
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
Ki tagadná, hogy a lelki életnek 

valamilyen patologikus tünete, valami-
féle beteges aberrációja esztétikailag 
igen értékesíthető? Az emberi lélek a 
maga eltorzulásában gyakran szinte 
mikroszkópikusan megnagyítva mutat 
olyan lelki sajátságot, ami a normális 
embernek is, sokkal csekélyebb mér-
tékben persze, tulajdonsága lehet. Az 
effajta lelki hipertrófia épen ezért sok-
szor kínálkozó eszköz az írónak arra, 
hogy mondanivalóját aláhúzottabban, 
plasztikusabban közölhesse. 

A lelki aberrációk ábrázolását tehát 
— feltéve, hogy az író nem pusztán 
különcködésből fordult feléjük — szí-
vesen nézem a színpadon is. A testi 
fogyatkozás rajza azonban egy darab 
főtárgyául alkalmazva, egy mű cen-
trumába helyezve könnyen kelt un-
dort és még könnyebben unalmat. 
Miért nézzek én egy béna embert, ha 
lelki okulásra nem ad alkalmat? Mind-
járt az első percben megsajnálom, de 
ennél a sajnálatnál nem megyek to-
vább, mégha egy egész estén keresztül 
is sajnáltatják velem. Mert ha ebből a 
testi hibából nem következik semmi 
érdekesebb és mélyebb lelki bonyodalom, 
szóval: ha ez a fizikai aberráció nem 
mélyül el valami általánosabb érdekű 
lelki aberrációvá, mi közöm hozzá, 
minek gyötörnek engem vele? 

«Ezen gondolatok elmém környékez-
ték», amikor Duvernois és Birabeau 
uraknak a Belvárosi Színházban bemu-
tatott darabját, A csókok koldusát 
végignéztem. A színmű hőse, akit 
egyébként a darab francia címe,L'eunu-
que, jobban jellemez, mint a kicsit 
finomkodóan szenvelgő magyar cím, 
olyan férfi, aki — nem férfi. Ezen a 
szegény emberen a nyilván igen jószívű 
szerzők lelke annyira megesett, hogy 
meg akarták sajnáltatni velem is. Jó ! 
Ehhez talán joguk volt. De ahhoz egy-
általában nem, hogy ennek a szeren-
csétlen embernek fogyatkozásából fa-
kadó kínos helyzetekkel három órán 
keresztül gyötörjenek. Elismerem, hogy 
a szerzők e kényes témát bizonyos 

diszkrécióval kezelik, nem trágárkod-
nak és nem válnak cinikusakká, de 
azért nem kevésbbé gyötörnek és un-
tatnak. A darab közepén már kínlódva 
vetem fel azt a kérdést, hogy vajjon 
fog-e mindebből valami általánosabb 
érdekű lelkiség kisülni s a darab végén 
bosszankodva állapítom meg, hogy 
semmi. 

Miért kellett a szerzőknek ehhez a 
témához hozzányúlni, miért kellett 
épen ezt magyarra fordítani és miért 
kellett előadni? Hát nincsenek-e körü-
löttünk magasabb impressziók, nem 
forranak-e körülöttünk érdekesebb 
problémák és nem találkozunk-e álta-
lánosabb jelentőségű aberrációkkal? 

Nem, nem a korunk témaihletében 
mutatkozó meddőség az oka az efféle 
irodalmi kísérletnek. Ha az írók a tár-
sadalomnak mai, páratlanul dinamikus 
állapotában csak ilyen témákra talál-
nak, akkor maguk az írók a művészet 
eun . . ., pardon, akkor maguk az írók 
Múzsa csókjainak koldusai. 

. . . Az előadás ízléses és gondos. 
A főszerepet Toronyi L. Imre ját-
szotta. Intelligens és szerepébe mélyedő 
színésznek látszik, de mozgása az 
indulat hevében annyira esetlen, any-
nyira félszeg, hogy csak a legszívósabb 
és legkitartóbb munkával segíthetne 
rajta. A többi szereplő közül a szeren-
csétlen anyát személyesítő Gyöngyössy 
Erzsit emeljük ki, akinek, külö-
nösen a második felvonásban, igen 
szívbemarkoló hangjai voltak és a fele-
séget játszó Makay Margitot, aki ismét 
nagyon kedves jelenség volt. 

Erdős Renéenek a Budai Színkörben 
bemutatott darabjával, a Kettőnk asz-
szonyával igen hamar végezhetünk. 
A közönség színpadon úgyis alig fog 
vele többet találkozni, regényben pedig 
már épen elégszer találkozott vele és 
fog még találkozni. Mert Erdős Renée-
nek legtöbbször visszatérő témája kerül 
elénk e darabban is : az alkotó művé-
szet és az örök asszonyi feladatok kö-
zött álló nőnek lelki küzdelme. 

A téma érdekes, az írónő mondani-

* 
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valójára itt-ott komolyan felfigyelünk, 
de elgondolásában van valami atelier-íz, 
színpadi formájában pedig sok bizony-
talanság és zavar, amit egyáltalában 
nem tud eloszlatni a végnélküli szó-
áradat. Az írónő beszél, beszél, beszél, 
beszél . . . 

. . . Beszél és beszéd közben mér-
földnyire kanyarodik mindentől, ami 
színpad és dráma. 

Az előadásról csak annyit, hogy 
nem lehet komoly drámát operetthez 
szokott színészekkel eljátszatni. * 

A Nemzeti Színház kamaraszínháza 
elég szerencsétlenül ütötte meg idei 
műsorának első akkordját, amikor 
Wilde Oszkár Bunbury-jével nyitott. 
Nem mintha ez az — egyébként kissé 
már avult darab — méltatlan lenne a 
Kamaraszínházhoz, hanem azért, mert 
megnyitó előadásul a színház szellemét 
pregnánsabban kifejező darabot kellett 
volna választania. 

E gáncs után azonban szívesen elis-
merjük, hogy a Nemzeti Színház ren-
dezői felfogása sokkal kitűnőbb volt, 
mint az, ami ugyane bohózatnak víg-
színházi előadásában megnyilvánult. 
Ezt a szándékosan fejetetejére állított 
mesét, ezeket a karikaturává túlzott 
alakokat, ezt a színpadi grimaszt nem 
is igen lehetne ma már realista módon 
megjeleníteni. 

A Kamaraszínház színpada komi-
kusan expresszionista volt, színészei 
majdnem bohócos ruhákban léptek fel 
s játékuk is a szélső bohózati stílus 
jegyében folyt. A közönség szívesen 
elfogadta és megnevette ezt a modort, 
csak azt kérdezheti méltán a rendező-
től, hogy miért nem volt a legapróbb 
vonásokig is következetes. Miért kel-
lett ebben a szertelenül egzotikus 
miliőben épen csak a bútoroknak fan-
táziatlanul reálisoknak lenniök? 

A szereplők közül a férfiak, Petheő 
Attila, Uray Tivadar és Pethes Sándor 
sokkal mulatságosabban játszottak, 
mint a nők, akik között egyedül 
Vaszary Piroska volt kivétel. Áz ő 
groteszk és mégis könnyedén fakadó 
komikuma sok derült percet szerzett a 
közönségnek. Galamb Sándor. 

Képzőművészeti szemle. 
A közelmult évek tapasztalatai után a 

legelső őszi képkiállításokra némi gya-
nakvással szokott elmenni a kritikus. 
A tárlatrendezők megnyitásul rendsze-

rint nem nagyon szeretik kijátszani leg-
jobb kártyáikat, úgy hogy ezek a kiállí-
tások legtöbbnyire veszedelmesen hason-
lítanak a műsoros esték legelső számai-
hoz, amelyek mindig gyöngébbek a kö-
vetkezőknél. Épen azért nagyon kelle-
mes meglepetés számába ment az Ernst 
Muzeum szeptemberben megnyílt cso-
portkiállítása, mely majdnem teljes 
egészében meglepő kivétel volt az idény 
elejét kitöltő próbálkozások színvonala 
alól. 

