
S Z E M L E 

L. Ziegler, az új német kultúrfilozófus. 

Talán nincs már Európában művelt ember, aki ne olvasta volna Spenglert, 
a «Nyugat alkonyá»-nak filozófusát, avagy nincs senki, aki legalább azt a lát-
szatot nem akarná kelteni, mintha olvasta volna. Spengler művének példátlan 
terjedése és a körülte fölburjánzó irodalom annyit jelent még a legpesszimiszti-
kusabb szemlélőnek is, hogy az emberiség érdeklődik a kultúrfilozófia kérdései 
iránt, hajlamot mutat arra, hogy jobbik énjére ismét ráeszméljen, miután olyan 
sokáig és olyan következetesen megfeledkezett arról. A balti gróf, a nálunk is 
megfordult Keyserling, a «Bölcseségiskola» megalapítója, a «Bölcselő utinaplójá»-
nak szerzője sem maradt el sokkal Spengler mögött. Vele is foglalkozott az utóbbi 
években minden civilizált nép. Magyar nyelven is sok és részben igen jó ismer-
tetés jelent meg mindkettőjükről. Kevésbbé ismert nálunk a harmadik modern 
nagy német gondolkodó, Leopold Ziegler. Talán épen az előbbi kettőnél is jelleg-
zetesebb németsége az akadálya, hogy külföldön épolyan szeretettel foglalkozza-
nak vele, mint amazokkal. Jelen sorok írója már egyszer beszámolt Ziegler egyik 
főművéről «Az istenek alakváltoztatásá»-ról (Gestaltwandel der Götter) a «Minerva» 
folyóirat lapjain s utána azt az érdekes véleményt volt alkalma egy olvasótól hal-
lania, hogy Ziegler régi író lehet, műve csak új kiadásban jelent meg ! Any-
nyira nem érezték a mai törtető korba valónak azt az idealizmust, amely ebből 
a hatalmas művéből épúgy kicsendül, mint egész eddigi működéséből. Pedig 
Leopold Ziegler nagyon is a huszadik század fia, sőt alig érte még el a negyven-
ötödik életévet. A Bodensee mellett, csöndes elvonultságban élve szinte kizárólag 
csak önmagának írja hatalmas tudásról, éles logikáról s amellett meglepően mély 
érzésről, a szó legigazabb értelmében vett vallásosságról és csodálatos költői 
szárnyalásról tanuskodó könyveit. 

Meglepő fiatalon kezdte metafizikai, kultúrkritikai s filozófiatörténeti 
irányban orientált műveinek írását. Huszonegyéves korában jelent meg első, 
figyelmet érdemlő munkája : «Zur Metaphysik» des Tragischen (1902). Követték 
ezt «Das Wesen der Kultur» (1903) és «Der abendländische Rationalismus und 
der Eros» (1905). A jólismert és nem is olyan rég nagyon divatos Hartmann 
tanítványaként lépett föl, de mesterét rég túlszárnyalta már. A háborús évek 
előtt két nagyobb munkát adott még ki, melyek közül az első épen mesterének 
volt szentelve «Das Weltbild Hartmanns» (1910) s melyet még Alois Riehl is az 
Eduard von Hartmann-ról szóló művek legjobbikának ismert el. A másik eszté-
tikai munka volt: «Florentinische Introduktion zu einer Philosophie der Archi-
tektur und der bildenden Künste» (1912). A nagy háború azután a kultúrpszicho-
lógia felé terelte «Der deutsche Mensch, 1915, Volk, Staat und Persönlichkeit», 
(1917.). 

A világháború után, 1920-ban jelent meg a hatalmas «Gestaltwandel der 
Götter», amely két kötetben, 929 lap terjedelemmel, harmadik kiadást ért már 
azóta. Azonban ezt nyomon követte egy másik, csaknem hasonló nagy mű, «Der 
ewige Buddho» (1922), sőt legújabban egy harmadik, a csaknem ezer lap terje-
delmű «Das Heilige Reich der Deutschen». A szó legszorosabb értelmében vett 
aktuális művek ezek minden tudományos elmélyedésük és nagyszerű alapvetésük 
mellett is, avagy épen ezért. A mi korunk ilyeneket követel. A mai ember ismét 
a nagy koncepciót kedveli, újra be akar hatolni a titkok titkába. Nagyon igaza 
van M. Schröternek a «Dienst an der Welt» (Darmstadt, 1925), a Ziegler filozófiá-
jába bevezető kötet 61. lapján irottakban : az érdeklődés Kanttól Hegel felé 
fordult; a természettudományosan megalapozott ismeretelméleti beállítottság 
helyet ad a szellemtudományos, történetfilozófikus, metafizikakedvelő orientáló-
dásnak. Az érdeklődés középpontjába került megint a kultúra fogalma legálta-
lánosabb értelmében. Amint Kantot is Hegelen át érthetjük mintegy meg, úgy 
— a német klasszikus filozófia jelentős, mélyértelmű változási törvényét még 
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inkább elmélyítve s határait tágítva, de mégis ismételve azt — a rendszeres gon-
dolkodói munkásság a «természet» helyett most újra a «kultúrát» állítja kérdései, 
vizsgálatai középpontjába. Épen ez teszi napjainkban ismét lehetővé jelentősebb, 
kimagaslóbb, egyéni módon gondolkodó bölcselők föllépését. Ezek közé tartozik 
Ziegler is, kit sokszor szoktak önkéntelenül Nietzschevel összehasonlítani, noha 
inkább lehetne a megfordított Nietzschenek nevezni. 

