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évenkint ráerőszakolt orosz háborúk-
ban tanusított katonai nagyságához 
a közelmultban újabb bizonyítékot 
mutatott. Hátra van, hogy gazdasági 
és szellemi téren is bebizonyítsa 
életrevalóságát. A cél és a jutalom 
nagyszerű. Egy nemzet megmentése, 
egy nemzet élete. 

Fekete Lajos. 

A bécsi színházi kiállítás. Bécset 
Grillparzer joggal nevezte Capua 
der Geisternek. Levegőjének lan-
gyosabb délisége, népének a többi 
németnél könnyedebb és derültebb 
karaktere, zenéjének andalítóbb és 
lágyabb ritmusa, lakosainak von-
zódása a látványosságokhoz és bi-
zonyos pompakedvelés, — csak 
ugyan valami bágyasztó hatással 
vannak a lélekre. De éppen ezek a 
sajátságok tették Bécset színházi 
várossá. Egyik német kultúrköz-
pontnak sincsen olyan mély tradi-
ciókban gyökerező színművészete, 
mint Bécsnek. 

Bizonyosan ebből a körülmény-
ből indultak ki a városnak mostani 
vezetői is, amikor egy hónapig tartó 
zenei és színházi ünnepséget ren-
deztek. Az ünnepségekkel nagysza-
bású kiállítások vannak kapcsolat-
ban, melyek a színjátszásnak és a 
zenének az utolsó száz évben meg-
tett fejlődését igen szemléletesen 
mutatják be. 

Maga a színházi kiállítás három 
részből áll és három helyen van el-
helyezve. A Rathausban látható 
gyüjtemény az osztrák, különösen 
a bécsi drámai alsóbb fajok törté-
netét vezeti elénk. Irodalomtörté-
nettel foglalkozók számára igen be-
cses anyag van itten összegyüjtve. 
Az előcsarnokban ott látjuk a régi, 
a XVIII . század közepéig virágzott 
hanswurstiádok emlékeit. A Hans-
wurst kíméletlen üldözője, Sonnen-
fels azonban kiirtja a régi népies 
játékok e kedvelt és obligát szerep-
lőjét, és a szabályszerűbb színdara-
bok győzelmét segíti elő. 

A következő termek azután ezt a 
fejlődést mutatják be. Különösen 
érdekes, hogy a száműzött Hans-
wurst új meg új alakban mint éled 
fel ismét. Egy-két talentumos ko-
mikus színész alakítása révén kü-
lönösen mint Kasperl lett népszerű 
a mulatnivágyó bécsiek előtt. 

A népies - tündéries játékoknak 
különösen a poétalelkű Raimund 

adott nagyobb lendületet. A bécsi 
színpadnak ezt a kedves alakját a 
kiállítás nagy figyelemben részesí-
tette, s a legtöbb emléktárgy ővele 
van kapcsolatban. Azután az ő si-
várabb lelkű utóda, Nestroy, majd 
az osztrák népszínmű legkülönb 
művelője, Anzengruber következik. 
A gyüjtemény utolsó része a leg-
újabb drámai alsó fajt, az operettet 
mutatja be. Sajnos, e termek a leg-
szegényebbek, ami a rendelkezésre 
álló és hozzáférhető anyag óriási 
voltát tekintve, igazán meglepő. 
Vagy talán éppen e ma virágzó mű-
faj bemutatásához még nem látták 
elegendőnek a históriai perspekti-
vát? 

E színháztörténeti anyagnak ma-
gyar kutató is hasznát veheti. Hi-
szen az osztrák népies-tündéries já-
téknak a Szigligeti-korszak előtti 
magyar drámájára jelentékeny ha-
tása volt. Egyébként magának en-
nek az osztrák műfajnak is vannak 
magyar vonatkozásai. Így pl. látjuk 
az egyik falon, hogy Raimund Der 
Bauer als Millionär című darabjá-
nak magyar szereplőjét, Bustorius 
varázslót, hogyan ábrázolták a ko-
rabeli osztrák színészek: teljesen 
magyaros szabású ruhában, csizmá-
ban, kucsmával és kezében fokos-
sal. Egy másik kép gróf erdődi 
Pálffy Nándort (1774—1840) mutatja 
be, aki egy ideig a Burgszínház ve-
zetője volt, majd 1813—1823-ig a 
Theater an der Wien élén állott, s a 
bécsi színház fejlődésében arról ne-
vezetes, hogy a darabok pompás ki-
állításának ő volt egyik legelső szor-
galmazója. De a figyelmes szemlélő 
modernebb kapcsolatokat is talál. 
Így például egy-két dekorációváz-
latból ráismer Csepreghy látványos 
darabjainak osztrák mintáira. 

