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keny gondolatát, lelkes kezdeménye-
zését az egész magyar középosztály-
nak lelkébe kell fogadnia. 

A művészetnek szánt egymillió 
aranykorona az első nagy lépés csak 
arra, hogy a magyar lelek kincses-
bányájának minden aranyértéke nap-
világra, a világ elé kerülhessen. Ennek 
a kincsesbányának minden t á rná já t ki 
kell aknázni. A magyar művészet 
világszerte nagyra értékelt termésének 
biztosítása csakolyan fontos, mint az 
aranykalásztengerünk gyümölcsözte-
tése. A nemzet lelki szérűjén nagy osz-
tagoka t kell raknia a magyarnak, ha 
jobb jövendőt akar. 

A «Napkelet» olvasótábora, a ma-
gyar középosztály, szívvel-lélekkel érzi, 
t u d j a ezt és bizonyára kiveszi a részét 
abból a nagy munkából, melynek ki-
tűzöt t cé l ja : minden akadályt elhárí-
tani a magyar művészet út jából, hogy 
sorompóba állhasson mindenütt és dia-
dalmasan állhassa a versenyt, hogy 
valóra válthassa gyönyörű álmait, 
hogy megcsorbíthatatlan, elvehetetlen, 
finom fegyvereivel segíthessen kiküz-
deni a nagy magyar jövendőt. 

Mariay Ödön. 

Színházi szemle. 
A színházi évnek a derekán vagyunk. 

H a visszatekintünk a Nemzeti Színház-
nak ez öt és fél hónapjára, fá jó szívvel 
olyan sivárságot kell megállapítanunk, 
aminőre már régen nem volt példa. 

Először is : a bemuta to t t magyar 
darabok sorra elvéreztek. Bizonyos, 
hogy elsősorban maguk a szerzők is 
felelősek érte, de felelős a színház 
vezetősége is, amelynek tudnia kellett 
volna, hogy nem szabad őket csata-
sorba küldenie. Közülük csupán egy 
kis egyfelvonásos, a Páter Benedek volt 
igazi érték, ennek műsoron maradását 
meg maga a színház te t te lehetetlenné, 
amikor olyan művel já tsza t ta egy 
estén, amelyről nyilvánvaló volt, hogy 
magával fogja rántani. 

Drága öt és fél hónap tel t el t ehá t a 
Nemzeti Színháznál, anélkül, hogy a 
hazai modern drámairodalomnak szol-
gálatot t e t t volna. Igaz, hogy a színház 
vezetősége nem teremthet írókat, nem 
hozhat életre jó darabokat , de ösztön-
zést adhat , i rányíthat , sugalmazhat. 
S melyik színháznak volna ez inkább 
kötelessége, mint az ország első intéze-
tének? 

A klasszikus magyar műsor tekin-
tetében is e fél évadnak érthetetlen 

mulasztásai voltak. A magyar szerzők 
közül hiába vár tuk Katonát , Vörös-
mar ty t , Kisfaludy Károlyt. A színház 
még évfordulókon sem érezte magát 
kötelesnek, hogy megemlékezzék róluk. 
Mi ennek az oka? Ki it ten a hibás? 
A napisaj tó többször felvetette e kér-
déseket, a színház azonban vagy nem 
akart , vagy nem tudo t t rá juk felelni. 

Az idegen klasszikus műsor is még 
mindig Shakespeare-re szorítkozóan 
egyoldalú s csak hébe-hóba egy-egy 
Molière visz bele némi változatosságot. 
Hol maradnak a görög, a francia, a né-
met drámaírók, hol az olaszok, a spa-
nyolok? Bizony, a Nemzeti Színháznak 
klasszikus műsora még sohasem volt 
ennyire egyhangú. 

Súlyos hibák estek a közelmult 
drámairodalmának műsorba illesztése 
körül is. A mult század utolsó évtize-
deinek vígjátékai közül például nem 
talál t a színház jelentősebbeket, mint a 
Szépasszony feleséget és A tücsköt. Amazt 
még valahogy nehezen elviseltük, de 
emennek színrehozatala ellen a leg-
határozot tabban tiltakozni kell. Ez a 
vékonydongájú, irodalommentes alko-
tás még akkor sem való az ország első 
színpadjára, ha egy-két színésznek első-
rangú alkalmat is nyu j t tehetsége be-
mutatására. 