A nyilvánosság előtt, legalább ná-
lunk, eddig alig szerepelt és ezért ke-
véssé ismert fiatal művészeket muta-
tott be, akiktől még sokat várhatunk, 
sőt akad közöttük kettő, akik művésze-
tük olyan állomásához jutottak el, 
amely minden vonatkozástól függet-
lenül, már önmagában is jelentős gazda-
godása képzőművészetünknek. Közü-
lök elsőnek a grafikust, Gy. Szabó Kál-
mánt említjük. Fametszetei teljes tech-
nikai tudást mutatnak, ami ennél a 
könyvművészeti szempontból olyany-
nyira fontos eljárásnál az újabb idők-
ben nem épen gyakori eset. A művész 
összefoglaló meglátásának eredménye-
képen technikája is egészen leegy-
szerűsített. Nem apró, egymásmellé 
sorakozó kontur és árnyékvonalakkal 
dolgozik, hanem túlnyomó részben 
részletezésektől meg nem szakított 
tisztafehér és tisztafekete felületekkel. 
Ez fölötte nagy világító erőt és szembe-
szökő áttekinthetőséget kölcsönöz raj-
zának, amit nagy mértékben támogat 
az is, hogy kevés eszközzel, a téma egy-
szerű tagozásával állítja be kompozi-
cióit. Szabó Kálmán elsősorban illuszt-
rátor. Bensőséges alázattal, a régi 
kódexrajzolókra emlékeztető elmélye-
déssel közeledik témáihoz, stilizálásá-
nak módja nem külsőséges, hanem egy 
kissé elmerengő érzésvilágnak friss és 
közvetlen szülötte. Most kiállított fa-
metszeteinek láttára egyáltalában nem 
csodálkozunk azon, hogy külföldön 
már jelentős sikereket ért el. 

A másik művésznek, Bernáth Aurél-
nak gyüjteményes bemutatkozása még 
nagyobb eseményszámba megy, mert 
egy olyan erős művészi egyéniséggel 
ismertet meg, akinek alkalmasint szá-
mottevő szerepe lesz festészetünk életé-
ben. Egy csapással a legelső fiatalok 
közé jutott ezzel a kiállítással, mind-
azok őszinte örömére, akik néha tán ke-
veselték az expresszionizmussal küzdő, 
vagy azon már túljutott fiatal festői 
gárdánk tehetséges tagjainak számát, 
vagy teljesítményeiket. 
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Alighanem nehéz lelki és művészeti 
küzdelmekkel telt évek állanak mö-
götte. Teljes szakítás az impresszioniz-
mus divatossá vált kifejezésmódjaival. 
Aztán évek hosszú során át izgatott és 
lázas stíluskeresés, amely alatt kegyet-
len küzdelmeket folytatott, hogy a 
képzőművészet eszközeivel el nem ér-
hető módon fejezze ki az egész világot 
átölelni törekvő akarását. De lassan el-
mult az első évek mámoros láza, a mű-
vész kezdte megtalálni egyénisége nyel-
vét is, bár ma teljesen a maga képére 
formálja a természetet, s ha így erősen 
át is alakítja, már nem tépi szét többé 
foszlányokra és nem épít fel belőle 
olyan szaggatott lázálmokat, amelye-
ket másokkal elfogadtatni és megértetni 
aligha tudott. 

Az expresszionista fiatalságnak kez-
dettől fogva meg volt és meg van még 
ma is az a nagy hibája, hogy túlnyo-
móan értelmi szándékait csak ritkán 
követte nyomon alkotni tudó érzés. 
A forradalom nem annyira az érzékek 
forradalma volt, hanem inkább a meg-
győződéseké. De Bernáth gyűjteményé-
nek láttára megállapíthatjuk, hogy 
immár túljár ezeken az időkön. Ma már 
teljes alkotóerővel tölti ki formáit, 
amelyek nemcsak újak és szépek, de 
lehiggadtak is, a szándék és eredmény 
teljesen fedik egymást. 

Az, amit fest, mindig egy kissé vizió-
szerű. Az úgynevezett valóságnak egy-
egy élesen kiragadott jelenségét stili-
zálja át a térbeliséget erősen hangsú-
lyozó beállításban, ám az első expresz-
szionizmus, vagy konstruktivizmus 
széttördelő ábrázolásmódjai nélkül. 
Festményein ott a kész épület, de a terv-
rajzot nem festi hozzá, nem előttünk 
ácsolja össze durva töredékekből a ké-
pet, a műhely titkai és fogásai háttérbe 
léptek, a rendező nem tolakodik har-
sogva az előtérbe, hanem átadta helyét 
a költőnek, aki újszerűen és másképen 
lát és ábrázol, mint elődjei, de a műve 
kész szépségére vágyik és nem az építő-
állványok durva, provokáló egyidejű 
odavázolására. 

Nagyon szépek tájképei, de nem 
kevésbbé csendéletei is. Minden fest-
ménye emelkedett, elkülönülő, láto-
mányszerű kiszakítottságban jelenik 
meg. Nem a futó megfigyelések hétköz-
napi csemegéit kínálja, hanem egy erő-
sen átalakító, átfestő léleknek a való-
sághoz fűzött gazdag képzeletét. Igy 
egy kissé mindig ünnepélyes, büsz-
kén, boldogan örül világának, amely-
nek nagy távlatai és meglepő mélysé-

gei vannak, mert már valóban benne 
van az a kozmikus érzés, amelyért éve-
ken át küzdött, megszólaltatja nem 
egyszer a végtelenségnek azt a sejtelmes 
hangját, amelyet csak önmagukért élő 
formákkal lehet egy kép keretei közé 
zárni, de puszta akarással és egyenlő 
értékű érzésvilág nélkül soha. 

Most a szonor csengésű, sötétes színe-
ket kedveli, amelyek mégis világítók 
és áttetszők. Különösen egy nagyon 
szép, hideg kék színt, amelynek át-
látszó tónusfátyolával pompásan tudja 
érvényre juttatni ábrázolása látomány-
szerűségét. Különben egyforma kész-
séggel bánik a pasztellel és az olaj festés-
sel. 

De Ernsték megismertetnek még két, 
nagyon talentumos fiatal festővel, a 
Basilidesz testvérekkel is. Ma még egyi-
kük sem kiforrott ember, nem utolsó 
és nem legjobb szavuk az, amit most 
elmondanak. Basilidesz Barna tipikus 
gondolati festő. Nem az érzékek gyö-
nyörködtetése az első nála, bár termé-
szetesen ő is ezeken át akar megértés-
hez jutni, hanem összefoglaló elgondo-
lásai művészi megstilizálása. A szimbo-
lum a fontos és nem az esetlegesen szép. 
A hétköznaptól el akar zárkózni, az 
érzelmek templomának elvont oltár-
képeit akarja festeni. Erősen stilizál, 
minden egyes művészi gesztusa az «odi 
profanum vulgus et arceo» elvét sze-
retné megvalósítani. 

Kétségtelen, hogy ma még nem 
találja meg egészen azt a hangot, ame-
lyet megütni szeretne, az az álomvilág, 
amelyben él, néha még kissé zavaros 
és több benne a tudatos szembefordu-
lás, mint a spontán támadt végső ér-
vényű megoldás. 