Ez a rövidlátó, gyönge testalkatú, mázsás mondatokból művésziesen égbe-
törő, eszmedómokat építő német arról a déli vidékről való, amely nem egy nagy 
filozófust, költőt, művészt adott az emberiségnek, a nehézkes, de annál több 
érzéssel bíró svábok földjéről. Származásáról, családjáról, szűkebb hazájáról ő 
maga írt önéletrajzában, amely a már nálunk is eléggé ismert új német gyüjte-
ményben «Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen»-ben (Leipzig. 
Band IV. 1923.) jelent meg, de a fentebb említett kötetben is. «Atyám kereskedő 
volt», említi itt, «atyai nagyatyám ügyes, ízléssel bíró kézműves, ki érzékkel bírt 
az iparművészet iránt. Ifjúkorban (úgy mesélik) vándorolt be sváb területről 
Karlsruheba, foglalkozására nézve aranyozó volt.» Büszke Ziegler arra, hogy 
atyja sem akart kereskedő lenni, hanem szintén aranyozónak vallotta magát, 
noha tulaj donkép nem folytatta már ezt a mesterséget. Nem kevésbbé büszke 
végül arra, hogy ő maga nem származott szellemi hagyományoktól átitatott ház-
ból. Saját gyermek- s ifjúkora azonban talán megsínylette ezt, mert iskolázta-
tását is befolyásolta ez a körülmény. Minden pedagógusnak figyelmébe ajánl-
hatók ezek a lapok, melyeket Ziegler iskolai küzdelmeiről ír. Nagyon sok esetben 
bebizonyult persze már az övétől eltekintve is, hogy a tanerők egy része épen 
semmi érzékkel nem bír a nevelés iránt, főleg pedig az átlagon felülemelkedő 
tehetségekkel szemben teljesen vakok vagy tehetetlenek. Sok botlás, tapogatód-
zás töltötte ki emiatt mind a középiskolai, mind az egyetemi éveket Ziegler részé-
ről. Drews, a filozófus s utána Hartmann személyes ismeretsége térítette határo-
zottabb irányba. De épen ez akadályozta meg pl. abban, hogy már akkor meg-
értse Windelbandot, aki épen legelső egyetemi előadásait tartotta. Nem is nála, 
kinek hallgatója volt, hanem Euckennél szerezte meg a doktorátust. Ha még 
hozzávesszük freiburgi habilitációs kísérleteit s az ezek körül szerzett tapaszta-
latokat, végkép megértjük, hogy hogyan s miért lett ebből a szellemileg magasan 
álló emberi lények után sóvárgó ifjúból mégis a világ zajától lassanként félrer 
húzódó bölcselő. 

Igaz, hogy félrevonultságában is állandóan az emberi nem legnagyobbjai-
val élt együtt lélekben. Jézus, Assisi Szent Ferenc, Meister Eckhart, a középkor 
nagy német misztikusa azok, akik legtöbbet foglalkoztatják. A rég letűnt korok 
rajongó szelleme egybeforrva modern tudással, racionalistamód éles ésszel, logi-
kával, hit és tudomány, érzés és gondolkodás egy új, modern nagy egységbe fog-
lalva, ez jellemzi Zieglert és műveit. Igazi gazdagságát, leghatalmasabb erő-
próbáit népének, azaz az egész emberiségnek nagy szenvedése, a világháború és 
az utána következő még keserűbb évek váltották ki egész teljességében belőle. 
A szenvedés, de a megváltó, nemesítő szenvedés filozófusa ő. Ismeri a pesszi-
mizmust, hisz tanítványa volt a pesszimista bölcselőknek, de magára s filozófiá-
jára nézve legyőzte azt. Az ő nagy fölismerése épen az, hogy minden régibb val-
lásnak az a legnemesebb magja, hogy a szenvedés által istenné válik a teremt-
mény is, az ember. Nem menekülni kell a szenvedés elől, hanem akarni kell, 
mert csak az ő tisztítótüzében szabadulhatunk meg mindattól, ami földi, súlyos, 
ami lehúz a porba, ami legnemesebb, szellemi részünket gátolja az emelkedésben. 
Azonban ennek a nemesebb résznek, a szellemnek sem hódol individualisztikusan 
Ziegler. «Unser keiner lebt sich selber, unser keiner stirbt sich selber», írja egyik 
finom érzékkel felépített kis elmefuttatásában a «halálról» (Vom Tode). «Aki ezt 
elfeledné az életre vonatkozólag, folytatja, «azt a halál illendően emlékezteti 
erre. Meghal, a halál igenlésével, vagy anélkül, mert a kollektív akarat ismét 
visszaköveteli őt, az az akarat, amelynek szolgálatában beleegyezőleg vagy ellene 
lázadozón elhasználtatott. In serviendo consumitur. Saját közreműködése nélkül, 
amint az életbe is lépett, el is kell innen mennie mindenkinek, s mindkét dolog 
egy összlét érdekében történik, melynek törvényeit csak későn és tökéletlenül 
ismerheti meg. Bölcsnek lenne nevezhető az, akit a háború a békére, a halál az 
életre tanítana meg.» Magának a világháborúnak egyetlen jelentőségét is csak 
abban látja, hogy ez azt a tényt pecsételte meg, hogy a konkrét egyénnek nem 
önmagának, hanem a köznek, a kollektív állapotnak, a csoport, törzs, nép tuda-
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tának kellett halhatatlanságát áldozatul hoznia. «A háborúban — és ez leg-
mélységesebben rejlő értéke — csak tudatossá válik az a cél, amely máskülönben 
homályban marad.» «Der Tod als der mächtigste Stifter gesellschaftlicher Bil-
dungen !» Ez egy msáik meglepően mély meglátása Zieglernek ezzel kapcsolat-
ban. Semilyen céltudatos egyesülés, legkevésbbé egy tisztán gazdasági, politikai, 
művészeti, vallásos, tudományos vagy bármely más célt maga elé kitűző nem 
működött olyan mértékben összetartólag, mint a fegyverbírók egyesülése, akik 
az egyes halálával készek az összesség életét megvásárolni. 