A kiállítás második része, az Al-
bertinában elhelyezett gyüjtemény 
azt tűzte ki céljául, hogy bemu-
tassa a színházi rendezésnek, a 
színpadi dekorálásnak utolsó ötven 
esztendejét. Apró kis színpadmo-
dellek által megjelenítve egymás 
után vonulnak el szemünk előtt a 
Makart-korszaktól kezdve egészen 
napjainkig a legjellemzőbb színpadi 
törekvések. 

Így egymás mellé sorakoztatva 
valósággal meglepő az a változás, 
amit ez idő alatt a színpadi művé-
szet végzett. A naturalista aprólé-
koskodással zsúfolt, pompázó nagy 
színpadi terekre úgy nézünk ma 
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már, mint lelküket vesztett, avult 
megoldásokra. A közönséget men-
tül inkább a valóságot mímelő de-
korációval (Illusionsbühne) elkábí-
tani, ez volt annak a korszaknak 
főtörekvése. A sok kép és modell 
közül különösen jellemző ez ízlésre 
Gilbert Lehnernek díszlete a Burg-
színház Julius Caesar előadásához. 
A színpad a maga egész mélységé-
ben nyitva van, roppant perspekti-
vát tár elénk, és a Forum Romanu-
mot a legaggodalmaskodóbb pon-
tossággal hozza szemünk elé. 

A fejlődés következő lépcsőfokát 
a forgószínpad-modellek mutatják. 
Ez a formája a színpadnak akkor 
vált szükségessé, mikor rájöttek, 
hogy naturalisztikus berendezésű 
színpadon Shakespeare-t játszani le-
hetetlen. Eleinte, hogy a sok válto-
zást elkerüljék, az egyes színeket 
összevonogatták. Igen ám, de így 
meg éppen az veszett el, ami 
Shakespeare technikájára a legjel-
lemzőbb: az egymásba kapcsolódó, 
különböző színhelyű történéseknek 
egymást váltogató közvetlen egy-
másutánja. A forgó színpad ezt a 
nehézséget akarta megoldani, és bi-
zonyos mértékben meg is tette, de 
míg egyfelől mégsem tudott meg-
szabadulni a naturalista ábrázolási 
módtól, addig másfelől színpadi te-
reivel bizonyos kényszeredettség be-
nyomását is keltette, amennyiben 
minden egyes színét (körben forgó 
színpadról lévén szó) szűk körszele-
tekbe volt kénytelen komponálni. 

Azért persze e formában is talál-
kozunk egy-két ötletes megoldással. 
Különösen szellemes Dvorszkynak a 
berlini Deutsches Theater számára 
készült Velencei kalmár terve, 
amely a térnek a lehető leggazdasá-
gosabb kihasználásával a lehető leg-
változatosabb képeket teszi lehetővé. 
Igen érdekes nekünk magyaroknak 
egy a Burgtheater számára készült 
forgó színpadi tervezet Grillparzer 
Bánk bánjához, az Ein treuer Die-
ner seines Herrn című darabhoz. A 
dekorációk erősen kiemelik a ma-
gyar milieut: Bánk vagy a király 
palotájának egy-egy szobáját a dísz-
letfestő úgy képzelte el, mint mink 
valami faragott székely ház belső-
ségét. 

E valószerűség benyomását ambi-
cionáló lllusionsbüknék után meg-
történik a teljes szakítás a natura-
lizmussal. A régi aprólékosság he-
lyett nagyvonalúság, egy-két erő-

sebb egységbe foglaló színfolt, egy-
két fantáziát megmozgató rekvizi-
tum, erőteljes plaszticitás, vagy meg-
kapó fényhatások, a régi színpad-
nak figyelmet szétszóró zsúfoltsága 
helyett csak a lényegesnek kiemelé-
sére szorítkozó koncentráltság, a 
színhelynek nem részletes ábrázo-
lása, hanem pusztán jelzése, — ezek 
jellemzik az új színpadot, az ú. n. 
Stilbühnét. Cordon Craig, Emil Pir-
chan, Ernst Stern, Rochus Gliese, 
Strnad és Zuckermandl érdekes ter-
vei sorakoznak itt egymás mellé. 