A másik testvér Basilidesz Sándor 
más utakon jár. Nem elgondolt jelké-
pekből indul ki, hanem az élet külön-
leges, egyes jelenségeit ragadja meg, 
ezeket törekszik felfokozott, de gyak-
ran szintén elvonatkoztatott formákba 
rögzíteni. Ezek megteremtésében egy 
kissé szeret archaizálni, abban az érte-
lemben, hogy szívesen nyúlt a roman-
tikusan realista festészet nagyvonalú 
mestereinek nagyfelületű és sommázó 
kifejezésmódjaihoz és színeihez is, sőt 
nem egyszer testvére hatása is meglát-
szik rajta ; nem egy ujságárust fest, 
hanem az ujságárust ; benne is motosz-
kál néha a jelképességre törekvés. 

A Nemzeti Szalon kiállítása, sajnos, 
már inkább amolyan évadnyitó kiállí-
tás. Starja Győrfy K. József. Az a kissé 
zavaros hitvallás, melyet képeinek fel-



552 

sorolása elé a Katalogusba illesztett, 
nemkülönben képei arról tanuskodnak, 
hogy ő is szakított az impresszionizmus 
törekvéseivel és más dolgokat, más-
képen akar kifejezni. Erősen vívódó, 
tépelődő művésznek látszik, aki azon-
ban művészetének jelenlegi állapotában 
még nem igen jut el maradandó ered-
ményekig. Idegességét, tépelődését, 
nagyotakarását nem tudja olyan for-
mákba önteni, hogy magával ragadjon, 
a szándék és sikerülés között még túl-
ságosan nagy a szakadék. Nyilvánva-
lóan tudatosan is színtelen festő, aki a 
vonal lendületére akarna építeni min-
dent, de, sajnos, ez nem valóban lendü-
letes, sőt legtöbbnyire erőtlen. Viharos 
szeretne lenni, de a kifejezés igazi ere-
jével nem rendelkezvén, erőteljesnek 
szánt gesztusai lankadtan hullanak 
vissza. 

Réty Zsuzska képei a Rudnay iskolá-
nak külsőségeit mutatják, érdekesen 
szemléltetve, hogy a jó iskolában a 
szorgalmas műkedvelősködés bizonyos 
határig el tud jutni, míg ezt a relatív 
határt a másik női festő kiállító, sajnos, 
nem érte el. Ellenben nincsenek minden 
érdekesség híjával azok a kisméretű 
fafaragások, amelyeket G. Lázár Ilona 
állított ki. Szélsően aszketikus művészi 
ideálok szolgálatában tagadhatatlan 
stílus-érzékkel faragja ki aprócska akt-
szobrait, amelyeknek indaszerűen vé-
konyka tagjai meglepően zárt formák-
ban helyeződnek el. Farkas Zoltán. 

Zenei szemle. 
Hubay Jenő. 

Egy magasabbrendű lelkiség ki-
alakulása önmagunkban és a társa-
dalmi környezetünkben minden ember-
élet legmagasztosabb feladata. Bol-
dogoknak mondhatjuk azokat a kivált-
ságos egyéneket, akik valamely mű-
vészi tehetséggel megáldva, már eleve 
arra voltak hivatva, hogy ezt a magasz-
tos feladatot a leghatásosabban tud-
ták megoldani. Csak az igazi nagy 
művész tudja felemelni a lelkeket a 
mindennapi élet fásultságából, szürke 
hétköznapjaiból magasabb, tisztultabb 
légkörbe, ahol szabadabban, könnyeb-
ben lélegzünk, mert erősebben érezzük 
önmagunkat, legsajátosabb szellemi 
mivoltunkat. Nagy zenész tehát csak 
az, aki a léleknek ezt a nagy messze-
ségbevágyódását igazi hazája iránt az 
átlelkesüíésnek tiszta fényét fel tudja 
gyujtani hallgatójában. 

Ezek közé a kiváltságos egyének 

közé sorolhatjuk a magyar zenevilág 
egyik legnagyobb büszkeségét, Hubay 
Jenőt, midőn 70 éves jubileuma alkal-
mából rövid visszapillantást vetünk 
fényes pályafutására. Itt legelsősor-
ban egyet óhajtunk kiemelni. A nagy 
magyar művészi tehetségek legtöbbje, 
kinőve a hazai viszonyok szűk keretei-
ből, külföldön keres és talál boldogu-
lást, Hubay ezzel szemben habozás 
nélkül hagyja ott külföldi díszes állá-
sát azért, hogy minden tudását a ma-
gyar zenekultúra szolgálatába állít-
hassa. Működése hármas minőségében : 
mint pedagogus, mint előadó- és alkotó-
művész egyaránt korszakalkotó a ma-
gyar zene történetében. 

Zenész családból származott. Apja 
Hubay Károly a 60-as és 70-es évek 
egyik legjelesebb zenésze, főkép nép-
dalaival, kardalaival, férfinégyeseivel 
biztosított magának maradandó emlé-
ket. Sikerekben dús pályafutásra tekint-
hetett vissza mint hegedűművész és 
pedagogus is. Hubay tehát apjától 
örökölte nagy zenei tehetségét, a 
hegedűjátékra való hajlandóságát. 
Mint gyermekifjú kerül Berlinbe, ahol 
Joachimnak, a német klasszicizmus 
akkori nagy hegedűmesterének lesz 
kedvelt tanítványa. Majd Párizsban 
találjuk őt Vieuxtemps, a brüsszeli 
konzervatórium világhírű hegedűmes-
terének közvetlen környezetében. Fé-
nyes zenei képességeivel annyira meg-
nyeri az ősz mester kegyeit, hogy ez 
benne látja méltó utódját. Vieuxtemps 
közvetlen érzésvilága, lirizmusa köze-
lebb állt Hubay egyéniségéhez, mint 
Joachim sokszor merev, hideg forma-
lizmusa. Nagyszerű előadóművészete 
Párizs legelőkelőbb szalonjainak dédel-
getett kedvencévé avatja : főkép Agg-
házy Károllyal, Liszt Párizsban élő 
tanítványával játszik együtt. Párizs 
meghódítása után következik London, 
Brüsszel. Ekkor már mint alkotó-
művésznek is elismert neve van. 1882-
ben nagy kitüntetés éri az alig 23 éves 
fiatal művészt. Vieuxtemps atyai jó-
barátja meghalt, utódjául őt hívják 
meg a párizsi konzervatórium után 
Európa legelső zenei főiskolájára, a 
brüsszeli konzervatórium hegedű-
mesterének. Itt működik a lehető leg-
artisztikusabb környezetben 1886-ig, 
amikor a magyar közoktatásügyi mi-
nisztérium meghívására otthagyja fé-
nyes pozicióját. Korának szellemi arisz-
tokratáival való személyes érintkezése, 
az ősrégi francia kultúra légkörében 
töltött évek egész életére szóló nagy-
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szerű benyomásokat hagytak hátra a 
fiatal művész fogékony lelkében, de 
mindezek nem tudták háttérbe szorí-
tani erős magyar érzelmét, amely min-
denkor jellemző vonása marad mű-
vészi tevékenységének. Idehaza a mű-
vészlélek lelkesedésével, a lehető leg-
sokoldalúbb tevékenységgel fog hozzá 
a magyar műzene fejlesztéséhez. A XIX. 
század első felében zenei művelődésünk 
teljesen idegenszellemű volt. A «Hon-
művész» szorgalmas jelentéseiben, ami-
ket a pesti Nemzeti Kaszinó zeneesté-
lyeiről hozott, vajmi ritkán találkozunk 
magyar nevekkel, magyar műzenéről 
pedig szó sem lehetett még akkor, ami-
kor komoly kiképzésre itthon alkalom 
sem volt. A Zeneakadémia megalapítása 
(1875), Liszt időszakos ittartózkodása 
jelzik egy komoly zenei művelődés 
kezdetét. Amit Liszt tet t a magyar 
zeneéletben a zongorázás terén, azt 
cselekedte Hubay a hegedülésben. Meg-
alapítja a magyar stílus hegedűmester-
iskoláját. A fényes talentum, a modern 
tudás minden eszközével rendelkezve, 
művészi magaslatra emelte a magyar 
hegedűjáték fejlődését. Legfőbb törek-
vése volt, hogy a népi zene ritmikus, 
harmónikus elemeit művészi formában 
a műzenébe vigye át. Dalai, csárda-
jelenetei klasszikus példái ezen egybe-
olvasztási kísérleteknek. 