Egyáltalában mi célja van az effélék 
színrehozatalának? A mai nagy szín-
házi konjunkturát lanság idején ezekkel 
akar az igazgatóság telt házakat csi-
nálni? Isten őrizz, hogy e szándéka 
sikerüljön! Ez annyit jelentene, hogy 
a Nemzeti Színháznak régi, előkelőbb 
ízlésű publikuma egy új , egy igéuytele-
nebb rétegből verbuválódó közönséggel 
cserélődnék ki, mely azután végképen 
lesülyesztené színházi kul turánkat . 

Szerencsére azonban mind a két da-
rab megbukott . Most már azután úgy 
vethet jük fel a kérdést, hogyha a mai 
nehéz viszonyok között a színház vál-
lalkozásainak buknia kell, miért nem 
akar az igazgatóság inkább Sophokles-
szel, Racinenal, Calderonnal és Vörös-
martyval bukni, miért ambicionálja, 
hogy Labiche-sal, Duruvel, Meilhac-
kal és Halévyvel bukjék? 

E szezónközépi megállapítások ter-
mészetesen jelentékenyen módosulhat-
nak még az év végéig. Lehet, hogy a 
színház a maga nagyobb ütőkártyái t 
az évad második felére tar togat ja . Bár 
ezt rossz ötletnek tar tanok, mégis 
örülnénk, ha a hátralévő hónapok vala-
melyest kárpótolnának az első félesz-
tendő hibáiért. 
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A lefolyt pár hét a la t t a Nemzeti 
Színháznak legérdekesebb vállalkozása 
A velencei kalmár felújí tása volt. Ér-
dekes főként azért, mert e legújabb 
rendezésnek elveit legjobban a színház 
igazgatójának eddig hirdetett és köve-
te t t Shakespeare-rendezői elveivel le-
hetne kifogásolni. Ő volt az, aki gyak-
ran és erőteljesen hangoztat ta , hogy 
Shakespeare-darabokban a jelenetek 
sorrendje sérthetetlen, ezt megboly-
gatni nem szabad; ő volt az, aki az 
összevonások művészietlen voltát ki-
muta t ta . Meggyőzően bizonyítgatta, 
hogy a különböző színtéren lepergő 
jelenetek egymásbatolódása egyfelől 
az idő mulásának illuzióját akar ja a kö-
zönségben életre hívni, másfelől pedig 
művészi hatáscélokat szolgál. 

Ez elveket közönségünk és a kritika 
elfogadta, megvalósításuknak tapsolt 
s örömmel üdvözölte Hevesi Sándort, 
aki ügyes rendezői kézzel helyreállí-
t o t t a az «igazi Shakespeare»-t. Annál 
meglepőbb, hogy most ugyanaz a kéz 
szakítani látszik az eddig bevált gya-
korlattal , és A velencei kalmárt úgy 
já tszat ja , hogy az egy színen lefolyó 
jeleneteket vagy összevonja, vagy egy-
más sarkába tapodóan vonul ta t ja fel s 
ezzel elrontja a darab felépítésének 
művészi hatását . 

Tagadhatat lan, hogy az ú j rende-
zésnek van egy-két előnye a régi fölött 
(A régit úgy tessék érteni, hogy három 
évvel ezelőtti!) A színpadi képek szeb-
bek, művészibbek, mint akkor voltak, 
de a rendezés főgondolata mögötte ma-
rad az előbbinek. Amaz hívebben nyuj-
t o t t a Shakespearet, mint emez. 

* 

A többi budapesti színház újdon-
ságai közül csak ket tőt említsünk meg. 
Az egyik a Belvárosi Színházban ját-
szott Fehér egér, Armond és Gerbidon 
francia írók komédiája. Érdekes mű 
annyiban, hogy a szerzők mintha sza-
kítani iparkodtak volna a francia bo-
hózatoknak már sablonná merevedett 
formáival. Kissé mintha a jellembohó-
zat felé közelednének. Kár azonban, 
hogy a mondanivaló végül is ellapul a 
kezeik között s a darab vége megcsú-
folni látszik mindazt, amiért érdemes 
volt a cselekményt elindítani. A kel-
leténél inkább hajszolt erotika is ront ja 
értékét a darabnak, melynek techni-
ká ja azonban imponáló, sok jelenete 
pedig igen mulatságos. 