Tévedne azonban, aki ebből és más hasonló megnyilatkozásaiból azt követ-
keztetné, hogy Ziegler a fegyvercsörgető, német revanche-párti ideált vallja ma-
gáénak. Ő nagyon jó német hazafi, sőt azt állíthatnók, hogy a német fajt tar t ja 
az európai embertípus legkiválóbb, legemberibb reprezentánsának ; roppant 
sokat foglalkoztatta őt a német lélek mint világtörténeti jelenség. Épen újabb, 
tavalyelőtt megjelent hatalmas kétkötetes műve, «Das heilige Reich der Deutschen» 
is ezzel foglalkozik : emlékeztet ez Fichtere, aki a német nép hasonló mélységes 
megaláztatásának napjaiban ismerte föl annak mérhetetlen jelentőségét és szó-
lott hozzá lángszavakkal. Mégis amellett modern világpolgár (amint Fichte is 
az volt minden német hazafisága mellett, sőt talán épen azért, mert igaz német 
volt!), egész Európa fiának érzi magát, sőt bátran síkra száll az annyiszor le-
mosolygott új, euráziai (európai és ázsiai) közös óvilági szellemért, amelynek 
végső diadalát a meggyőződés erejével már a legközelebbi jövőben biztosra 
mondja. Innen érthető meg «Der ewige Buddho. Ein Tempelschriftwerk in vier 
Unterweisungen» hatalmas műve is, amelyet ő maga a «Gestaltwandel der Götter» 
kiegészítő részének vall. 

Épen itt mutatkozik egy bizonyos meglepő közösség Spengler, Keyserling 
s Ziegler között. Mindhárom kultúrfilozófus az időbeli s a tulajdonképeni térnek 
olyan szédítő távolságait méri át, annyi népnek, kornak, világrésznek szokásait, 
erkölcseit, gondolkodását, sorsát s ennek törvényeit markolja össze impozáns 
érzelmi erővel, hogy már maga ez az erő lenyűgöz és tiszteletet paran-
csol. Zieglernél ezenkívül elragad az a becsületes lelkesedésből származó hév és 
az ezzel összefüggő, tudósnál nem mindennapi költői lendület, amely a legnehe-
zebb témáit áthatja, fűti, emeli. Mindazok, akiket a filozófia közelfekvő okokból 
elriaszt, az ő műveiben olyan nehéz problémákkal is bízvást fölvehetik a harcot, 
amilyenek más tudós tollából végkép hozzáférhetetlenek lennének nekik. A «Ge-
staltwandel der Götter» görög történetfilozófiája kitűnő példa erre. A homerosi 
ember világnézetétől kezdve a nagy görög drámaírókéig olyan biztos kézzel van 
vezetve egy valóban nagyvonalú, mélyről jövő, meglepően egyszerű és egyszerű-
ségében igaz fejlődésmenet, hogy a tudományt kedvelő olvasó szinte megrészeg-
szik tőle s a máskor mindig résen levő kritikáját is elveszti egy időre. Itt érti 
meg még a beavatott is igazában, hogy a görög ember milyen nagy utat tet t 
meg a homerosi kor boldog gyermekségétől Sophokles idejének tragikus komoly-
ságáig. Szinte kézzelfogható innen az átmenet a kereszténységhez, Jézushoz. 
Művészi ihletettséggel van vázolva azután az a nagy űr vallási téren, amely a 
római császár-kort olyan szomorúan jellemzi, s az az «istenek vándorlása», amely 
a nagy birodalom minden népétől az űr központja, Róma felé tartott . A keresz-
tény középkor kevésbbé ragadta még meg itt fantáziáját. Ezt azonban időköz-
ben bőven kipótolta egy másik nagy művében, «Das heilige Reich»-ben. A «Ge-
staltwandel» gyönyörű fejezetekben ontja még a II. kötetben a legmodernebb 
korok filozófiáját. Azaz ez sem filozófia már, hanem vallás. A tudomány Atheos 
istene olyan avatott költő-filozófus, minden tudományban jártas ízig-vérig mo-
dern s mégis (azaz épen azért) vallásos gondolkodó tollára talált itt, amely teremtő 
erővel bír. Ha Ziegler vallásosságát említjük, természetesen Troeltschnek azon 
szavaira kell emlékeznünk, hogy minden népek s korok nagy vallásosai soha 
sehol sem fértek az egyházi vallásosság korlátai közé. Minden vallási lángész 
vagy próféta, vagy eretnek, akit a középkor csak akkor nem vitt máglyára, ha 
félrevonult, csendes misztikusként élve kerülte az összetűzést. Ziegler e szem-
pontból olyan lelkes túlzó, hogy a XX. században is majdnem máglyára kellene 
vinni. A fölvilágosult atheista mindenesetre kevésbbé veszélyes, mint ez az 
atheizmusból ideális vallást teremtő hívő lélek. 