A fejlődés azonban itt sem akar 
megállani. Merész újítók, színpad-
rendezők és színházépítők a mai 
színpad és színház gyökeres reform-
jára törekszenek. A jövő színpadá-
nak e tervezőit a bécsi színházi ki-
állításnak harmadik, a Konzert-
hausban elhelyezett gyüjteménye 
mutatja be. E rész a legvadabb fu-
turista és kubista megoldásokkal 
szédíti meg az odatévedt jámbor 
halandót, aki az első pillanatokban 
teljesen értetlenül és tanácstalanul 
áll ezzel a sok kiforratlansággal 
szemben. Később azonban kezdi le-
hántani a zöld héjat ezekről az exo-
tikus formapróbálkozásokról és 
valóban meg is találja bennük azt 
az egészséges magot, ami erőtelje-
sen mutat a jövő fejlődésére. E fej-
lődés azonban alkalmasint részle-
teiben nem lesz olyan, mint aminő-
nek e kiállításon látjuk. 

Mi hát az, ami ezekre az új meg-
formálási módokra jellemző? 

Legfontosabb talán az, hogy az 
új színpadtervező rájött arra a 
voltaképen primitiv gondolatra 
(amit az utóbbi emberöltők rende-
zői és színházépítői elfelejtettek), 
hogy a színpad nem más, mint tér. 
Nohát ha tér, akkor ezt a térmivol-
tát, ezt a háromdimenziós térszerű-
séget kell egész következetességgel 
megvalósítani. Mert a mai színpad 
hiába terjed ki mélységben is, vol-
taképen mégsem kelt igazi térha-
tást, mert hiszen hasztalan nyit a 
háttéri prospekt nagy távlatra ki-
hatást, maga a színész — hogy a 
színházból mindenhonnan láthassák 
— kénytelen folyton a rivaldánál 
játszani, örökké frontális helyzetet 
felvenni, úgyhogy színészi előtér és 
színpadi háttér két egymással kü-
lönálló elemre esik széjjel. A szí-
nészi játék reliefszerű, a háttéri 
prospekt képszerű, a színpad pedig 
a maga egészében semmi más, mint 
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dekoráció-raktár. A kép-, tér- és 
reliefhatás egységtelenül kavarog 
egymás mellett. 

Az új színpadi művészet a szín-
padból ismét teret akar csinálni és 
semmi mást, mint teret. Azért 
emeli és süllyeszti lépcsővel-mivel a 
színpad különböző részeit, hogy 
mentül változatosabb eszközökkel 
emelje ki a színpadnak térmivoltát, 
s hogy a színész ne kényszerüljön 
egyedül horizontális mozgásra, ha-
nem alkalmat kapjon a legváltoza-
tosabb előre-hátra, le- és felirányuló 
játékra. A térszerűségnek efféle ki-
emelése egyébként már utat tört a 
színpadi gyakorlatban is, s a mi 
Nemzeti Színházunk is többször al-
kalmazta. 

Mindamellett e térhatás még min-
dig nem tökéletes. A mai színpad, 
amely háromfelől színfalakkal van 
határolva, nem is nyujt számára 
teljes kifejlődési lehetőséget. A 
néző előtt örökké panoráma-
szerű marad (Guckkastenbühne, 
ahogy a német nevezi), amelyet 
csak erőszakosan lehet térhatásúvá 
alakítani. Ez irányú átalakításnak 
egy-két képtelenül erőltetett pél-
dáját be is mutatja e kiállítás, itt 
azonban csak a legkövetkezetesebb 
megoldásról legyen szó. 

E megoldás az egész mai színház-
építést sutba dobná, és hogy a szín-
pad panorámaszerűségét megszün-
tesse, a színjátszók helyét kinyuj-
taná a publikum közé. A nézők a 
színpadot három oldalról ülnék kö-
rül, s így a közbeeső terület a maga 
nagy levegősségével, három oldal 
felé nyitott elhelyezésével valóban 
térszerűnek hatna. A negyedik ol-
dal csak a színész ki- és bejárásá-
nak helyéül szolgálna. Természete-
sen ezen a színpadon megjelenő 
díszlet a lehető legegyszerűbb volna, 
s a lehető legkevesebb eszközre szo-
rítkoznék. Egy asztal, pár szék, dí-
vány — és kész a szoba. Hogy azon-
ban a díszletek elhelyezése ne a 
néző szeme előtt menjen végbe, e 
színpad — Treichlingernek tervei 
szerint — a maga egészében és rész-
leteiben is süllyeszthető volna. 

