem volt elég, így hát 
gondoskodni kellett a pótlásról, ami 
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a zálogház út ján jutott kezéhez. A ju-
talomjátékokra kapott emléktárgyak, 
a kevésbbé szükséges ruhadarabok át-
vándoroltak a zálogoshoz s csak, ami-
kor már a lejárat veszedelme fenyegette 
a művésznőt, kezdett arról gondol-
kozni, hogy mitévő legyen, hogy a 
nagy érték el ne vesszen. Ilyenkor az 
igazgatósághoz ment a művésznő, ott 
panaszkodott, könnyezett, sírt, bete-
get jelentett s a jó direkció — szív 
nélkül az sincsen — mit tehetett egye-
bet, kiutalta bizonyos feltételek mel-
lett a mentő összeget. 

A megélhetés lehetőségeért való harc 
hozta világra az előleget, vagy a szín-
házi köznyelvben à kontót. I t t , tekintve 
hogy a színházi alapból vette ki az 
illető s kamatot is fizetett, a neve 
«kölcsön». Ilyen többször előfordul: 

23. 23 Jan. 838. Bartha János, és 
hitvesse Meszlényi Anna Színészek-
nek költsön Interesre 600 V. czéd. 

for. 600 frt. 

27. 21 Febr. 838. Erkel Jósef dalnok-
nak költsön adatott Száz ötven for. 

VC. 150 frt 

28. 27 Febr. 838. Fántsy Lajos Szí-
nésznek költsön adatott Száz ötven 

for. VC. 150 frt. 

Magyar művelődéstörténeti fontos-
ságú a következő bejegyzés : 

25. 7 Febr. 838. Bajza Úr nyug-
tatványára Vörösmarthy (!) Úrnak 

Árpád ébredés 250 frt. 

A Nemzeti Színház első írói tisz-
teletdíja ! 

Vörösmartyt a színházi választmány 
nevében Nyáry Pál, a megye akkori 
aljegyzője, a későbbi híres alispán, 
követ, majd képviselő szólította fel, 
hogy írjon prológot a színház megnyi-
tására. A költő, nagy költőhöz méltó 
szerénységgel levélben jelenté, hogy 
szívesen vállalja a megbízást és való-
ban — állítólag jó magyar módi sze-
rint , három nappal a megnyitás előtt — 
megírta azt az irodalmi kis klenódiu-
mot , amellyel aztán megszólalt a ma-
gyar Múzsa Pest első állandó magyar 
színház színpadán. A színház akkor a 
darabot kis, másfél íves füzetben közre 
is adta. A rendkívül ízléses, pompásnak 
mondható nyomtatvány ma ritkaság. 

A színházi választmány — nem in-
gyen kívánta a megnyitó költeményt. 

Szokatlan gondolkozás akkor, hogy jo-
gosultnak találták Vörösmarty költői 
munkájának a honorálását. A választ-
mány 1837 december 12-én a következő 
határozatot hozta : 

Emlékezetbe hozatván, hogy Vö-
rösmarty Mihály úr a színház ki-
nyitása alkalmára készített előjáté-
kára az erkölcsi jutalmon kívül, ami 
szerint ezen választmány magát a 
tisztelt Úr lekötelezettjének érzi, 
mind ez ideig semmi egyébbel meg-
tisztelve nincs, részére az említett 
előjáték eladott példányai árából 
100 pengő forint rendeltetett Igaz-
gató Úr által kifizettetni, megbizat-
ván egyszersmint Igazgató Úr, hogy 
a még meglevő példányoknak által 
vételére valamelyikét a helybeli 
Könyvárusok közül felszólítván s az 
iránt hány percenttel lennének ké-
szek átvenni őket, meghalgatván, 
a tapasztaltakról tegyen jelentést. 
A nagy költőt nem csupán a szín-

padi műért, de az előadásért is óhaj-
to t ta a választmány honorálni, amikor 
neki most kétszázötven forintot adott 
tiszteletdíjul. A 250 f r t tiszteletdíj — 
az akkori viszonyok szerint — kétség-
telenül nagy, ha tekintetbe vesszük, 
hogy Petőfi tíz évvel utóbb (1846 már-
ciusában) A hóhér kötele című regényét 
(melyet Hartleben sietett kiadni s 
amely tízíves munka, s amelynek szer-
zője már akkor ünnepelt költő volt) 
150 forintért adta el. 