Ziegler másik könyve, «Das heilige Reich der Deutschen» annyiban kiegé-
szítője s betetőzője az előbbinek, hogy a német néptől követeli, várja, reméli 
mindannak a megvalósítását, aminek az eljövetelében hisz. A német néptől, 
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mert ennek olyan a jelleme, természete, története, hogy ilyen reményre föl-
jogosít. A német néptől, mert ez valósította meg a középkor «heiliges Reich»-jét, 
szent birodalmát is. Mint modern ember jól tudja Ziegler, hogy a középkor soha 
többé vissza nem térhet, de a ma adottakból új hatalmas szintézis teremthető ; 
s ezt akarja ő, ezt várja népétől, amelyet csaknem a régi zsidó értelemben az 
új Ür választott népének tart. Gáncsolja, szidja is, mert szereti, mert nagyra, 
a legnagyobbra hivatottnak tart ja. A gondolható legnagyobb ellentétek, a sötét-
ség és a fény szintézise a jövő feladata s ezt a németek fogják szerinte megoldani! 
Az ő «szent birodalmuk» a világ s az Isten, a profán és a szakralis kibékítése 
egymással. 

Spenglerrel különösen ott jut éles ellentétbe, hogy ez az északnémet 
protestáns «frigyesizmus»-t, a Nagy Frigyesben csúcsosodó fölvilágosult raciona-
lista porosz államszocializmust dicsőítette, míg Ziegler a «Heiliges Reich» első 
kötetében igazán lesujtó véleményt mond erről a cinikusan észimádó uralkodó-
ról, aki a legkövetkezetesebben saját királyi méltóságának gúnyolásáig jutott el. 
(Tükörbe nézve s saját Istenhez hasonlóságára emlékezve jelentette ki kurtán-
furcsán : tant pis pour lui, ha én hasonlítok rá !) Mint igazi idealista, Ziegler nem 
lelkesedhet egy ilyen tisztán racionális beállítottságú uralkodóért, aki magával 
nem ragadhatja az amúgy is porban kúszó embert a magasabb régiókba. Az ő 
ideáljai a történelem pap-császárjai, avagy szent uralkodói, kik, mint a közép-
kori német nemzetiségű szent római birodalomnak kiválóbb koronás fői, Istentől 
vállaikra helyezett, súlyos, felelősségteljes feladatnak tekintették az uralkodást 
s Krisztus igazi követőinek tartva magukat az Ür helytartóiként hittel s oda-
adással vezették a rájuk bízott nyájat. Épúgy megnyilatkozik mindebben a 
katholikus délnémet területek saját külön kultúrfilozófiai állásfoglalása mint egy 
bizonyos romantikus örökség, amely különben katholikus német körökben szintén 
hagyomány. Szinte Novalis középkort dicsőítő «Europa» tanulmányát látjuk itt 
impozánsabb formában újra föltámadni. Nem hiába látja Ziegler a német ember-
ben a romantikus típust megvalósulva. Nem hiába volt szerinte a germán-német 
törzsek főistene Wotan, a vándor, az örökké nyughatatlan ! 

Hegel és a nagy romantikus filozófusok merészen teremtő utódja Ziegler, 
aki sajátos új irracionalizmust képvisel. Mindkét nagy könyve, de főként ez az 
újabb igazi tárháza a modern tudásnak. Politika a negyedrésze, szellemtörténet 
a többi háromnegyedrész. Ebbe azonban bele van szőve minden, ami korunkat 
mozgatja, avagy a legutolsó időkben mozgatta. A pszichoanalizis épúgy benne 
van, mint a természettudomány, a költészet, mint a vallás, a csillagászat, mint 
az okkultizmus. Későbbi századok tudósai ebből a könyvből fogják az adatokat 
meríteni az 1920-as évekbeli ember rajzához. 

Itt azonban korántsem állt meg Ziegler. 
1926-ban a modern társadalom legégetőbb gazdasági problémái felé for-

duló érdeklődéssel adta közre «Zwischen Mensch und Wirtschaft» című nagyobb 
művét. Itt az eddigi csupán organizáló gazdasági rendszerrel szemben a valóban 
organikust sürgeti. Ennek tekintetbe kell vennie azt, hogy az ember az, ki gaz-
dasági rendszert hoz létre, még pedig emberi eszközökkel emberi célok elérésére ! 
Mint minden igazi német, ő is ellensége az amerikanizmusnak (Amerika und die 
Heraufkunft des Untermenschen c. fejezet !). Előfutárai voltak sok tekintetben 
a romantika szociológusai, kik már a XIX. század elején észrevették az ú. n. 
kapitalisztikus gazdasági rendszernek alapvető hibáját, hogy ez a tőke rabszol-
gájává aljasítja le az embert ! A pénz és a gép az úr a modern időkben, tehát 
vak erők, ostoba, durva, anyagi erők ! Mennyivel jobb volt a középkori függés, 
amely csak élő, lelkes lényektől való függőséget jelentett ! Az újkor a maga 
butító tőkeimádatával lebecsüli a legnemesebb Isten-teremtményét, az embert, 
az emberi lelket ! A kapitalista világrendet mind nagyobb mértékben veszélyez-
teti az a fejetetejére állított felfogás, melyet már ezek a német romantikusok 
kigúnyoltak, hogy «disznóhizlalás értékesebb az embernevelésnél», mert a disznó 
áru és az árut ma nem a fogyasztó kedvéért, hanem a tőke kedvéért gyarapítják 
a végtelenségig. A tőke árut s az áru új tőkét fiadzik esztelen vak rohanásban, 
szünet s megállás nélkül. A kapitalisztikus termelésmód győzelmével gazdasági 
rendünk izolált s abszolut értékrendszerré kezd válni, véli Ziegler. Ez széttépi 
a társadalom élő egészét, az életet magát : disszociatív hatása van. Mégis van-
nak ebben a kapitalisztikus rendben is erők, melyek jóra vezethetnek, ha helyes 
irányba terelődnek. Legveszélyesebb az immár magát lejáró mechanisztikus kor-
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szakban volt a kapitalizmus. Ma már 
organikus eszméje. Ha ennek sikerül dia 
is, újra visszatalálunk minden gazdaság 
pontjához : az emberhez. 