A bécsi kiállításon felvetett re-
formterveknek egy másik közös vo-
nása a grandiózitásra való törekvés. 
Rendkívüli arányú, a népek tíz-
ezreinek befogadására képes kultúr-
palotáknak, színházaknak tervei 
váltogatják egymást. Mintha csak 
a görög színházaknak óriási mére-

tei térnének vissza. S valóban e ter-
vek legtöbbje némi rokonságot tart 
az antik színházzal, s a tér beosztá-
sában, a berendezésben lehetetlen 
fel nem ismerni bizonyos görög re-
miniscentiákat. 

E nagy térbetöltés természetesen 
sok egyéb problémát is hoz magá-
val. Legfontosabb az akusztika kér-
dése. Ekkora területen elhelyezett 
nézők mindegyikéhez miféle eszköz-
zel juttassuk el a szót? Legszelleme-
sebb megoldási terv erre az olasz 
Alberto Martinié (1923), aki az egész 
színházat vízre akarja építeni (Teti-
teatro — Thetis-színház), ahol is az 
óriási színpad és a félkörben elhe-
lyezett nézőközönség közé pár mé-
ternyi széles víz-sáv ékelődnék s így 
a víznek jó hangvezető volta segí-
tené a színészt hangjának a közön-
ség legtávolabbi soráig való eljutá-
sában. 

Alapjában véve e grandiózitásra 
törekvés egyik oka az előbb említett 
térszerűségen kívül a színpad néző-
tér felé való kinyujtásának is. E 
mögött a tendencia mögött részben 
az az akarat is munkál, hogy a kö-
zönséget, a minél nagyobb közönsé-
get is belefoglalják az előadásba. E 
törekvés nem új, hiszen, hogy a 
dráma elsősorban tömegműfaj, s 
hogy a közönség a színielőadásnak 
nem pusztán nézője, hanem sírásá-
val, nevetésével, tetszésével és nem-
tetszésével valósággal együttjátszója 
is, azt a régesrégi színházak a ma-
guk beosztásával erősen éreztették. 
A modern színházépítés azonban a 
nézőt és színészt két egymástól na-
gyon is elszigetelt félre vágta. E 
legújabb tervek, melyek a színpadot 
a nézőtérbe hosszabbítják meg, ezt 
a régi kapcsolatot akarják ismét 
helyreállítani. 

A nagy publikumnak a színielő-
adásokba való bele kapcsolása azon-
ban elsősorban nem színházi pro-
bléma, hanem főként társadalmi. 
Mindaddig, amíg a modern ember 
ki nem dolgozza magát a mult 
század eldifferenciált idegéletéből 
és egyéniségkultuszából, mindaddig, 
amíg a régebbi korokhoz hasonlóan 
szert nem tesz egy egységes és 
nagy tömegeket átfogó világnézetre, 
mindaddig nem lesz igazi drámai 
élete. Aminthogy a bomlott és szkep-
tikus tizenkilencedik századnak is 
inkább csak jelentékeny drámai 
formaproblémái voltak, semmint a 
régi nagy drámai korszakokhoz 
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fogható igazi drámája. Az egységes 
társaidalmi léleknek e hiányán vér-
zettek el az utolsó emberöltők nagy 
drámaíró tehetségei. Ez a kor 
sokkal inkább kedvezett a lírai meg-
nyilatkozásnak és a regényszerű 
ábrázolásnak, mint a drámainak. 

A legutóbbi esztendőkben, a vi-
lágháború és a forradalmak után 
azonban mintha egy újabb, egy tö-
retlenebb akaratú, egy átfogóbb, 
egységesítőbb erejű szellem kezdené 
szárnyát bontogatni. Hogy kifejlő-
dik-e és mikor, azt a jövő mutatja 
meg, addig azonban, amíg egész 
erejével és határozottságával meg 
nem jelent, meddő marad minden 
efféle grandiózitásra törekvő szín-
házi reform, minden afféle törekvés, 
amely nagy, igen nagy tömegeket 
akar megrázó drámai hatásban 
egyesíteni. Galamb Sándor. 