Ezután szerepel többször olyan tétel, 
mely a színház tagjainak fizetését (per-
sze it t már nem «heti-bér»-nek írva, 
mint pár évtizeddel előtte . . .) tartal-
mazza. E tételek különbözők, így : 

24. 838 jan. 31-én 4000 frt 
26. 838 febr. 16-án 3000 « 
29. 838 mart. 1-én 3544 « 40 kr. 
32. 838 ápr. 1-én 1000 « 
33. 838 ápr. 13-án 800 « 
35. 838 máj. 3-án 600 « 
37. 838 máj. 11-én 1250 « 
38. 838 máj. 17-én 1750 « 

Az utolsó fizetési tétel muta t ja , hogy 
a pénztárt meglehetősen táblabíró-
módra kezelték. A feljegyzés különben 
így hangzik : 

39. 24. Mái. 838. Gerendai Jósef 
Úrnak Színészek fizetésére Ezer for. 

V. cédulában 1000 frt. 
Ezután folytatólagosan idegen kézzel 
írva : 
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(ez, azaz 1000 frt, Mellyet Gerendai 
pénzkezelő G. Ráday Gedeon Úr ő 
Nagyságától «további rendelésig» tar-
talmú Nyugtatóra felvett 15 Ápr. 
838 — melly Nyugtató a Pénztárba 
tsak Május 24-én 838 adatott be.) 

Tehát a 33. folyószámú 800 forint 
nem volt elég s azt a választmány 2-ik 
elnökének (az első Földváry alispán 
volt), gróf Rádaynak egy újabb nyug-
ta tványára felvett 1000 forinttal meg 
kellett toldani. Ez úgy állhatott elő, 
hogy a tagok annyi előleget, à kontót 
vettek fel, hogy csak 800 forint jutot t 
kiosztásra április második félhónapján 
(fizetéseiket félhónaponként, elsején és 
tizenhatodikán kapták, innen van, hogy 
a Nemzeti Színház tagjai ma is tizen-
hatodikán kapják a gázsi t . . .), amiből 
élni nem tudtak, így kellett a választ-
mánynak még 1000 forintot kiosztani 
a tagok között. Érdekes, hogy ez az 
elnöki nyugta egy hónap mulva került 
csak a pénztárkönyvbe . . . 

Egy új épület soha sem kész, külö-
nösen egy olyan, melyet annyira sür-
getnek, s amelybe akkor hurcolkodnak 
bele, amikor — még nem is kellene. 
Nemzeti Színházunk — amint Déryné 
is írja a Napló-jában — a megnyitás 
estéjén csak épen a nézőtéri részében 
volt kész. Még hallani lehetett az asz-
talosok kalapácsütéseit, a lakatos re-
szelését, amikor a nézők elfoglalták 
helyeiket. Déryné szép selyemruháját 
is tönkre tet te a még mindig festékes, 
nedves fal. De még a következő esz-
tendőben is volt állandóan javítani, 
toldani, pótolni való. 

31. 30 Mart. 838. Fofcsák Jósef 
Asztalosnak fizettetett két száz forint 

200 frt. 
34. Dankó András Úrnak ezer tég-

lára negyven forint 40 frt. 
36. Ilkey Sándor Úrnak a 34. számú 
assignatio szerént reparatióra 160 frt. 
A harmincadik tétel ma előttem tel-

jesen homályban van. 

30. 23 Mart. 838. Balet dolgában 
Bétobe stafetaliter vit Levélért fizet-

tetett 46 frt 25 kr. 

Sajnos, a színház rendkívül érdekes 
levéltára ezidőszerint — és a viszonyok 
jóslata szerint még igen-igen hosszú 
ideig — hozzáférhetetlen. Az az irattár 
mondaná meg, hogy mit is akartak 

Bécsben a balett dolgában. Ott kellene 
lennie a levél fogalmazványának s e 
levélre érkezett válasznak. Mikor és ki 
lesz az a szerencsés kultúrtörténet-
kutató, aki hozzá jut ahhoz a nagy-
szerű gyönyörűséghez, hogy ezt a levél-
tá r t feltárja? 

A színház mai történetírói csak 
azokra az emlékekre szorítkozhatnak, 
amelyek elszórtan — itt-ott — talál-
hatók. Ezek mutat ják , hogy milyen 
érdekes emlékek lehetnek még ott 
abban a nagy irathalomban, amelyből 
istentudja mikor fog kibontakozni a 
Nemzeti Színház Levéltára. 