A főszerepet, egy tolvaj lány alak-
já t , Makay Margit olyan elevenséggel, 

a hangnak olyan sok változatával, az 
ábrázolási eszközöknek akkora gazdag-
ságával játszotta, hogy eddigi alakítá-
sait messze felülmulta. A cinikus csi-
bészséget, az áldozatát befonni akaró 
képmutatás t s az igaz szerelemnek lé-
lekből fakadó hangjai t egyforma igaz-
sággal szólaltat ta meg. 

A másik újdonság, a Vautel híres 
regényéből színpadra dolgozott Plébá-
nos úr gazdagéknál című vígjáték a 
Magyar Színházat lett volna h iva tva 
súlyos betegségéből életre ébreszteni. 

A kísérlet nem sikerült! A darab maga 
egy jól kiaknázható ötletnek tönkre-
tevése. A lövészárok jószívű, de modo-
rában katonásan nyers papjá t szembe-
állítani a háborús gazdagokkal: olyan 
vígjátéki anyag, amelyből komolyabb 
irodalmi érték is sar jadhatot t volna, 
Ehelyett azonban unalmas, ízetlen, 
hazug és kínos jelenetek egymásután-
já t kapjuk. Közönségünket — hála 
Istennek — nem vesztegette meg a 
vígjátéknak párisi nagy sikere. Dicsé-
retreméltó önállósággal buk ta t t a el a 
darabot. 

Az előadás is elhibázott. A főszere-
pet Csortos Gyula játssza. E kiváló 
színészünk az ábrázolt alakot rendesen 
kifogástalanul rajzolja körül, az alap-
hangot gikszer nélkül üti meg, de az-
után úgy hagyja, ahogy az első jelenet 
számára megformálta. Nem dolgozik 
ra j ta , nem fejleszti tovább. S ilyen 
darabban, amely az unalmat úgyis való-
sággal sugározza magából, különösen 
veszedelmes ez a játékmód. 

A többi főszereplőt hallgatással mel-
lőzzük. A fordításról, Lakatos László 
munkájáról azonban meg kell emlékez-
nünk. Laposabb, útszélibb nyelvű át-
ültetést alig ta lá lhatunk az utóbbi évek 
fordításai között. 

* 

Ne maradjon említés nélkül egy 
érdemes színésznek jubileuma sem. 
Gál Gyulát, a színészvilág, a saj tó, 
a közönség is egyforma melegséggel 
ünnepelték színészi pályafutásának 
negyvenedik s Nemzeti Színházi tag-
ságának huszonötödik évfordulója al-
kalmából. 

Gál Gyulában erősebb a mesterség-
tudás, mint a művészet, ábrázolásában 
több a külső elem, mint az elmélyedés, 
több az aprólékosság, mint az egységbe 
foglaló erő, de virtuozítása olyan ra-
gyogó, lelkiismeretessége annyira példa-
adó s egy-egy szerepe, vagy némely 
szerepének egy-egy részlete annyira 
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gondos munka, hogy ünneplőihez kész-
séggel csatlakozunk mi is. 

Galamb Sándor. 

Zenei szemle. 
Két hónapról adunk most beszá-

molót, mert a december 15-től január 
15-ig terjedő időben olyan jelentősebb 
zenei esemény nem volt, amelyről kü-
lön szólnunk kedett volna. 

* 

Elkövetkezett a zenevilág szent éve, 
Beethoven halálának századik évfor-
dulója. Ebben a hónapban világszerte 
megkezdődnek a mesterek mestere 
emlékezetére rendezett ünnepségek. 
Angolok, franciák, olaszok, Amerika 
vállvetve igyekeznek a bonni t i t án 
iránti hódolatukat megmutatni . Mi 
sem maradunk el mellettük, akik abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
a németeket kivéve, nekünk van a leg-
több és legjelentősebb kapcsolatunk 
«minden muzsikák Királyá»-val (Bras-
sai Sámuel szavai) — Beethovennel. 