Utóbbiak olyan népszerűek az egész 
világon, mint Liszt Ferenc rapszódiái, 
míg Petőfi dalaival a magyar nemzeti 
műdal kialakulásának tör utat. Operái 
közül a «Cremonai hegedűs» aratta a 
legnagyobb sikert: sok világváros szín-
padán hozott dicsőséget a magyar 
névnek. Alkotóerejének teljességét 
újabb művei, főkép szimfóniái hirde-
tik : 1914, Petőfi, Dante szimfóniák. 

Mint előadóművész is hasonló nagy-
hatású tevékenységet fejt ki. Mindjárt 
kezdetben megszervezi Popper Dávid-
dal a később nagyhírű Hubay-Popper 
vonósnégyes társaságot : akkor az 
egyetlen quartettet, amely állandóan 
játszott magyar szerzeményeket. Hang-
versenyeiben gyakran szerepeltek híres 
idegen művészek, ezáltal is fellendítve 
a budapesti zenei életet. Vidéki hang-
versenykörútaikkal viszont az egész 
országban ismertté teszik a magyar 
műzenét és a komoly, legnemesebb 
zeneművészetet. Párizs, London, Brüsz-
szel stb. koncertpódiumainak dédelge-
tett, ünnepelt művésze, Hubay Jenő 
mindig örömmel rendezett maga is 
hangversenyeket a kis magyar vidéki 
városokban, mert megingathatatlan 

volt a hite a zenész nemzetművelő 
missziójában. 

Hogy a zenészpálya legnehezebb, leg-
szürkébb területén, a pedagógiában is 
milyen eredményeket tudott Hubay 
felmutatni, arra nézve elég olyan mű-
vészi nevekre mutatni, mint Vecsey 
Ferencé, Geyer Stefié, Szigeti Józsefé 
stb. A Hubay - növendékek meleg, 
ragyogó, kantilenája, brilliáns dolog-
beli készsége rögtön elárulják a mesteri 
iskolát. 

A léleknek valami kiváltságos, har-
mónikus megalkotottsága, könnyed 
franciás elegánciája, finom artisztikum, 
gyöngéd lírai kedély, ezek azok a voná-
sok, amelyek leginkább jellemzik 
Hubay művészetét. Pályafutása egy 
simán, akadálytalanul emelkedő gyö-
nyörű ívet mutat. 70 éves kora dacára, 
a művészlélek örök fiatalságával nem 
lankadó lelkesedésével, művészi ere-
jének teljében vezeti Hubay Jenő az 
ország legelső zenei intézetét. Kíván-
juk és reméljük, hogy ez a kivételes 
művészi egyéniség még sokáig legyen 
legszilárdabb biztosítéka a főiskolai 
hegedűmesteriskola európai hírnevének 
és az egész intézet magyar szellemének. 

Prahács Margit. 

Franz Stuck. 
1863—1928. 

Franz Stuck a múlt század végén, 
sőt még a XX. század elején is egyik 
legünnepeltebb festője volt Német-
országnak. Lelkes tábor vette körül, 
festményeit a gyüjtők nagy pénzen 
váltották magukhoz, egy-egy képe 
európai vándorútra is kelt ; a művé-
szettel foglalkozók kemény csatákat 
vívtak körülötte, úgyhogy végül is 
épen nem kevesen abban a hitben 
éltek, hogy az újkori európai művé-
szetnek egyik legjelentékenyebb, út-
törő mesterével állanak szemben. A kö-
zönség széleskörű elismerésének meg-
felelően a szerény molnárcsaládból 
származó művész gyorsan meggazda-
godott; pazar, palotaszerű villát épí-
tett magának Münchenben, amelyben 
úgyszólván az utolsó szögig mindent 
maga tervezett; elért minden rangot 
és minden megtiszteltetést, amelyet 
a müncheni társadalomban kiváló festő 
elérhet. 

De aztán egyszerre megcsappant a 
nagy érdeklődés, az idő valahogyan 
félretolta Stuck művészetét, lelkes hí-
veinek és támadóinak tábora egyaránt 
megfogyott; nemsokára sem innét, 
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sem onnét nem akadtak olyanok, akik 
merész újítót láttak benne, új képző-
művészeti formák megteremtőjét vagy 
a régiek rombolóját; olyan nemzedékek 
jöttek, amelyek egyáltalában nem ér-
deklődtek művei iránt. Ez év szep-
tember havában bekövetkezett halála 
sem változtatott sokat ezen a helyze-
ten, a nekrológok legtöbbje nagyon 
hűvösen emlékezett meg róla, ugyan 
meglátszott rajtuk, hogy az elhúnyt 
nagyon kiment a divatból. De hogy 
vajjon csak a divat lett-e hűtlen hozzá 
vagy hogy mélyebb oka is van a kiáb-
rándulásnak, ezzel próbálnak foglal-
kozni a következő sorok. 

Stuck 1863 február havában szüle-
tet t a bajorországi Tettenweisben, ahol 
atyja molnár volt. A reáliskolát vé-
gezte, aztán iparművészeti kurzusra 
járt Münchenben. Dekoratív rajzoló-
nak és tervezőnek akarta kiképezni 
magát, minthogy azonban korán fel-
tünt tehetségével, átment a művészeti 
akadémiára. De kezdetben, ennek el-
végzése után is, túlnyomóan grafikus 
ábrázolásokkal foglalkozott, még pedig 
sikeresen, úgy hogy bejutott a Flie-
gende Blätter rajzolói közé. Az itt 
készített legtöbbnyire humoros rajzo-
kon kívül dekoratív feladatok foglal-
koztatták. Első nagyobb sikereit is 
két ilyen természetű gyüjteményes 
művel aratta. Az egyik (1882—84) 
allegóriákat és emblémákat tartalma-
zott, a másik kártyákat és vignettákat. 
(1888.) E korai munkái kettős irányú 
hajlandóságot mutattak. A Fliegende 
Blätterbe készült rajzok jó természet-
megfigyelést, az allegóriák, emblémák 
és vignetták lendületes stilizálását 
erősen barokkos formai hajlandóságok-
kal. Mivel pedig akkoriban München-
ben nem nagyon tolongtak a fiatal 
tehetségek, az érdeklődőket ugyancsak 
megkapta a fiatal művész rajzainak 
lendületes heve és nem sokat törődtek 
azzal, hogy majdnem minden rajza 
csak visszaemlékezésből fakadó ismét-
lés, úgyhogy gyorsan kialakult körü-
lötte egy kis kör, amely igen nagyra 
tartotta, hozzája tartozott Fritz von 
Ostini is, akinek szavától akkortájban 
sok függött Dél-Németországban. 

E barátaitól támogatva első jelentős 
festői sikerét Stuck 1889-ben aratta a 
Paradicsom őre című festményével a 
müncheni Glaspalastban. Ez is alle-
gorizáló kép volt, de egészen különös 
összetételű : a pleinair látás- és festési 
módjával készült allegória. Csupa vilá-
gos szín, csupa vibrálni akaró levegő. 

Igaz ugyan, hogy megfestése kissé 
bizonytalan és beállítása meglehetősen 
pózoló volt s hogy, miközben festői 
hatásokat keresett, mégis grafikus jel-
legű maradt, majd minden fogyaté-
kossága mellett elárulta, hogy az aka-
démikus realizmus atelier-eszközeivel 
még mindig történelmi vagy vizenyős 
zsánerképeken rágódok között egy 
olyan valaki jelentkezett, aki valamí-
képen mást akar. 