Addig és egyelőre csak dolgozzuk fel 
azt az anyagot, amely hozzáférhető. 

Rexa Dezső. 

Művészeti s zemle . 
A lengyel reprezentativ kiállítás. 
A lengyel grafikusok két év előtti 

nagysikerű bemutatkozása után most 
egy nagy, reprezentatív kiállításon mu-
t a t j a be a Nemzeti Szalon a mai len-
gyel művészetet. 

A kiállítás igen magas színvonalú és 
jó képet nyuj t a nagyerejű, modern 
lengyel képzőművészetről. A kataló-
gushoz dr. Mieczyslaw Treter, a varsói 
egyetem docense írt magvas előszót, 
melyben tömör átnézetet ad a lengyel 
képzőművészet kialakulásáról. Először 
is arra céloz, hogy Lengyelország Ma-
gyarországgal való közösségben mint 
a kereszténység bástyája folytonos 
csatákat volt kénytelen vívni a barbár 
népek ellen és ezek a nehéz küzdelmek 
hosszú ideig akadályozták ott is a 
mővészetek fejlődését. 

Az olasz renaissance nagy, újjáépítő 
mozgalmai a mi hazánkon keresztül 
kerültek el Lengyelországba, dicső 
emlékű Mátyás királyunk fényes ud-
varának hatásaival. Ezt megelőzőleg 
inkább német és németalföldi hatáso-
kat állapíthatunk meg a lengyel művé-
szetben. A XVIII . századtól kezdve, 
Stanislaw August király uralkodásának 
korszakától, a francia hatás válik ural-
kodóvá és el lehet mondani, hogy a mai 
lengyel művészetet is meglehetősen át-
i ta t ja a francia művészet mindenhová 
elérő nagy ereje. Azonban a lengyel 
művészet ősi gyökerekből táplálkozó 
életképességét mi sem muta t j a fel-
tűnőbben, mint az, hogy annak tipiku-
san szláv megszinezése keresztül tör t 
a multbeli hatásokon is és a maga jel-
lemző vonásait ki tud ja domborítani 
ma is. 
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A reprezentatív kiállítás komoly, 
értékes anyagában mindenütt felismer-
het jük a szláv néplélek megnyilatko-
zását. Épen emiatt hat reánk különös 
érdekességgel ez a tárlat, mert a képző-
művészet egy teljesen egyéni szelvé-
nyét szemlélhetjük benne. A lengyel 
képzőművészet virágaiban találkozik 
össze, érlelődik ki Kelet és Nyugat 
összeolvadó és Lengyelországban külön 
művészetet formáló hatása. Örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy ez a hatás igen 
értékes művészetet teremtett. A lengyel 
festők és szobrászok nem szakadtak el 
az ősi gyökerektől, de mindenkor föl-
szívták azokat az új áramlatokat, me-
lyek a friss erőt, a fejlődés mindenkori 
lehetőségét megadták művészetüknek. 
Munkáikon nagyon gyakran fölismer-
hetők a népművészeti elemek. Ezek 
azonban nem mint sekélyes néprajzi 
vonások jelennek meg, hanem mint el-
különböztető, éltető motívumok. 

A kiállítás a modern lengyel művé-
szeket ismerteti meg velünk, azokat, 
akik a ma művészetének erősségei. 

A termek során végigjárva, jobbnál-
jobb művek állítanak meg bennünket. 
Axentowisz Teodor számottevő, finom 
pasztellista. Borucinski Michal egy 
kiváló portréval és népies alakokat 
ábrázoló értékes vízfestményeivel tűnik 
ki. Czajkowski Stanislaw «Templom-
szentelés» című festménye tiszta szláv 
hatást éreztet. Dunikowski Xavery fa-
szobrai a többszázados multú népies 
faragásban gyökereznek. A waweli ki-
rályi kastélyt díszítő fejtanulmány-
sorozat elsőrendű művészt reprezen-
tál. Falat Juljan a legjobb lengyel táj-
képfestők közé tartozik. Gottlieb Leopold 
már teljesen francia hatás alatt dolgo-
zik. Ugyanebbe a körbe tartozik Hryn -
kowski Jan egy nagyon jó csendéletével. 
Jarocki Wladyslaw is a népművészet-
hez fordul legszívesebben. Kaminska 
Zofia «Az árva» című faszobra meleg 
artisztikumot áraszt. Kedzierski Apo-
lonjusz vízfestményekben mutat kivé-
teles erőt. Kotarbinszky Mieczyslaw 
akvarell arcképe a tökéletes rajztudás-
sal emelkedik ki. Kramsztyk Roman 
Cezanne hatását érezteti, de a maga 
értékes egyéniségében olvasztja fel a 
kapott benyomást. Kuna Henrik 
«Rythmus» című bronzszobra igen fi-
nom mozdulatot testesít meg. Kryza -
nowski Konrád a mi Hollósynk tanít-
ványa volt. Egy idős hölgy arcképét 
végtelen kedvesen, meleg bensőséggel 
festette meg, bravurosan ábrázolva 

enne lelkileg és testileg is az öregséget. 