A centenárium ünnepségei a kultusz-
kormány patronátusa alatt fognak le-
folyni. Megalakult a centenáriumi 
országos nagybizottság, melynek dísz-
elnöke zeneéletünk érdemes nesztora : 
Mihalovich Ödön. A végrehajtóbizott-
ság elnöke Apponyi Albert gróf, aki 
Liszttel és Wagnerrel sokszor fogott 
kezet s akinek nemes személyét fél-
század óta nemcsak hazánk, de Európa 
minden nagyobb zenei eseményében 
ott lá t juk. Hubay Jenő és Dohnányi 
Ernő világneve csatlakozik még a 
magyar ünnepségek nagyvezérkarához, 
amely Klebelsberg Kunó gróf kultusz-
miniszter támogatásával bizonyára 
méltóképen fogja ünnepségeinket ve-
zetni. 

Az előkészítő munkálatok egyenletes 
haladását két körülmény akadályozza. 
Az egyik, hogy Dohnányi Ernő, aki 
ma a Világ legjobb Beethoven-zongo-
rázója — az első ünnepély előtt csak 
öt nappal érkezik haza Amerikából. 
A másik, hogy Kerner István, a leg-
nagyobb Beethoven-dirigens — beteg. 
A szerencse nem kedvez ünneplő szí-
vünk óhajainak. 

Az ünnepségek sorrendje : Március 
25-én megnyitó ünnepély a Zeneművé-
szeti Főiskolában, melyen a megnyitó-
beszédet a kultuszminiszter t a r t j a . Az 
ünnepi beszédet Apponyi Albert gróf. 
Március 26-án ünnepi díszelőadás az 
Operaházban, ahol a Missa Solemnist 

Dohnányi vezényeli. Másnap a Zene-
művészeti Főiskolában kamarazene-est 
s 28-án ugyanott filharmóniai hang-
verseny. Március 30-án Dohnányi Ernő 
zongora-szonáta hangversenye. Április 
2-án Fidelio az Operaházban és 4-én 
a Zeneművészeti Főiskola nagytermé-
ben a hegedűverseny és a kilencedik 
szimfónia. Május 7-én, annak a nap-
nak évfordulóján, mikor Beethoven 
1800-ban a Várszínházban hangverse-
nyezett, ugyancsak a Várszínházban 
meghívott közönség előtt díszhangver-
seny lesz a mester magyar vonatkozású 
műveiből. A színházat emléktáblával 
jelölik meg. 

Az ünnepség-sorozat ezzel a be-
osztással hiányos. A mester magyar 
vonatkozású műveiből a jelentősek 
hiányzanak. Nem zeneirodalmi súly 
szerint, hanem zenetörténeti vonatko-
zások szempontjából kell mérlegelni 
ilyenkor a műveket. A nekünk írt 
ópuszokat mindenesetre elő kell adni. 
Ezek közül legjelentősebb a Magyarok 
első jóltevője (István király) és az Athén 
romjai című két színpadi mű és az 
Esterházy Miklós herceg felesége neve-
napjára szerzett C-dur mise. Mind-
háromnak Magyarországon volt a be-
mutatója . A mise első előadását Kis-
martonban maga a Mester vezényelte. 
Ezeknek nem lehet a magyar műsorról 
hiányozniok. 

A centenáris végrehajtóbizottság 
bizonyára megtalálja e hiányok pót-
lásának módozatait . Erre még van 
elég idő. Az a nagyobb baj , hogy 
Beethoven magyarországi vonatkozá-
sainak gazdagságát és jelentőségét a 
külföld előtt idejében nem domborí-
to t tuk ki. 

* 

Az Operaház előadásai telt házak 
előtt folytak. Változatos műsorral és 
művészi mértéket megütő színvonalon. 
Újdonságot csak február második felé-
ben hoztak (Szabados Béla Fanni), 
melyről ebben a számban már nem 
adhat tunk beszámolót. 

A Filharmóniai Társaság hangver-
senyei nem örvendtek megfelelő láto-
gatottságnak, aminek műsoruk érdek-
telensége és az idegen karmesterek 
utáni kapkodás az oka. Abendroth Her-
mann kölni főzeneigazgatóban érdemes 
zenekari művészt ismertünk meg, de 
Heger Róbert bécsi karmesternél a mi 
f iatalabbjaink tehetségesebbek. 

A műsorok érdektelenek. Kinek kell 
ma Mahler- és Bruckner-szimfónia? 
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