Stuck ekkor válaszúton állott. A múlt 
és a jövő mesgyéjén. A régiek és újak 
között kellett választania nemcsak 
a témák, hanem a kifejezésmódok 
tekintetében is. Első sikeres képe a 
pleinair eszközeivel készült, sőt egy 
kissé az impresszionizmus festésmód-
jával is kacérkodott, de tárgya igazi 
müncheni dekoratív ötlet volt, mond-
hatnók akadémiai allegória-destillá-
tum. Az ingadozás nem tartott sokáig. 
Stucknak nem kellett a témával nem 
törődő, Franciaország felől Berlinen át 
beszűrődő új valóságfestészet, amely a 
fény játékaira és pillanatnyi helyzetek 
meglepő erejének ábrázolására he-
lyezte a fősúlyt és nem ismert alle-
góriákat, nem keresett szimbolumo-
kat, sőt irodalmában még gúnyt is 
űzött belőlük. 

Stuck hajlandóságaiban minden-
képen az akadémiák és galériák leszár-
mazottja volt ; a múlt oly hatalmas 
erővel nyugodott rajta, hogy nem 
tudott vele szakítani, sőt nem is akart, 
mert alapjában semmi oka sem volt 
rá, hiszen egyéni és úttörő forma-
teremtő erővel nem rendelkezett. Igy 
maga is nagyon hamar rájött arra, hogy 
első kirándulása, amelyet a pleinair 
mezején még egy követett, csak kisik-
lás volt. Azt az allegorizáló és szimbo-
lizáló hajlandóságát, amely már első 
grafikus ábrázolásait is minden izök-
ben áthatotta, az impresszionizmus 
terén sehogysem elégíthette volna ki. 
De első tétova kísérletei után gyorsan 
megtalálta azt a formanyelvet, amely 
minden változás nélkül, hosszú évtize-
deken át, egészen haláláig elkísérte. 

Stuck művészete a történelmi és 
zsánerképfestéssel szemben minden-
esetre új állomást jelentett München 
festészetében. Jelképes, gondolati irány 
volt, mely gondosan végzett rajztanul-
mányoktól többé-kevésbbé elvonat-
koztatva leginkább szimbolikus jelen-
tőségre törekvő kompoziciókat nyuj-
tott megbarnult galéria képek tónusá-
ban, sötétes színekkel, mély, meleg 
árnyékokkal. Világításuk teljesen ate-
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lier-elképzelés volt, semmi pleinair és 
a heves mozgás-ábrázolásban semmi 
impresszionizmus sem jelentkezett. 

Ezeknek az elemeknek végső össze-
olvasztásában Stuck épen oly kevéssé 
volt úttörő, mint a részletek össze-
válogatásában. Újat és kizáróan egyé-
nit nem igen alkotott. Kivétel nélkül, 
minden esetben a multtól, vagy a kor-
társaktól kölcsönzött, a rubensi len-
dületesség, a tizianoi színek, a böck-
lini témák, faunok, nimfák, a pompei 
falfestmények, a görög vázák, vagy 
a renaissance delelőj ének kimeríthetet-
len gazdagsága voltak önállótlan te-
remtőerejének dús forrásai. 

Az a téma, amely leginkább izgatta, 
a nő és a férfi szerelmi küzdelme és 
ezzel összefüggően az erotikus szimbo-
lumok voltak. De eme tárgyi kör meg-
oldásához is másoktól nyert ösztönzést 
és másoktól kölcsönözte a formákat. 
Rubens és Böcklin nélkül el sem kép-
zelhető ; különösen Böcklin volt reá 
nagy hatással, de meg sem tudta köze-
líteni ennek csillogó regeszerűségét; 
különösen a természeti világ ábrázolá-
sában maradt el messzire mögötte. 
A tájék pedig, amelyet jelenetes képei 
hátteréül használt, szintén nem volt 
igazán az övé, hanem csak a korabeli 
müncheni atelier átlagtájképe. Tem-
peramentuma, amellyel képeit átfű-
tötte, látszólag nagyon heves volt, de 
inkább csak külsőségekben, nagy és 
erős lendületet mímelő mozgások, mély-
ről izzó, belső tűz nélkül. Sok póz, 
amely azonban hű tükre volt München 
akkori művészetének. Ez bizony mesz-
szire eltávolodott a közvetlen és erős 
benyomásokat nyujtó élettől, amelyet 
közönségesnek érzett. Ünnepélyes akart 
lenni és ezért mindég kosztümöt öltött 
magára. Stuck is ilyen kosztümfestő 
volt abban az értelemben, hogy ha 
valami mondanivalója akadt (mert 
neki mindég inkább mondani, mint 
ábrázolni valója volt), ezt nemcsak 
témában, hanem a festői kifejezésben 
is álöltözetbe kellett bujtatnia. Faunok, 
nimfák, ókori istenek kellettek neki, 
de ezeket sem teremtette szabadon 
újra és újjá. Gondosan naturalisztikus 
atelier-rajzokra, akár csak egy művész-
bálba ment volna velük, a müncheni 
ünnepségek lelki ruhatárának álöltö-
zeteit adta, ami odavezetett, hogy 
képein nem az élet szimbolumai fog-
lalnak helyet, hanem mitológiai élő-
képötletek játszanak színházat. 

S ha az ember sokat emlegetett 
erotikumának mélyére néz, alig talál 

benne igazi tüzet, alig igazi pusztító 
lángot, inkább csak mohó kívánkozást 
a forrón sóvárgott erotikumra. Erre 
vonatkozóan jellegzetes tanubizony-
ság Bűn című nálunk is megfordult és 
annakidején egy kissé mértéken felül 
megcsodált képe, amely lágyékig lát-
ható meztelen nőt ábrázol, akinek 
testére sötét haja hull és egy hatalmas 
kígyó csavarodik. Ma már egy kissé 
bántó e képnek tendenciája, amely ki-
lép a képből és így szól a szemlélőhöz : 
«én vagyok a bűn gyönyörűszép és 
csábító virága, magamon viselem jelen-
tőségem jelképét a kígyót is, kíván-
jatok meg, de egyúttal borzadjatok 
is tőlem filiszterek». Ám nagy baj, hogy 
az erotikumot ez a kép csak elgondolja, 
de nem sugározza, csak akart az érzéki-
ség szimboluma lenni, de korántsem 
az : színei és festésmódja nem érzékiek, 
nem olvadnak össze meleg, buja vagy 
visszataszító akkorddá, sőt beállítása 
is csak póz. Egyáltalában nem jelképe-
sít : ismét csak egy müncheni művész-
bálrészlet : az egyik nem is tehetséges 
színésznő bűnnek öltözött és vetke-
zett. Helyezzük csak Goya akármelyik 
magaképét melléje, amely valóban 
szimboluma az erotikus láznak, pedig 
egyáltalában nem annak készült, rög-
tön szembeötlik, hogy Stuck képe csak 
intellektuális színészkedés és még nem 
is az ügyesebbek közül való. 

Mert pózolni szeretett és tudott 
is Stuck. De nem nagyon burkoltan, 
mert ebbeli törekvésében magával hur-
colva egy agyonnyűtt zsánerképfestés 
végzetes tradicióit, ki-kilép képeinek 
keretei közül, a néző mellé áll, kezén 
ragadja, hogy magával csalja a maga 
nem túlságosan őszinte világába. Ön-
arcképéről szemének provokálóan ol-
dalt fordított merő nézésével azt hir-
deti : nézd, milyen kemény és vad le-
gény vagyok én, egyéb arcképein pedig 
meglepő testi és lelki jellemzés helyett 
rendszerint valami brutális fordulatot 
ad a testnek, hamis áhitatra, vagy 
emelkedettségre forgatja ki a túlzott 
szemeket, vagy legalább is fölöslege-
sen hangsúlyozó, kellemetlenül dekora-
tiv kereteket kanyarít köréjük, úgy 
hogy a legtöbb esetben csak erőszako-
san hangsulyozó rendező marad és 
nem győz meg arról, hogy olyan alkotó, 
aki egy egyéniséget maradék nélkül 
varázsol elénk. 