Mehoffer József tájképei Szinyei-Merse 
poézisére emlékeztetnek bennünket. 
Noakowski Stanislaw vízfestményei ke-
véssel igen sokat mondanak, bravuro-
san összegezik a vonalakat. Rzecki 
Stanislaw «Pásztorjelenet»-e finom fel-
fogású munka. Slendzinski Ludomir 
furcsa, érdekes egyéni technikát te-
remtett magának : enyhén domborodó 
plasztikába viszi át a festett fametsze-
te t a régi mesterek modorában, Stry-
jenska Zofia poétikus, álomszerű képei 
a népies vonatkozásokat franciás köny-
nyedséggel dolgozzák fel. Szczepkowski 
Jan dekorativ faszobrai szláv forma-
érzékre vallanak, igen komoly alkotá-
sok. Weiss Wojciech színezése Renoir 
lágy koloritjára emlékeztet. A nemrég 
elhalt Zak Eugenjusz is kiváló ereje a 
lengyel képzőművészetnek. 

Néhány jó színekkel és motívumok-
kal dolgozó szőnyeg egészíti ki az érde-
kes és tanulságos kiállítást, melyre iga-
zán büszkék lehetnek a lengyelek. Mo-
dern, friss művészet ez, mely levonta 
a kor tanulságait, de megtartot ta azo-
kat az ősi értékeket, melyek a lengyel 
néplélek forrásából áradnak beléje s 
ezzel a külön kolorittal teljesen egyéni 
helyet biztosít magának Európa képző-
művészetében. Mariay Ödön. 

Zenei szemle . 
Az Operaház munkásságát dícséri, 

hogy szezonvégen (május 12) jelentős 
bemutatót adott. Händel zenei szép-
ségekben bővelkedő vígoperáját, a 
Xerxes-t hozta színre. 

A németek sohasem mondanak le 
nemzeti értékeikről. Az utóbbi időben 
kétszeres energiával hódítgatják vissza 
maguknak Händelt, akit az angolok 
tipikus művészükként nemzeti kultusz-
szal fonnak körül. Nem az irodalom-
ban, hanem a színpadon folyik már 
a harc s a németek a művészet eleven 
erejével támaszt ják fel a hallei zseni 
szellemét. Händel negyven operát írt, 
melyeket a zenetörténet nagy irama 
csakhamar leszorított az eleven élet 
útjáról. Ezekből néhányat s köztük a 
Xerxes-t Oscar Hagen négy évvel ezelőtt 
olyan sikeresen restaurálta, hogy a 
német színpadok versengnek előadá-
sáért. Igy jutot t el Operaházunkba ez 
a partitura, melynek megszólaltatását 
dalműszínházunk művészeti érdeméül 
tud juk be. 

Händel, ez a «lángeszű rögtönző», 
Xerxes című vígoperáját másfél hónap 
alatt írta. Londonban, 1738-ban muta t -
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ták be a Covent-Garden-ban, mely ak-
kor afféle «musichall» volt, ahol az 
opera mindenféle más látványossággal 
együtt tanyázott . A Xerxes megszüle-
tése előtt Händel már tizennégy évig 
operaházat igazgatott Londonban s 
harmincnyolc operát írt, melyek közül 
több közkedveltté vált. Érthető tehát , 
ha Händel nevének népszerűsége ú j 
operájának is sikert hozott, amiben a 
könnyed szövegkönyvnek is része volt. 
A Xerxes és a Deidamia a mai vígopera 
legrégibb őse, mely még az opera buffa 
virágzó korszaka előtti időből való. 