Színházi szemle. 
A lefolyt két hét mozgalmas színházi 

életéből két újdonság emelkedik k i : 
Molnár Ferenc Olympiája és Móricz 
Zsigmond Úri murija. Amazt a Magyar 
Színház, emezt a Vígszínház mutatta be. 

Molnár Ferenc vígjátékát nagy sajtó-
riadó vezette be s bemutatója óta nagy 
sajtóreklám kíséri. Bizonyos mértékig 
indokolt is az elismerés a szerzővel 
szemben. Új darabja a maga forma-
fegyelmével, felépítésének ökonómiá-
jával jelentékeny fejlődést mutat. 
Mondanivalóját az író nem teríti széjjel, 
nem halmoz epizódot epizódra, motí-
vumot motívumra, hanem szinte a 
hármas egység szoros formájába kény-
szeríti magát s a rendkívülit, a különö-
set, a rikítóan eredetit sem hajszolja. 
Nincs egy felesleges jelenete, de egy 
felesleges szava sem. Ez a tisztult belső 
forma a legújabb európai dráma egy-
szerűsítésre törő esztétikai elvével össz-
hangzatos. 

Merőben más lesz azonban a darab 
értékelése, mihelyt a mondanivalónak, 
a lepergetett cselekménynek nézünk a 
szeme közé. Mert mi is történik itten? 
Mit is akar az író velünk közölni? 

Egy előkelő osztrák fürdőhelyen egy 
fiatal, özvegy hercegasszonynak, a 
császár egyik udvarhölgyének, egy 
hadsegéd-tábornok leányának már 
hetek óta hevesen teszi a szépet egy 
magyar huszárkapitány. A hercegasz-
szony épen nem közönyös a tizenegy 
nyelvet beszélő, a kitűnően bridgező, 
az utolérhetetlenül lovagló kapitány 
iránt s be is ajánlja apja révén a 
császár unokája mellé lovaglómester-
nek. Ez a még viszonynak nem nevez-
hető flört azonban kezd feltűnést kel-
teni s anyja tanácsára a fiatal herceg-
asszony végleg szakít a huszártiszttel. 
Szakít pedig olyan szavak kíséretében, 
melyek a fiatal tisztet teljesen kijóza-
nítani volnának hívatva. A szépséges 
hercegasszony t. i. azt mondja udvarló-
jának, hogy paraszt. (Ha az írónak 
eszébe jutott volna, hogy egy finoman 
nevelt udvarhölgy ilyet talán mégsem 
szokott mondani s a szakításra egyéb 
módja is volna, akkor — nem lett 
volna darab. De az írónak ilyesmi nem 
jutott eszébe.) A fiatal huszártiszt hal-
latlanul felháborodik a sértésre és 

ezt szerencsésen ellensúlyozni kezdi az 
dalra jutnia gazdasági szervezetünkben 
egyedüli helyes és egészséges kiinduló-

Koszó János. 

bosszút fogad A legközelebbi kávéház-
ból felszólítja a helybeli csendőrség 
parancsnokát, egy alezredest s mintha 
a bécsi rendőrség beszélne, tudtára 
adja, hogy a hercegasszonyok körül 
forgolódó huszártiszt nem huszártiszt, 
hanem világcsaló. A csendőralezredes 
kétségbeesetten rohan a hercegasszo-
nyokhoz. (Ha az írónak eszébe jutott 
volna, hogy egy csendőralezredes még 
sem lehet olyan ostoba, hogy egy hely-
beli telefonálást ne tudjon megkülön-
böztetni egy interurban beszélgetéstől, 
akkor — nem lehetett volna darab. 
Az írónak azonban ilyesmi nem jutott 
eszébe.) A hercegasszonyok kétségbe-
esnek. Mi lesz, ha elterjed a hír, hogy 
ők egy szélhámost fogadtak kegyeikbe? 
mit szól a világ? s mekkorát fog szik-
rázni a császár kék szeme, mely most is 
láthatatlanul ott ellenőrködik mindnyá-
juk felett? Nosza maguk elé hivatják 
az álkapitányt és megkérik, hogy 
azonnal tűnjön el a szemük elől: ők 
nem jelentik fel, futni engedik. A kapi-
tány azonban nem ijed meg : ő bizony 
nem fog futni, nem fog hallgatni, 
inkább megírja emlékiratait s benne 
elbeszéli, hogy mikép járatta bolondját 
a hercegnőkkel. A hercegasszonyok 
kétségbeesnek. Mi lesz, ha a császár 
kék szeme . . . stb. A kapitány csak 
egy feltétel alatt hajlandó hallgatni: 
ha a fiatal hercegasszony kegyeiben 
részesíti. A fiatal özvegy, hogy a bot-
rányt elkerülje s hogy a császár kék 
szeme . . . szóval teljesíti a kívánságot. 
(Ha az írónak eszébe jutott volna, hogy 
1-ször is egy nő kegyeit ilyenforma 
csalással megnyerni nem annyira 
huszárkapitányhoz méltó, mint inkább 
valami kereskedelmi utazóhoz, 2-szor 
pedig, hogy egy gőgös hercegasszony 
mindent inkább próbálna meg előbb, 
semhogy így kerüljön ki a kátyúból, 
akkor — ismét nem lett volna darab. 
Az írónak azonban ilyesmi nem jutott 
eszébe.) Mit szaporítsuk tovább a szót? 
Az utolsó felvonásban persze kiderül, 
hogy az álkapitány igazi kapitány s 
az élmények után a hercegasszony is 
szeretné vele folytatni a viszonyt, azon-
ban a huszárkapitány megalázza szép 
partnernőjét és örökre szakít vele. 