Rendező majdnem mindég, aki sok-
kal többet számítgat és sokkal higgad-
tabban latolgat, mint tudattalanul és 
lázasan alkot. Stuck nem látja képeit, 
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hanem kigondolja. Jellemző erre a 
Rossz lelkiismeret című képe, amely 
egy az Erinnysek elől menekülő férfit 
ábrázol. E festményről az első pilla-
natra lerí, hogy a fejével lefelé lebegő 
Erinnys képét úgy alkotta, hogy a vász-
nat fejjel lefelé fordította és egy űlés-
ből feltápászkodó nőt festett reá, de 
nem egy fejjel lefelé lebegőt. (Mellesleg 
megjegyezve ez az alak majdnem szol-
gai módon egy velencei képről van el-
lesve.) 

Eklektikus téma és kifejezésmód 
összeállításait bizonyos hevességgel sze-
rette feltálalni, de ez a hevesség csak 
külsőséges volt, bár a rutin tagadhatat-
lan ügyessége miatt a tömegek szemé-
ben erőnek tűnt fel. Ez volt különben 
átmeneti sikereinek egyik oka. De az is, 
hogy a müncheni festészetnek egy már 
laposá vált korában szimbolizáló témái-
val a publikum elé új témakört hozott. 
Ebben megszokott, egykor nagy művé-
szektől teremtett értékeket forgatott 
és a nagy tömegeknek kényelmes volt, 
ha már élménnyé vált művészi tapasz-
talataik kockáiból láttak új összeraká-
sokat, mert az effélék élvezetéhez nem 
kellett a megszokottól eltérni és nem 
kellett új szenzációkra berendezkedni. 
Imponált különben a képeiből kivilágló, 
bár sokszor egyáltalában be nem ol-
vasztott és össze nem foglalt szorgal-
mas akttanulmány is. Stuck megérté-
séhez tehát nem kellett az érzékek 
ama finomsága és frissesége, amely egy 
valóban új formákat teremtő festői 
irány megértéséhez elengedhetetlen fel-
tétel. Sőt még szimbolizmus is volt 
benne, bár nem a festői ábrázolás örök 
erejéből születő és csak lappangva 
nyilvánuló, hanem érthetően bekon-
ferált és sok-sok műveltségi vissza-
emlékezéssel megtüzdelt, ami elárulta, 
hogy a festő tiszteli az ókori művésze-
tet, a renaissanceot, sőt még össze-
férhető ember is, mert szívesen köl-
csönzött kortársaitól, végül, ami mind-
ennél fontosabb volt, majdnem teljesen 
egy szintre tudott helyezkedni közön-
ségének ízlésével és vágyaival. 

Ez a közönség pedig a müncheni, 
sőt bizonyos mértékig a németországi 
századvég és forduló ama polgári kö-
zönsége volt, amely sehogysem tudott 
megbarátkozni a tizenkilencedik szá-
zad második felének úttörő festői 
irányaival, mert nélkülözte benne a 
gondolatot és hagyományt. Tudta és 
érezte jól, hogy a művészetben új idők-
nek kell elkövetkezniök, mert az aka-
démiák művészete halott volt, és azt 

hitte, hogy forradalmat csinál és új 
festői korszakot teremt, ha a törté-
nelmi festészet és kispolgári zsánerkép 
romjain régebbi időkből kölcsönzött 
stíluselemekkel és kifejezési módok-
kal szimbolikus kosztümbált rendez. 

Ez volt a divat, és aki kívánságait 
erős rutinnal tudta kielégíteni, azt vál-
lára kapta, ragyogó sikerekhez segí-
tette, gazdaggá tette. De mult az idő 
és vele eltűnt ez a divat is és Stuck, akit 
valamikor a legnagyobb mesterek so-
rában emlegettek, ama harmadlagosak 
közé jutott , akikről ma úgy emléke-
zünk meg, hogy művészete csak máso-
kénak ügyeskedő visszfénye volt, sőt 
sok esetben, mint a Böcklinnel való 
kapcsolatban, csak ilyen visszfénynek 
további tükröződése. Ma már senkinek 
sem jut eszébe azt állítani, hogy Stuck 
nagy alkotó volt, aki az életérzésnek 
egyénileg teljesen körülhatárolt, új és 
el nem múló formáit teremtette meg}! 

Farkas Zoltán. 

A százesztendős Tolsztoj. 
(1828—1928.). 

I. 
A szovjet-állam mostanában ünnepli 

Tolsztoj születésének százesztendős év-
fordulóját. Ez az ünnepség két szem-
pontból tar that számot érdeklődé-
sünkre. A szovjet ünnep egyfelől a 
parvenű társadalmirend tolakodását 
jelenti, mellyel a vérbefullasztott mult 
nagy szellemeit magáénak igyekszik ki-
sajátítani s ezáltal e szellemóriások 
vérszerinti rokonságával tüntetni. De 
azt is bizonyítja, hogy a művészet és 
szépség örök törvényeit megtagadó 
fantasztában a kommunista államrend 
eszméjének előfutárját ünnepli. 

A szovjet-centennárium tehát nem is 
az író emlékének megbecsülése : inkább 
az elméleti forradalmár iránti kegyelet 
adója. Bár kétségtelen, hogy ha a 
jásznája-poljánai aggastyán egy pilla-
natra végigtekinthetne a rommá lett 
orosz földön s megláthatná a koldus 
muzsikot, minden lelkiközösséget meg-
tagadna az új társadalmi rend apos-
tolaival. 

Tartozunk Tolsztoj istenkereső szel-
lemének a megállapítással, hogy forra-
dalmi eltévelyedése nem csupán nyug-
talan egyénisége szertelenségének, ha-
nem az egykori orosz közállapotoknak 
érthető következménye. 

Gorkij Mákszim «Az író hivatása — 
és korunk orosz irodalma» című essay-
jében mondja, hogy Oroszországban 
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nem volt egyetlen olyan író sem, aki 
a valóság legkegyetlenebb kritikájával 
ne szolgálta volna a forradalom célját. 
Ezzel a túlzó tétellel szemben az igaz-
ság az, hogy az orosz irodalom a társa-
dalmi és politikai állapotok hatása 
alatt lassanként elvesztette puskini 
l'art pour l'art jellegét s ehelyett tanító, 
moralizáló tartalommal telítődve poli-
tikai harcieszközzé és a forradalmi moz-
galmak propaganda eszközévé válik. 
Az orosz irodalom átalakulásának szülő-
oka az orosz társadalom egyes rétegeit 
elválasztó kulturális, gazdasági kü-
lönbség. elsősorban pedig a hatalom 
abszolutisztikus önkénye volt. 

E korszak egyik leghirhedtebb reak-
cionáriusa, Pobjédonoszcev Konsztan-
tyin, a szent szinódus feje mondta: 
«minél tudatlanabb a nép, annál köny-
nyebb kormányozni». A hatalom bir-
tokosai azonban elfelejtették, hogy a 
nép tudatlansága kétélű fegyver, mert 
igaz ugyan, hogy a sötétségben botor-
káló muzsikot könnyű volt vezetni, de 
még könnyebb — félrevezetni. 

A kulturális, erkölcsi és gazdasági 
elmaradottság ingoványából az orosz 
nép vezető szellemei különböző irány-
ban keresték a kiutat s az évszázados 
orosz probléma megoldását. 