A Xerxes zenéje nem német, nem is 
olasz, de legkevésbbé angol, hanem — 
ha tetszik — egyszerre mind a három, 
mint csaknem mindenik Londonban 
készült Händel-opera. Széles, előkelő 
áriák, ívelt ariózók és szürke ricitati-
vok közt vidám témák szórakoztatnak. 
Emelkedett Largó-k után (a zeneiroda-
lom egyik legmagasztosabb és legismer-
tebb Largó-ja a Xerxes-ben van) pate-
tikus indulók, fuvolával kísért hellén 
zamatú arietták következnek. Vígjáték-
stílussal metszett hangjegyek virágos-
kertjének illata száll ki a partitúrából. 

A vezérkönyv gazdasága mellett a 
szövegkönyv jelentéktelen. Xerxes-ről 
szól, aki szép menyasszonya mellett 
egyik hadvezérének a leányába bele-
szeret. A menyasszony furfangos csel-
szövéssel fonja a cselekményt, felülteti 
a királyt, aki könnyen lemond röpke 
szerelméről s hű marad régi menyasszo-
nyához. Megjegyezzük, hogy a Xerxes-
nek semmi köze a történelmi perzsa 
királyhoz. A szövegkönyv travestia, 
akárcsak Offenbach legtöbb librettójáé 
s mint csaknem mindenik régi operában, 
csupán ürügy a zenélésre. Kár, hogy 
egy kissé bonyolult és hosszadalmas 
ürügy. 

Az előadás színpadi része kitünő volt. 
Szemere Árpád főrendező a legnagyobb 
elismerést érdemli érte. Olyan szín-
padot teremtett , olyan stílusos elő-
adást produkált, mellyel eddigi jelen-
tős rendezői érdemeit is túlszárnyalta. 
Oláh Gusztáv díszletei pompázok. 
A főbb szereplők (Basilides Mária, 
Nagy Margit, Palló, Székely, Komáromi) 
jók. A zenekar nem volt elég szabatos. 
A mozgás könnyedségét és a kifejezés 
mozgékonyságát, amit Händel művei-
nek előadása megkövetel, nélkülöztük. 

Amennyire dicsérjük az Operaházat 
Händel Xerxes-ének szép előadásáért, 
annyira kárhoztatjuk az Ezüstkulcs 
című egyfelvonásos balett színrehozá-
sáért. Couperin zenéje, melyből a 

balett készült, nem lett volna stílus-
talan a Xerxes part i túrája mellett, kü-
lönösen akkor, ha — mint Bécsben — 
eltáncolt szvitként kaptuk volna. A pa-
vane, sarabande, gavotte, courante 
szabatos táncformáit nem kellett volna 
zavaros és szellemtelen mesével elron-
tani. Strauss Richard Couperin tánc-
szvitjének művészi értékét kegyelete-
sen konzerválta s hatását jól érezte 
meg. Mire való volt «pápábbnak lenni 
a pápánál» s ügyetlen, fogyatékos kön-
tösként szöveget erőltetni erre a kecses 
francia babára? 

• 

A művészeti propaganda rendkívüli 
erejét mindig hirdettük. A legnagyobb 
erőfeszítések árán is elsőrendű köteles-
ségünk lett volna önmagunk iránt, 
hogy kultúránk erejét a nagy nemzetek 
előtt megragyogtassuk. A zeneművé-
szet lett volna erre a legalkalmasabb 
frontharcos, mégis az utolsó sorba 
került. Most, külföldi példára igyek-
szünk behozni a mulasztottakat. Ahol 
zenekarunk és művészeink megfordul-
nak, biztos a győzelem (lásd a fil-
harmónia tavalyi frankfurti s legutóbbi 
olaszországi nagyszerű sikerét), de a 
kezdeményezés erejét kiadtuk a ke-
zünkből. A győztes és legyőzött álla-
mok óriási áldozatoktól sem rettenve 
meg, egymásután küldik állami pénzen 
csapataikat művészi hódításokra. Állí-
tólag állami pénzen jött hozzánk az 
Opera Comique együttese is, mely a 
Városi Színházban két előadást tar to t t . 

A franciák most is felületeseknek 
bizonyultak. Budapestről azt hitték, 
hogy Bukarest. Ez az együttes esetleg 
sikert arathat a Balkánon, ahova 
indult, de nálunk nem. I t t hagyomá-
nyokkal megszentelt, emelkedett szel-
lemű zenekultúra van. I t t még a vidék 
is különb operaelőadást várna bár-
milyen együttestől, mint amilyen a 
franciák Faust-ja volt. 