Az egész vígjáték a maga nagy kép-
telenségeivel, mondanivalójának üres-
ségével, lélekrajzának hazugságával és 
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demokrata tendenciájának hamis csen-
gésével nyilván nem magyar közönség-
nek íródott. Ez a publikum könnyen 
sarokba szoríthatná az í rót : Honnan 
ismered te az udvari körök asszonyait, 
minő telefontrükk révén jutottál kö-
rükbe, hogy tetteikben ennyire aljasak-
nak, beszédmódjukban ennyire sza-
kácsnőistílusúaknak merészeled mu-
tatni őket? Hol és mikor volt neked 
alkalmad eleven huszártisztekkel érint-
kezni, hogy ennyire alacsony módon 
úriatlanoknak rajzolod őket? Talán 
csak nem a haditudósítói fronton is-
merted meg őket ilyeneknek? 

Nem, ez a darab nem minekünk 
készült. A mi publikumunknak tetszik 
Molnár Ferenc virtuóz színpadismerete, 
megneveti jellegzetes vicceit, tapsol 
ötletességének, de rögtön megérzi, hogy 
az Olympia mindenestül export-cikk. 
Amerikának van ez szánva, ahol ezt a 
pakfonghangú demokráciát még csengő 
ezüstnek fogadják el. Ezt az alacsony 
szellemű, ezt a kicsinyes, ezt az ostoba, 
ezt a garasos arisztokráciát valóban 
csak a dollár-demokrácia hazájában 
fogadhatják el életszerűnek, igaznak. 

Az előadáson a különböző magán-
színházak jeles erői szerepeltek, de az 
igazság kedvéért meg kell jegyeznünk, 
hogy azért még magyarszínházi színész 
is akadt köztük. A fiatal hercegasszony 
szerepét Gombaszögi Frida játszotta. 
Az író elég mostohán bánt vele. Az első 
két felvonásban csak azt csinálhatta, 
amit már jó félszázszor láttunk tőle, a 
harmadik felvonásban még annyit se. 
Kiss Ferenc kitünően mozgott, igen jól 
játszott, de sehogy sem keltette egy 
tizenegy nyelvet beszélő huszártiszt 
benyomását. Góthné az anyahercegnő 
szerepében teljesen simult a szerep-
követelte közönséges tónushoz. Zala 
Karola finomabb volt a szerepénél, de 
szívesen megbocsátottuk neki. Hegedüs 
Gyula az ostoba csendőralezredes szere-
pében tökéleteset nyúj to t t : egy-egy 
mozdulata, tekintete a legminimálisabb 
eszközökkel a lehető legkifejezőbb erejű 
volt. Stella Gyula a főlovászmester sze-
repében kitünően hatott. Góth Sándor 
a tábornokot Hötzendorfi Conrad sike-
rült maszkjában játszotta. 

Móricz Zsigmond Úri murija töké-
letes ellentéte Molnár darabjának. Mó-
ricznak elsősorban epikus talentuma 
nagyon otthoniatlanul mozog a szín-
padi formák között. Az egész darab 
inkább genreszerű képek egymásutánja, 

semmint igazi dráma. Mondanivalójá-
nak súlyos voltával, életábrázolásának 
igazságával, hangjának és felfogásának 
gyökeres magyarságával azonban ma-
gasan felette áll a csak-technika, a merő-
ötlet Molnár-darabnak. 

Móricz darabjának meséje alig pár 
szóba összefoglalható. Egy kiskunsági 
földbirtokos, a magyar földnek fana-
tikus szerelmese, birtokán reformokat 
akar létesíteni. Okszerűen, modernül 
akar gazdálkodni. Ehhez azonban 
pénzre, kölcsönre volna szüksége, a 
kölcsönhöz pedig felesége aláírására. 
Az asszony, aki a maga finomkodóbb 
voltával kicsit eltávolodott a föld-
től, vonakodik a váltót aláírni. Bána-
tában a férj kimegy a tanyára, ki-
viszi cimboráit is, a cigányt is és nagy, 
duhaj mulatságba akarja temetni el-
keseredését. Ez a szilaj-magyaros, ez a 
vadul-féktelen mulatság a darab kö-
zéppontja. A mulatságon azonban az 
asszony is megjelenik, s mikor meg-
tudja, hogy ura egy kis mezei virág-
gal is kezdett enyelegni, feltámad fél-
tékenysége. Nagy jelenet! A házastársak 
ellentéte a forrpontig hevül. A férj már 
önmaga ellen szegzi a revolvert, ami-
kor egy szelídlelkű sógorasszony ki-
békíti őket, a feleség aláírja a váltót, 
s a férfi diadalmasan köszönti a pusz-
tára virradó új és igéretes hajnalt. 

Ez a rövid mese a darabban epikus 
szélességűvé terül. Rengeteg szereplő 
és apró mozaikszerű jelenetek sorakoz-
nak egymás mellé. A jelenetek alig vi-
szik előre a néhol szinte már mozdu-
latlan darabot, de minden szavuk, min-
den vonatkozásuk mélységesen jel-
lemző arra a világra, amit az író raj-
zolni akar. Magyar világ az, magyar 
élet ez, szimbolikusan magyar sors ez. 