Kétségtelen, hogy ebben az irányban 
Tolsztoj tette meg a leghatározottabb 
lépést, mert ő vette észre először, hogy 
a kérdés súlypontja az ország lakossá-
gának 85%-át kitevő muzsik sorsán 
nyugszik. 

Tolsztoj lelkében azonban örökös 
harcban áll egymással a szépséget áhi-
tozó művész és a szép értékét tagadó 
puritán és forradalmár ellentétes ter-
mészete. És ebben a végzetes küzde-
lemben egyformán veszít az író és a 
moralista, mert bár puritánizmusa a 
művészet ellenségévé tette, örök vonzó-
dását a szép iránt soha nem tudta vég-
leg legyőzni, viszont a gyakorlati forra-
dalmár aktivitását megbénította benne 
a művész mindennapi szürkeségtől 
irtózó lelke. 

II. 

Bizonyára nemcsak az orosz élet 
sivársága, hanem a Tolsztoj egyénisé-
gében rejlő szubjektív vonások is kény-
szerítik a szépség és művészet nagy 
szerelmesét, hogy összeegyeztethetlen-
nek tartsa a művész és reformátor 
szerepét. 

Egész élete, világnézetének folyto-
nos alakulása és érzése közeledés ahhoz 
a ponthoz, ahonnan visszatekintve, 

azt mondja : «minél inkább hódolunk 
a szépnek, annál messzebb távolodunk 
a jótól». Ez a hit — bizonyára nehéz 
lelki vívódások eredménye — messze 
távolítja őt a művészettől. A művé-
szet : az egyéniség megnyilatkozása. 
Viszont egyéniség-elméletében két-
ségbevonja az egyén értékét. A szabad-
akarat «csupán az öntudat ábrándja». 
Ezért keresi most már az élet célját és 
értelmét a jócselekedetben, így válik 
számára a jó fogalma legfőbb élet-
principiummá. Az igazság és szeretet 
egyesülése az út, mely elvezet a jó 
örök forrásához, Istenhez. Igy alakul 
ki vallási tanítása, aminek helyes-
ségét az Evangélium önkényes magya-
rázatával és tendenciózus értelmezésé-
vel igyekszik bizonyítani. 

Tulzó vallási és erkölcsi aszketizmusa 
a kultúra hasznosságát is megtagad-
tat ják vele. A kultúra olyan erő, amely 
a tudatlan és nyomorult nép hátrá-
nyára érvényesül, tehát káros és vesze-
delmes, mert, mint minden erő, a 
kultúra is az erőszak forrása, tehát 
bűn. Ezért akarja a hitbeli megtisztu-
lás és az élet ősi, leegyszerűsített, ter-
mészetes formájához visszatéréssel 
megteremteni az emberi egyenlőséget, 
elfelejtkezve az emberek testi-lelki 
képességének soha meg nem szüntet-
hető különbségéről. 

Innen már csak egyetlen lépésre volt 
szükség, hogy az örökbéke apostola 
az orosz nép nyomorúságán kétségbe-
esve forradalmárrá váljék. Az állam 
jogosságának tagadása a kultúráról 
vallott meggyőződésének kiterjesztésé-
ből következik. Az állam, az erőszerve-
zett megtestesülése, tehát az erőszak 
uralmának törvényesítése. 

Ami ezen túl van, az már az anarchiz-
mus határán mozog . . . 

Mindenesetre jellemző, hogy maga 
Tolsztoj is csak halála közeledtét 
érezve, merte megtenni az elhatározó 
lépést, hogy önszántából mindent oda-
dobva, felcserélje életét a muzsik primi-
tív életmódjával. 

Speciális tanításának hibája abban 
van, hogy nem a kultúrában és jólét-
ben, hanem a szegénység és igénytelen-
ség jegyében akarja egyenlővé tenni 
az embereket. 

III. 
Tolsztojnak, mint vérbeli reálistának 

legtöbb munkája az átélés eleven ere-
jéből táplálkozik s műveiben mind-
untalan önéletrajzi nyomokra bukka-
nunk anélkül, hogy ez a szubjektív 
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élmény-komplekszum túlzó líraiságra 
hangolná. 

Az első periódus nagy önéletrajzi 
trilógiája : a «Gyermekkor», a «Serdülő-
kor» és az «Ifjúság» az emberi élet 
három nagy fejlődési állomását rajzolja 
az önmagára és a környező világra 
ébredő fiatal lélek finom pszichológiai 
analizisével. A fiatal Nyikolenkóban 
könnyű ráismernünk az ifjúkori lelki-
vívódásait elemző íróra. Az idealista 
Nyehljudov népboldogító ábrándjainak 
hajótörése tulaj donképen Tolsztoj ke-
serű kudarca. Oljenyinból, a «Kozá-
kok» szimpatikus hőséből bizonyára 
Tolsztoj érzései törnek szavakba : «az 
igazi boldogság, a természetben élni 
s látni és megérteni annak szépségét . ..» 

A «Szebasztopoli elbeszélések» ugyan-
csak az író háborús élményeinek köszö-
nik létrejöttüket. Ezekben az elbeszé-
lésekben csillan föl először Tolsztoj 
írói művészetének két legnagyobb ér-
téke : a háború borzalmainak reális 
meglátása és a tömegjelenetek élettel-
jes rajza, mely utóbbi a «Háború és 
béke» mesteri leírásaiban tökéletesedik 
művészetté. A háború itt nem nagy-
szerű látványosság, hanem «vérben, 
szenvedésben és halálban» fogant ször-
nyűség. 

A «Háború és béke», az orosz nép eré-
nyeit magasztalva vetíti elénk a töme-
gek lélektanát. De a kivételes egyéni-
ség gazdag galériájában is gyönyörköd-
hetünk e műben. Itt hívja életre Bol-
konszkij Andréj herceget, az író isten-
kereső lelkének legvérszerintibb roko-
nát, aki tengernyi csalódás után — az 
austerlitzi csatatéren, halálos sebben 
vergődve, — a föléboruló éjtszaka csend-
ben találja meg az élet értelmét, az 
egyedüli boldogságot s elhomályosító 
szemmel eszmél rá, hogy «a szeretet 
maga az élet». «Mindent, mindent a 
szeretet értet meg velem . . . a szeretet 
maga az Isten . . .« «És a halál . . . szá-
momra csak visszatérés a szeretet örök 
forrásához . . . » 

Andréj herceg ellentéte Bjezuhov 
Pierre nem szédül a metafizika vég-
telenje felé, az erkölcsi igazságot keresi 
ugyan, de az élet nagy kérdéseire má-
soktól várja a feleletet. Azonban az ő 
lelkét is megérinti a végtelen lehelete ; 
az életről gondolkozva, eszébe jut, hogy 
az ágyútüzet álló katonák apró elfog-
laltságot keresnek, hogy félelmüket 
elaltassák . . . s egyszerre úgy tűnik fel 
neki, hogy az egész emberiség ilyen 
remegő katonákból áll, akik az élettől 
való félelmükben menekülnek «... egyik 

a munkához, másik a kártyához, vagy 
az italhoz, a harmadik a háborúhoz 
vagy az irodalomhoz . . . csakhogy ne 
kelljen látniok az életet». 

A «Háború és béke» gondolatai val-
lási és filozófiai eszmék ; ezek juttatták 
el Tolsztojt az isteni akarat törvény-
szerűségébe vetett hit kapujáig. 

Szükségkép el kellett tehát jutnia a 
legnagyobbak közé, mert a mikrokoz-
moszban is a végtelen megnyilatkozá-
sát fürkészte. Az életnek vizsgálatá-
ban a végső kérdések szédítő régióiba 
emelkedett, ahonnan a legnagyobbak-
nak is vissza kell szédülniök. 

De Tolsztoj azon kevesek között 
van, akik a művészet szárnyain leg-
inkább megközelítették az elérhetet-
lent. Berényi László. 