Félreértések elkerülése végett meg-
jegyezzük, hogy a párisi világhirű Opera 
Comique előadásait ismerjük és nagy-
szerű művészi magaslatát elismerjük. 
Nem is arról a kiváló műintézetről 
beszélünk, hanem erről a merész csa-
patról, amely az Opera Comique «együt-
tese» néven jó magyar pénzt szeretett 
volna összeszedni balkáni epizódként. 
Bizonyosra vesszük, hogy az elénekelt 
hangú, de nagy kultúrájú tenorista, 
René Lapelletrie-t és a Carmen cím-
szerepét éneklő Ninon Valiin-t kivéve 
az egész társaság úgy viszonylik az 
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Opera Comique-hoz, hogy vagy volt 
valamikor tagja, vagy lesz (?) tagja, 
vagy se nem volt, se nem lesz. * 

A szólóhangversenyek közül Koncz 
János szereplése emelkedett ki. Koncz 
János a hegedűművészet sportszerű 
világversenyében néhány legnagyobb 
társával : megkülönböztetett mester, 
mert a legjobban érzi és legszebben 
érezteti a hegedű igazi szavát : a köz-
vetlenséget. Veracini Largo-ját úgy 
játszotta, mintha az énekes olasz ég, 
minden daloló kedve szorult volna 
hegedűjébe. Nem lát tuk kezében a 
hangszert, csak éreztük az ősi melódia 
melegét. Mozart D-dur versenyművé-
nek előadása olyan volt, mint a 
Csokonai finoman érzékeny lelke sze-
rint elképzelt «kellem és báj». Műsorá-
nak első számában (Strauss Richard-
szonáta) még nem nyilt ki a szíve, 
de az apróságokat lelke melegében 
megfürdetett bravúrral adta elő. Járay 
István Virág és pillangó című zeneképe 
értékes, hatásos mű. Örvendtünk, hogy 
friss magyar ujdonságként műsorra 
került. Pugnani-Balassa rondója tet-
szetős átirat. Paganini 12-ik szonati-
nája, melyet nem hallottunk még 
hangversenyen : csillogó hegedű-röp-
pentyű. Papp Viktor. 

Magyar folyóiratszemle. 
A kultuszminiszterünk által felve-

te t t probléma elérte első sikereit ; vissz-
hangra talált a legkülönfélébb rétegek-
ben. A gondolatok életrevalóságának 
próbája, mennyire tudják a kényelmes 
lelkeket felbolygatni. Hatásuk akkor 
kezdődik, ha tudatos vagy öntudatlan 
állásfoglalásra kényszerítenek. Az egy-
másba kapcsolódó vélemények, kriti-
kák hozzák meg a további eredménye-
ket ; az új gondolat lassankint elhatal-
masodik az elméken, egységbe fogja 
az addig szétszórt fogalmakat és te-
remtő akarat tá érik. A neonacionaliz-
mus eszméje most ez az utat fu t ja . 

A fiatalabb nemzedékek elsőnek néz-
tek szembe, éppen lapunkban, az új 
nemzeti feladatokkal, lelkesen és ide-
gesen, hiszen a végrehajtás munkája 
rájuk vár. Az öregebbek — ahogy illik 
— későbben szólnak bele a vitába (a 
Budapesti Szemle komoly hasábjain) 
egykedvűbben és fanyarabban. A nyug-
talanságot a megoldáskeresés izgalma 
szüli, jótékony és egészséges, mert szel-
lemi fürgeség jele. A tulságosan nyu-

godt vitatkozó többnyire közömbös a 
kérdéssel szemben és kitér a nehézsé-
gek elől. Különösen ha koránál fogva 
feljogosítva érzi magát, hogy ne vegye 
észre napjaink problémáit. 

Mi fiatalok, mindig kíváncsiak va-
gyunk illusztris öregjeink véleményére 
és mindig csalódunk bennük. Várako-
zón fordulunk feléjük, de ők nem értik, 
mit akarunk tőlük. Csak mi vagyunk 
tisztában feladatainkkal; ó, ha olya-
nok lennének, amilyeneknek mi posztu-
láljuk őket, milyen élvezet lenne nyo-
mukba lépni vagy mint ellenfelektől 
kicsikarni a mai igazságok elismerését. 
Ha értenék a tekintély művészetét és 
bírálni tudnák céljainkat, nemcsak sze-
methunynának előttük. Ha a folyto-
nosság gondolatát úgy értelmeznék, 
hogy a holnapot is elő kell készíteni, 
nemcsak a tegnapot őrizni. Ha a mul-
ta t nem néznék megbénult ítélettel, ha 
a fiatalság számára más mondanivalót 
is tartogatnának, mint végleg elseké-
lyesedett szólamokat. 

