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A Turandot első bemutatója a milá-
nói Scalában Puccini halála után más-
fél évvel volt. Azóta már minden 
jelentősebb operaház felvette mű-
sorába. 

A szövegkönyv nem a megszokott 
feszült, sőt sokszor túlfeszített Puccini-
librettó. Szimbolikus lírai mesejáték. 
Finom és költői, de nem eleven, nem 
lüktet, nem köti le eléggé a figyelmün-
ket. Puccini kiváló érzékkel válogatta 
meg a szövegkönyveit. Tudta, hogy 
mi kell a közönségnek. Most az egyszer 
saját magának választott librettót, 
beledalolta a szívét, teleaggatta zenei 
szépségek töméntelen csecsebecséjével, 
megalkuvás nélküli költő mert ma-
radni. Megfeledkezett arról, hogy ő 
elsősorban zseniális sikerember, aki a 
legjobban tudta adagolni a zenét, a 
drámát, a lírát s a színpadot. Elnézi-e 
neki szenzációkkal tartott közönsége, 
hogy most az egyszer kihagyták a szá-
mításból, most az egyszer csak messzi-
ről szemlélheti, hogy «mulat a prímás». 

Turandot régi kínai mese, amelyet 
az európai irodalom többféle feldolgo-
zásban ismer. Turandot: a legszebb 
kínai hercegnő. Olyan gyönyörű, ami-
lyen az ezeregy éj meséiben is kevés 
akad. Ragyogó és kegyetlen. Minden-
kit meghódít és minden imádóját el-
veszejti, mert csak annak lesz a fele-
sége, aki az általa feladott három rejt-
vényt megfejti. Ha a próbatétre vállal-
kozóknak merészségét siker nem koro-
názza, feje vétetik. És egyszer mégis 
jött egy ember, egy ismeretlen herceg, 
aki megfejtette a rejtvényeket. A da-
cos, kegyetlen Turandot meginog, 
szerelembe esik s vége az operának. 

De, amíg ez bekövetkezik, két és 
félóra hosszat szól Puccini partiturája. 
A régi zenekar, de mintha csak moll-
ban tudna játszani. Csapongó szenve-
délyesség, lírai hevület, szentimentális 
ábrándozás, neuraszténiás nyugtalan-
ság szól belőle most is, de fáradtab-
ban, tétovázó tekintettel. Abból a 
tükörből visszaverődött muzsika, mely 
előtt valamikor a fiatal Puccini tet-
szelgett. Becses, értékes partitura, de 
olyan aranykötésű díszmű, amely nép-
szerű kiadásban nem kapható. 

Az Operaház rendkívüli munkát 
végzett. Olyan előadásban hozta színre 
Puccini művét, amelynél jobbat és 
művészibbet kívánni sem lehet. Való-
sággal zavarban van az ember, hogy 
milyen elismerést osztogasson. Ki er-
demei nagyobb dicséretet? A szerep-
lők, a karok, a zenekar, vagy a rendező? 

Talán elsősorban a női és férfikar. 
Turandot-ban a legfőbb szereplő — a 
kar. Acélvázként tar t ja a cselekvényt. 
Suttog, mormol, beszél, harsog és meg-
remegtet. Büszke lehet az Operaház 
énekkarára. A másik pálma Márkus 
László főrendezőt illeti. Olyan szín-
padot varázsolt elénk, amilyenre csak 
a legnagyobb színpadművészek képe-
sek. A főbb szereplők közül Sándor 
Erzsinek, Tihanyi Vilmának, Venczell-
nek, Pallónak és Laurisinnak kell el-
ismerést osztanunk. A második szerep-
osztás gárdájában pedig Bodó Erzsi-
nek. De elsősorban és főként Székely-
hidy Ferencnek, aki rendkívül nehéz 
szerepét fölényes művészettel oldotta 
meg. Tökéletesen játszott és úgy éne-
kelt, hogy ha a magyar művészetnek 
volna Szent István rendje, feltüznénk 
a mellére. 

* 

Értékes szólókoncertek egész sora 
tarkította a mozgalmas szezont, mely-
ből Dohnányi Ernő, Vecsey Ferenc, 
(rendkívüli művészetének méltatását 
a következő számban hozzuk), Geyer 
Stefi, Zsámboky Miklós, Balázs Árpád, 
Sauer, Hubermann, Hempel Frida és 
Manen Juan emelkedett ki. 

Papp Viktor. 

Külföldi folyóiratszemle. 
Száz év távolából patetikusan és 

groteszken (mint egy romantikus drá-
majelenet), kelnek életre a francia 
romantika első hangos küzdelmei. 1827 
a Cromwell-előszó éve, a szavak forra-
dalmáé és a centenáriumokat mindig 
lelkesen ünnepelő világ kissé értelmet-
lenül és kiábrándulva tekint az egy-
kor gyujtó, romboló, de ma végzete-
sen elavult nagy szavakra: Hova lett 
a mélyükben élt lendület, tombolás, 
örömujjongás, a támadás szédítő iz-
galma, a szabadságtól mámorosodás? 
Berendezkedett forradalom, állandó-
sult lázadás nem nagyon izgatják a 
fantáziát. A romantika legelszántabb 
hívei is érzik, hogy eszményüket fel 
kell frissíteni, mélyíteni, rejtélyes tulaj-
donságokkal kell felruházni a régi for-
mulákat, amelyek a maguk eredeti 
primitívségében nagyon szánalmasan 
hatnak. Fiatal francia írók előszeretet-
tel nevezik ki pillanatnyi idegállapo-
taikat romantikus léleknek és roman-
tikus őseikbe szivesen vetítik saját 
hangulataikat. Edmond Jaloux pedig, 
a Nouvelles Littéraires kritikusa, aki-
nek legfőbb és jogos büszkesége, hogy 
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alaposan ismeri a német irodalmat, 
egyenesen német mintára szeret egy 
kis metafizikai mélységet és misztikus 
ködöt csempészni a francia romanti-
kába. Mert a németek becsületes buz-
galommal olyan tökéletessé «deutol-
ták» XIX. századeleji irodalmukat, 
hogy a legkényesebb, legraffináltabb 
kultúrigényeket is kielégíti. Polárisan, 
antitézisekkel, vagy fenomenológiai-
lag, lényegjegyekkel, tipust keresve, 
«alakokat» találva szépen hangzó mű-
kifejezések tömegébe burkolták be a 
német romantikát. Német lélek, ro-
mantikus lélek egyet jelent és öreg 
professzorok büszkén fedezik fel ma-
gukban a minden németre és roman-
tikusra jellemző «Lebensfülle»-t, meg 
«Dissonanz»-ot, fiatal docensek vágya 
pedig hova is szállhatna másfelé, mint 
az ismeretlen messzeségekbe és a határ-
talan végtelenbe. 