Külföldi folyóiratszemle. 
Selliére báró beszélt először a 

demokrácia misztikájáról, feltárva a 
francia forradalom állítólagos ész-
elveinek pietista, rousseauista eredetét, 
kétes értékű szentimentalizmusát. A 
Mercure de France szeptemberi számá-
ban Louis Rougier új adatokkal iga-
zolja ezt a ma már közkeletű tételt. 
Idézi a nagy forradalom proklamációit, 
amelyek csalhatatlan hangon, érvelés 
nélkül, vallásos dogmákként nyilvání-
tották ki a legellenmondóbb és a leg-
kevésbbé sem megalapozott tételeket. 
Azóta a feltétlen tisztelet csak növe-
kedett és a mai demokrata készen ka-
pott hitelveit percre sem merné két-
ségbevonni. Megújulást csak egy el-
fogulatlanúl vizsgálódó szellemi elite 
hozhat, amelyik még nincsen meg, de 
amelyiknek feltétlenül ki kell alakulnia, 
ha Európa élni akar. Nem a tőke és a 
munka ellentéte, a gazdasági kérdések 
döntik el kultúránk sorsát, hanem 
szellemi és erkölcsi reformok. 

Reformokat és reviziót sürget a mo-
dern köztudat, bizonyos pontokon ta-
lán kissé ideges gyorsasággal és önkén-
telen felületességgel. Igy a Német-
országban oly csodálatos gazdagsággal 
kivirágzott szellemtörténet is, különö-
sen gyengébb mívelői kezén, gyakran 
túlkönnyedén birkózik meg kitartó 
munkát kívánó feladatokkal. Emlék-
szem például irodalomelméleti mun-
kára, amely néhány oldalas fejezetek-
ben, gyors menetben «intézte el» a 
filozófia legáltalánosabb és legnehe-
zebb kérdéseit és csak a világkép gyö-
keres átgyúrása után ereszkedett le a 
tulajdonképeni irodalmi problémák-
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hoz. Csak egy kis tudományos lelki-
ismeretlenség legyen valakiben és na-
gyon könnyen lehet szellemtörténész. 
(Ami persze semmit sem változtat 
azon, hogy az igazi szellemtörténetírás 
egyike a legnehezebb munkáknak.) 
A Hochland, a legnagyobb német katho-
likus revű, augusztus-szeptemberi szá-
mában Philipp Funk, egyetemi pro-
fesszor, nagyon helyesen vétót emel a 
szellemtörténeti dilettantizmus, divat-
fogalmak és jelszavak könnyelmű fel-
használása ellen. («A történetrevizió 
útjai.») Különösen az úgynevezett polá-
ris ellentétekkel van sok visszaélés — 
mondja. Humanista-gótikus, antik-
fausti, ilyen és ezekhez hasonló foga-
lompárokkal találkozunk lépten-nyo-
mon könyvekben, cikkekben, tárcák-
ban. Fogalmak, amelyek mindent sej-
tetnek, de végeredményben semmit 
sem magyaráznak és maguk is a leg-
tüzetesebb elemzésre szorulnak. Ké-
pekben gondolkodó «irodalmárok» te-
remtették meg ezt a szóhasználatot. 
Veszedelmes népszerűségüknek és 
üressé válásuknak csak gondos foga-
lomtörténeti, fogalommagyarázó vizs-
gálatok vághatnak elébe, megtisztítva 
a logikai tartalmat az analógiák és 
asszociációk rátapadt tömegétől. 

Cikke második felében a szorosan 
vett történettudomány szükséges és 
lehetséges reviziós törekvéseit vizs-
gálja a professzor. Nem hisz az előítélet 
nélküli, teljesen elfogulatlan történet-
írásban ; csak a liberális felületesség 
álmodhatott ilyenről. A történetíró 
szubjektivitását és rendszerező szem-
pontjait nem vetheti el, mert a gyüj-
tött anyag értelmetlenné válik. Ami 
a történetlátást illeti, szerinte csak az 
organikus szemlélet hozhat igazi ered-
ményeket. Organikusan látni annyi, 
mint tradiciókat észrevenni, konzer-
vatív stílusérzékkel bírni. Érdekesen 
ismerteti a német történettudomány 
új irányzódásait, (középkor kellő érté-
kelése, regionalizmus). Különösen he-
lyesli a Habsburg-monarchia szerepé-
nek és az egész német történetre kiható 
tevékenységének napjainkban egyre 
méltányolóbb megvilágítását. 

Változtatni szeretne Georges Duha-
mel is. (Neue Rundschau, szeptember. 
«Az európai szellemről».) Ó, nem téves 
ítéleteken, végzetesen hamis felfogá-
sokon, csupán az emberi természet 
leglényegesebb alapvonásain. Szeretné, 
ha a fehérek szeretnék egymást, a színe-
sek a fehéreket és eszükágába sem 
jutna harcolni többé. Mindamellett 

kételkedik kívánságai sikerében és 
körülnéz más, hathatósabb orvossá-
gok után a nagybeteg európai kultúra 
megmentésére. A megváltó szót egyíz-
ben már hallottuk Curtiustól, midőn 
a német-francia közeledés eszközeit fir-
ta t ta : a nevelésnek kell az új, egymást 
megértő szellemet munkálnia és meg-
teremtenie. A XVIII . század kulturális 
internacionalizmusát kívánja vissza 
őszintén fájdalmas nosztalgiával, ami-
kor a francia utazók mindenütt otthon 
érezhették magukat. Nem gondol azon-
ban arra, hogy az akkori elegáns kozmo-
politizmust épen egy nemzet, az ő fran-
cia hazájának szellemi hegemóniája 
tette lehetővé, amely maga képére for-
málta a legkülönfélébb országok intelli-
genciáját. Nem Ember találkozott 
Emberrel, hanem született francia a 
könyveken át azzá vált franciásokkal. 

Igazi értelemben vett internaciona-
lizmust és kozmopolitizmust jelentettek 
Európa szellemi életében a nagy tör-
téneti stílusok is. Nemzeti tulajdon-
ságokból kinőve, nemzeti sajátságok-
hoz alkalmazkodva meg tudták való-
sítani a közös alapvonásokat, amiket 
a kutató szem ma azonnal felfedez. És 
talán nem véletlen, hogy az egysé-
ges művészi stílus sorvadása párhuza-
mos volt a mult század derekának 
világpolgárságot affektálásával. Ma vi-
szont, a nemzeti begubózások idején, 
mintha újra reménykedhetnénk európai 
stílus születésében. Az új építészeti 
törekvéseket már sokan stílusteremtő 
erejűeknek látják, így Howard Robert-
son, az angol építészegyesület vezetője. 
(Nineteenth Century, szeptember.) A 
XIX.század egyéni ötleteket bemutató, 
vagy fantáziátlanul régi stíluskülsősé-
geket utánzó építészete után most 
először érvényesül erőteljes, eredeti és 
közös irányzat a legkülönbözőbb építő-
tradiciójú és legeltérőbb temperamen-
tumú népeknél, Hollandiában, Bel-
giumban, Ausztriában, Franciaország-
ban stb. Az új mozgalom a racionális 
egyszerűséget hozza, nagy falsíkok, 
hosszú, díszítés nélküli ablaksorok, 
kívül-belül geometriai konstrukciók 
jellemzik épületeit. 

A látszólag teljesen egyöntetű és ke-
vés kombinációt megengedő formák-
ban már meg-megcsillan a nemzeti vál-
tozat, például a holland téglaépítke-
zésben, amely színben és anyagban régi 
lakóházstílusukhoz igazodik, vagy más-
hol a dekoratív részletekben. A stílus 
nagyrafejlődése egyúttal a nemzeti 
jelleg megértése is lesz. h. g. 