Mert milyen tanulságot merítsünk 
az ilyenfajta mondásokból: «Nem adunk 
fel régi ideáljainkból, törekvéseinkből, 
régi hitünkből és becsületünkből sem-
mit ; amit ezer éven át szellemi téren 
létrehoztunk, azt a maga egészében 
valljuk, fenntartjuk, megbecsüljük és 
megőrizzük most és ezentúl is !» El-
vekre, ötletekre, pozitiv programmra 
volna szükség ; vajjon mindezt pótol-
ják a szépen zengő szavak? írójuk pe-
dig lenézi a szavakat, különösen a jel-
szavakat, aminek a neonacionalizmust 
is tar t ja . «Mert a jelszavak veszélye 
abban rejlik, hogy könnyen válnak ön-
céllá és bizonyos egyoldalúságot és ki-
zárólagosságot eredményeznek a tö-
rekvésekben.» Hogyan győzhetnők meg 
róla, hogy az új szellem éppen erre a 
«bizonyos egyoldalúságra és kizáróla-
gosságra» vágyik és hogy minden iga-
zán nagy korszak egyoldalúan és ki-
zárólagosan valósította meg alaptörek-
véseit. 

Egy másik öreg és nagyérdemű pro-
fesszor meg van győződve róla, hogy 
«a neonacionalizmus sem fedez föl 
semmi újat a nemzetiben» és nem is 
fedezhet fel, mert a nemzeti géniuszt 
már jól ismerjük. Fájdalmas, hogy a 
fiatalabbak ezt is máskép látják, na-
gyon-nagyon hiányosnak érzik a nem-
zet önismeretét és öntudatát . Meghatá-
rozást, elemzést, történeti megvilágí-
tást sürgetnek, új magyar szellem ki-
alakulásában reménykednek. Pontos 
körvonalakra van szükség; tisztába 
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kell jönnünk nemzeti lényegünkkel 
anélkül, hogy illuziók vagy tévedések 
fátylába burkolnók. Tisztába kell jön-
nünk multunk értelmével is, meg kell 
találni igazi hagyományainkat. Pro-
fesszorunk haragszik az «archaizálok, 
politikai és szociális archaeológusok»-ra, 
mi ujjongó örömmel várjuk eljövete-
lüket. 

Elfelejtett, eltemetett régi igazsá-
gokkal lehet ma igazi termékenyítő 
munkát végezni. Figyeljünk gróf Teleki 
Pál értékes kijelentéseire : «Lendítsük 
fel és mélyítsük el újra a társadalmi 
körök, kaszinók életét . . . Társadalma-
sodásra és nemzeti öntudatra nevelni 
kell, nem t a n í t a n i . . . Az embereket 
közelebb kell hozni egymáshoz anél-
kül, hogy uni formizá l junk . . . A lé-
nyeg nem az egyén egyes ténykedé-
sein, ezekre vonatkozó feladatán van. 
Ezek külső dolgok, amelyek, ha egye-
bet elhanyagolunk, külső kényszert kí-
vánnak. Lényeges az állandó viselke-
dés, a belső kényszer alapján való he-
lyes reakciók». . . 

«Az egyenlősítésre való törekvés a 
nemzetnevelés s a nemzeti haladás 
szempontjából helytelen. Röviden — 
látni fogjuk — anachronizmus is lesz. 
Az arisztokratától például nem szabad 
követelni, hogy — az egyenlősítés ér-
telmében — demokratizálódjék. Sőt 
ezt nem is szabad engedni . . . Az arisz-
tokrácia helyesen nem osztály, hanem 
életforma. Ezért nincsenek feladatai, 
hanem hivatása. Nem feladata ve-
zetni, de hivatása irányt szabni. Nem 
agy, hanem giroszkóp a nemzet testé-
ben. Hivatása finomságot vinni a for-
mákba, tapintatot a tartalomba . . . 
Az arisztokrácia gyökere a földben van, 
úgy, mint a paraszté . . . Ezért és mert 
történelmileg az una eademque nobi-
litas kapcsolja össze őket, amelyből az 
egyik kél s a másik bele juthat , az 
arisztokrácia nekünk nemzeti életfor-
mánk.» 

A neonacionalizmus diadala lesz, ha 
az ilyen gondolatokat mindenki ter-
mészeteseknek fogja találni. 