Kant és Swedenborg, a „szel-
lemlátó". A XVIII-ik század 60-as 
éveiben két férfiú élt fenn észa-
kon : az egyik Stockholmban, a 
másik Königsbergben; az előbbi 
látomásaival és jövendöléseivel ej-
tette bámulatba a világot, a má-
sik, később, mélyenjáró gondola-
taival. Amaz már agg és nagyhírű 
tudós volt, ez még ifjúsága erejében 
és a hírnév kezdetén állott; amaz 
bizalmasan érintkezett a szellemek-
kel, emez csak a saját elméjét kér-
dezte meg; amaz egyforma ottho-
nossággal mozgott a látható és lát-
hatatlan világban, emez ellenben 
áthághatatlan árkot ásott a két 
világ közé, — amellett mind a ketten 
egyformán megvetették a tudákos 
metafizikát és mind a ketten egy-
formán lelkesedtek a természet-
tudományokért. E két férfiú: Swe-
denborg és Kant egy pillanatra 
érintkezésbe, összeköttetésbe került 
egymással, hogy aztán útjaik örökre 
elváljanak egymástól s kiki halad-
jon tovább a maga pályáján. 

Kantot, a königsbergi filozófust, 
az újkor legnagyobb gondolkozóját, 
jól ismerjük, hisz éppen most, e 
tavaszon ünnepelte születésének 200 
eves fordulóját a művelt világ. Ki 
volt Swedenborg? 

Swedenborg Emanuel 1688-ban 
született Stockholmban előkelő papi 
családból. Atyja a felvilágosult és 
kevéssé orthodox pietizmus eszméi-
ben nevelte őt. Az upsalai egyete-
men előbb irodalmi, majd természet-
tudományi tanulmányokkal foglal-

kozott és mint bányamérnök nyert 
XII . Károly svéd királytól alkal-
mazást. Ez állásában részint mecha-
nikai találmányokkal, részint az 
ásványokra, fémekre és érmekre vo-
natkozó dolgozataival tekintélyes 
hírnevet szerzett magának. 1723-ban 
az upsalai egyetem matematikai 
tanszékére hívták meg, de e meg-
hívást nem fogadta el, 1729-ben az 
upsalai, 1734-ben a szentpétervári 
tudományos Akadémia választja 
tagjává. 1734-től kezdve természet-
és vallásbölcsészeti műveket ad ki 
(pl. a végtelenről, a teremtés vég-
céljáról, a test és lélek kapcsolatá-
ról); ezek teszik az átmenetet misz-
tikus vagy mágikus korszakához 
(1747—1772). Már 55 éves mult, ami-
kor első látomásai támadtak (Krisz-
tus jelent meg neki). „E naptól 
fogva, úgymond, lemondottam min-
den világi dologról, hogy ezentúl 
csupán szellemi dolgokkal foglala-
toskodjam." Első látomását több 
más követte s Swedenborg érint-
kezni kezdett a halottakkal, médium 
szerepét kezdette játszani, s másfél 
év múlva már képes volt a szellemek 
világáról híreket adni azoknak, akik 
ez iránt hozzá fordultak. 

Tisztelői és követői — mert las-
sankint követői támadtak, akik idő-
vel gyülekezetet vagv szektát alkot-
tak — különféle, bámulatos jeleket, 
csodákat, jövendöléseket és távolba-
látásokat beszéltek róla; szerintök 
Swedenborg látnok és próféta volt 
egy személyben, aki felülről nyert, 
mint Istennek kiválasztott edénye, 
különös megvilágosítást. Az elköl-
tözött lelkek országa is tárva áll 
előtte, fel tudja idézni a holtakat és 
úgy érintkezik lelkükkel, mint az 
élőkkel és azok mindennemű felvilá-
gosításokkal szolgálnak, olyan dol-
gokat elbeszélnek neki, amiket csak 
ok tudhatnak. 

Különösen három ilyen látomásá-
nak futott híre nemcsak Svédország-
ban, hanem egész Európában, s ezek 
Kant figyelmét is nagy mértékben 
magokra vonták. 

Az első az volt, hogy midőn Swe-
denborg 1759 július 19-én délután, 
Angolországból érkezve, Gothen-
burgban (amely több, mint 50 mér-
föld távolságra fekszik Stockholm-
tól) partraszállott, és egy Castel 
William nevű kereskedő vendége 
volt, este hat órakor kimegy s kí-
vülről sápadtan és zavartan tér 
vissza és azt mondja: e pillanatban 
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