A darabnak egész felépítése Csehov 
drámáira emlékeztet. Itt is, ott is alig 
haladó jelenetek sorát látjuk, a szín-
padi külső élet itt is, ott is minimális, s 
ami történik, az az alakok lelke mélyén 
húzódik meg s csak egy-egy zivatar-
szerű robbanásban tör ki; itt is, ott is 
a legapróbb, szinte jelentéktelennek 
látszó mozzanatok szimbolikussá mé-
lyülnek, itt is, ott is az író fajtájának 
lelkétől lelkezettek. 

Épen ezért a drámaiatlan forma nem 
is állhat útjába a Móricz darab igazi 
élvezésének. Akárhogy botladozik is 
az író a színpad síkos padlóján, e botor-
káló menet közben is nagy perspektí-
vák felé tud kilátást nyitni. 

E színpadiatlanságnál kellemetlenebb 
a darab hangjának megtörése. Egészen 
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az utolsóelőtti képnek végéig úgy érez-
zük, hogy az író tragikusra húrozta fel 
hangszerét s ime egyszerre csak vidám 
nótába kezd s reménykeltő hangulat-
ban fejezi be darabját. Lehet, hogy 
ez a happy and a nagyközönségnek in-
kább szájaíze szerint való, de kétség-
telen, hogy a darab egyenes vonalát 
megtöri. 

A Vígszínház előadása kitűnő. Már 
maguk a színpadi képek is megkapóak. 
A színteret három egymás mögé helye-
zett ív — tulipános motívumokkal dí-
szített ív — zárja keretbe. A színtér 
változását jóformán csak a hátsó füg-
göny és egy-két rekvizitum jelzi, sze-
rényen, artisztikusan. A rendezés apró 
finomságokkal teljes. Csak egy-két 
jelentéktelennek látszó dolgot emlí-
tünk. Mikor a férfiszereplők a nagy 
mulatási jelenetben a cigány előtt tán-
colnak, mind máskép ropja a csárdást: 
Mály Gerő mártogatva, inkább csak a 
térdével táncol, Kürti József zsebre-
dugott kézzel, gavallérosan, Somlay a 
színpad egyik felétől a másikig bo-
kázva. Mindegyikük tánca találóan 
jellemzi az ábrázolt alak temperamen-
tumát, vagy műveltségi nívóját. Mikor 
meg a mulató kompánia az ambitusról 
kivonul az éjtszakába, s egy-két kő-
hajításnyi távolságban folytatja a dá-
ridót, a színpadra nem az egész banda 
muzsikája szűrődik be halkítva, ha-
nem csak a nagybőgő brummogása. 
Látszólag jelentéktelen semmiségek 
ezek, de az írónak realizmusát csak 
ilyen realista eszközökkel lehet töké-
letesen kifejezni. 

Ha a szereplőket mind jellemezni 
akarnók, szinte az egész társulat név-
sorát kellene kiírnunk. Felesleges is 
volna szólni valamennyiről; hiszen, 
hogy Somlay Arthur erőteljes ábrázoló, 
hogy Varsányi Irén finoman érzelmes, 
hogy Somogyi Erzsi elragadó paraszt-
lány, hogy Rajnay ellenállhatatlanul 
komikus, s hogy Kürti József végtele-
nül kedves tud lenni, azt eddig is akár-
hányszor tapasztaltuk. Mály Gerőt 
azonban mégis ki kell emelnünk. Ed-
digi szerepeiben is elsőrangú epizodis-
tának éreztük, ebben a darabban azon-
ban még tisztelőit is meglepte ábrázo-
lásának jellemző erejével. Szinte cso-
dálatos, hogy az a vontatott, majdnem 
monoton beszédmód, a mozgásnak az 
a keleti nyugalmú lassúsága, mennyi 
árnyékolásra képes. 

A sok kitűnő szereplő közül egyedül 
Simonyi Mária nem elégített ki. E nagy-
képességű színésznőnek mintha affek-

tációba fulladna művészete. Már be-
szédje is képtelenül modoros. Rövid a-ja 
o-nak, hosszú á-ja é-nek hangzik, pl. 
magának helyett így mondja: mogénok. 

Reméljük, hogy közönségünk a da-
rabnak formai fogyatkozásai mögött 
is meg fogja érezni a fajtájával kon-
geniális művészt, s értékelni fogja a 
magyar életet megragadó erővel áb-
rázoló írót. 

* 

A Nemzeti Színház sikerrel újította 
fel Kamaraszínpadján Shakespeare bá-
jos vígjátékát, a Vízkeresztet. A rende-
zés a régi angol színpad tagolását 
akarta éreztetni, de valamiféle mo-
dernebb formában. A közönség közé 
benyúló teret akképen valósította meg, 
hogy a zenekart befödte, s egyes jele-
neteket itt játszatott. Az előtéren itt 
folyó akciót egy, közvetlenül a rivaldára 
omló, s egy tengerparti várost ábrá-
zoló gobelinszerű függöny zárta be. 
A háttéri színek vagy a drapériás her-
cegi termet, vagy Olivia kertjét és há-
zának egyik szobáját mutatták. Az 
egyes képek egymás sarkába taposva 
gyorsan követték egymást. 

Az egész játék így nagyon egyönte-
tűnek és nagyon shakespeareinek ha-
tott. Csak azt sajnáltuk, hogy a színé-
szek az előteret kevesebbszer használ-
ták, mint ahányszor bízvást lehetett 
volna. Hogy egy-két változás kissé 
megkésett, azt talán a kellő számú pró-
bák hiánya okozta, s e késések a követ-
kező előadásokban bizonyosan nem for-
dulnak majd elő. 