* 

Bartók Béla amerikai útján előadást 
tar to t t az új magyar zenéről. A Zenei 
Szemle március-áprilisi számából vesz-
szük következő kijelentéseit: 

«Nézetem szerint napjaink minden 
modern zenéjében két közös sajátossá-
got találunk, melyek szorosan, mond-
hatnók : ok és okozat módjára, függe-
nek össze. Egyik sajátosság a többé-

kevésbbé radikális eltávolodás a teg-
nap zenéjétől, különösen a romantiku-
sokétól. A másik : törekvés a régebbi 
korszakok zenei stílusához való köze-
ledésre. Vagyis, először csömör lépett 
fel a romantikus korszak alkotásaival 
szemben s azután ennek következ-
ményeként oly kiindulópontok kere-
sése, amelyek a lehető legnagyobb 
ellentétben állottak a romantikus ki-
fejezésmóddal. A zeneszerzők — félig 
tudatosan, félig öntudatlanul — elmult 
idők zenei alkotásai felé fordultak, me-
lyek valóban ezt a teljes ellentétet 
képviselték». h. g. 

Külföldi fo lyóiratszemle . 
Deutsche Rundschau, május. Hans 

Eihl : «Német célkitüzés». A németség 
ma több államban széttagolva él ; 
egységét közös műveltsége biztosítja. 
A kultúra mindig népi életműködés 
eredménye és független az állami kere-
tektől. Nemzeti talajon fakad, de ez a 
nemzeti ta la j nem jelenti szükségsze-
rűen egy ország földjét. Az ideális cél a 
teljesen nemzeti állam ; ahol azonban 
egyes népcsoportok tőlük idegen álla-
mok testébe már a fejlődés hosszú so-
rán át szervesen beékelődtek, történeti 
és szellemi életében résztvettek, káros 
és veszedelmes a kiszakításuk egy erő-
szakos népi egyesítés kedvéért. E fel-
ismeréssel kapcsolatban a jövő fel-
adata az állam és különféle f a j t á jú 
lakossága között az eddiginél egészsé-
gesebb viszonyt kialakítani. A kultu-
rális szabadságot kell elsősorban bizto-
sítani, még az államhatalom korlátozása 
árán is. A népcsoportok életerejét leg-
jobban testületi rétegeződésünk szol-
gálja és az államok fejlődésében ma 
megvan a tendencia a testületi tagoló-
dásra. 

Nineteenth Century, május. Charles 
Petrie : «A tekintély újraéledésének intel-
lektuális háttere». A tizennyolcadik szá-
zadban a tekintély és irodalom addig 
magától értetődő jóviszonya válsá-
gosra fordult és a következő század 
folyamán végleg felbomlott. A júliusi 
forradalom óta évtizedeken keresztül 
irodalom és demokrácia egyet jelentett. 

Ma antidemokratikus áramlat ural-
kodik a szellemi életben, sőt Olasz- és 
Spanyolországban a nyílt politikai cse-
lekvésben is. Mussolini Nietzschere 
hivatkozik, a parlamentarizmus egy 
modern spanyol bírálója Goethét és 
Gomte-ot, mások Hegelt emlegetik az 
ú j szellemi mozgalmak őseiként. Petrie 
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szerint a XIX . századvégi francia nacio-
nalista és katholikus megújhodástól 
kell számítani a gondolkodás átalaku-
lását. 

A nacionalista és katholikus csopor-
tokat egymástól teljesen elválasztani 
nem lehet. Az elsőnek vezetőegyénisége 
Paul Dérouléde után Barrés volt, majd 
Charles Maurras, aki «a mai Francia-
országnak valószínűleg legnagyobb 
szelleme». Különösen az ifjúság köszön-
het sokat Maurrasnak; a louvaini 
egyetem hallgatósága mellette, mint 

legfőbb szellemi ösztönzője mellett te t t 
hitvallást. A katholikus ellenhatás ki-
magasló képviselői: Brunetière, Paul 
Bourget, Paul Claudel. 

«A francia nacionalizmus első győ-
zelmeit Franciaország határain kívül 
aratta.» Belgiumban is tér t nyernek 
eszméik, Angliában valamivel nehe-
zebben a különleges politikai fejlődés 
folytán. A világnézeti átalakulás it t 
inkább a mult kevésbbé demokratikus 
megítélésében, az if jabb történészgene-
ráció munkájában mutatkozik, h. g 
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