A romantika modern francia bírálói 
nem igen újí tották meg e harcot a 
centenárium alkalmából. Maurras-nak 
nincs több hozzátennivalója tökéletessé 
formálódott gondolatrendszeréhez és 
Rousseau kárhoztatását ép úgy át-
engedi tanítványainak, mint Yictor 
Hugo megtépázását. A tanítványok 
friss erővel fujják a régi dallamot, de 
eredetit alig hoznak. Maurras dog-
matizmusa, mint minden igazi dogma-
tizmus, előbb találja meg a maga 
eretnekeit, (Pierre Lasserre, legújabban 
Jacques Maritain), mint továbbépítőit. 
Maurrasék romantikabírálata kétség-
telenül helyes és szükségszerű volt, az 
igazi munka azonban a klasszicizmus 
történeti rehabilitása és alapfogalmai-
nak ú j életre keltése lesz. 

A Contemporary Review egy tanul-
mánya lelkiismeretesen, de minden 
önállóság nélkül ismerteti a százéves 
francia romantikát. Különösen azt a 
modern tételt találja vonzónak, amely 
az eltemetett kelta szellem előtörését 
lát ja a romantikában. A tétel legalább 
történeti téren nem egészen modern ; 
az angol és francia forradalmat is 
próbálták már ebből a szolgálatkész 
szellemből levezetni. Ossian és Walter 
Scott nagyon népszerűek a romantikus 
Franciaországban, érvel a cikkíró, 
Chateaubriand, Yictor Hugo breton 
eredetű volt, a romantikus költők nagy 
élményei, szerelem, halál, tenger stb. 
a régi bárdok kedvenc témái. Aki a 
titokzatosságot szereti, kedvére figyel-
heti az ősi kelta erők mindig eleven 
munkáját. 

Érdekesebb Pierre Yiguié tanul-

mánya a Mercure de France-ban a 
couleur locale problémájáról. A ro-
mantika forradalma elsősorban a klasz-
szikus dráma ellen irányult és a cou-
leur locale elvét, mint hallatlan vív-
mányt ünnepelték Yictor Hugo és 
társai. A klasszikus dráma romba-
döntése nem sikerült ; Yictor Hugo 
drámái ma színpadon elviselhetetlenek, 
olvasva is nagyon gyöngék, míg Cor-
neille és Racine darabjai dacolnak min-
den ízlésváltozással. A couleur locale 
követelése a romantikus történeti hű-
ségtől a naturalista színpad zsúfolt-
ságához, a modern rendezésnek szinte 
a drámát megölő külsőség-kultuszához 
vezetett. Tévedés lenne azt hinni, hogy 
a klasszikusok nem ismerték a couleur 
locale-t; egyszerűen nem tartották 
fontosnak. A XVII. században nép-
szerű volt a piéce à grand spectacle, a 
látványos kiállítású balett, opera. De a 
nagy drámaírók nem törődtek a járu-
lékos, külső hatással, figyelmüket alak-
jaik lelke kötötte le, nem a ruházatuk 
és a pompás kiállítás. Pierre Yiguié 
felveti a kérdést, miért hanyagolták el 
a klasszikus írók az ókor kitünő ismerői 
a belső couleur locale-t, miért alakítot-
ták át az akkori ízlésnek megfelelően 
az antik drámák hőseit, mint Racine 
Iphigenia vagy Achilles alakját. Ar-
cheologiai hűség nélkül az örök emberi 
megragadása volt a céljuk, adja meg a 
feleletet kissé laposan. Az örök-emberi 
kényelmes magyarázatánál mélyebben 
kellkeresni a klasszikus dráma szellemé-
nek a titkát. 

A North-American Review-ben egy 
okos, sokat tanult, világlátott ujság-
írónő, előkelő amerikai lapok munka-
társa elmondja, hogyan ábrándult ki 
a szocializmusból. Sok más intellektuel 
társával együtt hosszú vitáktól mámo-
rosan hitt a Nép megváltó erejében, 
amely rövidesen és végleg megszüntet 
majd szegénységet, elnyomatást, jog-
talanságot. Minden baj orvoslását a 
szocializmus diadalától várta. A háború 
utáni események azután megdöntöt-
ték a hitét. Látta Oroszországban a 
szocialista Kerenszky tehetetlenségét, 
éveken át tanulmányozta Közép-
Európa egyes államait és arra a tapasz-
talatra jutott, hogy ahol a nép uralomra 
került, az elődök hibáit ismételte, 
csak gonoszabban, tudatlanabbul, rosz-
szabban. És Rheta Childer Dorr-t, akit 
annak idején Wellb hódított meg a 
szocializmus számára, konzervativvá 
tették a tények. 
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