Lehotay Árpád, mint Orsino hercege, 
igen kellemes jelenség volt. Tőkés Anna 
Violát bájos melancholiával játszotta, 
Uray Tivadar elegáns bohóc volt, Ligeti 
Juliska a komorna szerepében tempera-
mentumos kedvességével hatott, Hor-
váth Jenő jóízű Böffen Tóbiásán és 
Pethes Sándor groteszk Keszeg An-
dorán sokat nevettünk. Igaz örömünk 
telt Kürthy György Malvoliójában. 
Affektációt tudott ábrázolni anélkül, 
hogy művészi eszközei affektáltak let-
tek volna. A színház az utóbbi időben 
méltán foglalkoztatja többször ezt a 
jeles tehetséget. Olivia szerepében 
Mátray Erzsi igen jól indult, de ké-
sőbb, a szerelmi jelenetekben kelleté-
nél szenvtelenebb volt. Sebastiant Ha-
rasztos Gusztáv játszotta. Kellemetlen 
szóejtéséről, sajnos, nem tud leszokni. 

A bájos vígjátékot kevés közönség 
nézte végig, de elejétől végig igen jól 
mulatott. Galamb Sándor. 
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Művészeti szemle. 
A Spirituális Művészek Kiállítása. 
A Nemzeti Szalon új kiállításán a 

Spirituális Művészek Szövetségének har-
madik tárlatának anyaga tölti meg a 
termeket. 

A tárgymutatóhoz Remsey Jenő írt 
előszót. Fölveti a kérdést, mi is az a 
spirituális művészet. Azt feleli reá, hogy 
az ember jövendő életének művészete, 
— a Lélek, az Élet, — s a Szellem ural-
mának előhirnöke. Hirdeti egy letűnt 
világ démoni zűrzavarában egy új, fen-
séges korszak hajnalpirkadását, egy-
részt szembeszáll a régi, merev konzer-
vatizmussal, másfelől pedig a modern-
ség fattyúhajtásaival. A mai fiatalokra 
appellál, kik még az iskola padjain ül-
nek s kiknek lelke még fogékony az 
örök ideálok iránt. Főleg ezeknek hir-
deti az új embert, új életet, új művé-
szetet, az örök szépség és igazság győz-
hetetlen erejével. 

Ha az előszó hangzatos igéivel körül-
járjuk a termeket, megállapíthatjuk, 
hogy a hirdetett új művészet egyelőre 
több jó szándékot és lelkes akarást pro-
dukál, mint megfelelő eredményt. Lá-
tunk egy sereg képet, melyeknek egy-
része talán csakugyan nagyobb elmé-
lyedést kívánó tárgyat választ, de sem-
mivel sincs több «spirituálitás» bennük, 
mint hogyha ezeket a témákat bárme-
lyik más jelszó alatt dolgozó művész 
használta volna föl. Látunk derék na-
turalista tanulmányokat, látunk meré-
szebb modern kisérleteket, szóval olyan 
műveket, amelyeket nyugodt lélekkel 
oda sorozhatnánk akár a merev konzer-
vatizmus zászlója alá, akár pedig a 
modernség tulzásai közé. Látunk csak-
nem iskolás szobortanulmányokat és 
látunk tulzó, szélsőséges nekirugaszko-
dásokat, melyekről igazán csak az elő-
szó itéletét idézhetnénk : hogy azok 
«megmagyarázhatatlan gömbök, töm-
bök, gulák, véghetetlen csodakigyók» 
— és más hasonló furcsaságok . . . 

Igy hát a jószándékú szövetség ez új 
kiállításán is megmaradunk régi gon-
dolatunknál, hogy a művészetbeli spiri-
tuálitást nem jelszavak öntik bele a 
művekbe, hanem minden alkotás spiri-
tuális, ha igazi művésziélek teremti, 
mert az elválaszthatatlanul összefor-
rott ilyenkor egymással. Viszont a leg-
lelkesebb «spirituális» akarás sem lán-
goltathat föl művészetet olyan munká-
ban, mely nem emelkedik föl a művé-
szet nagy régióiba. Spirituálisabb az 
öntudatlan művészi teremtőerő, akár-

milyen formában nyilatkozik meg, mint 
az irodalmias jelszavakkal dolgozó, 
lendület nélküli, tudatos programm-
művészet. 

Szerencsére számos olyan munka 
akad ezen a kiállításon, amelyet nem 
a jelszó színesit meg és tölt meg tarta-
lommal, hanem a tisztes szinvonalon 
járó, komoly művészet. 

Alberth Ferenc egyike a jószándékú 
művészeknek. Elmélyedő témákkal fog-
lalkozik, főleg vallásos viziókat fest, 
sokszor igen érdekesen. Felfogásával 
rokon Czene János, akinek azonban ki-
teljesültebb a formalátása és kifejező 
készsége. «Remete» című képe bájos, 
meghitt, bensőséges alkotás. «Szent-
lélek kitöltetése» című kis vászna a 
maga meleg naivitásával kapta meg 
a nézőket. Károlyi Irén munkái már 
messzebb esnek ettől a felfogástól, in-
kább csak nagy egyszerűségével válik 
vonzóvá. «Gellérthegyi látkép»-e telje-
sen új felfogású képet ad Budapest 
panorámájáról, annyira kivonatolja a 
nagy körrajzot. Márkus Imre is kívül-
esik a programmon. Összegező látású, 
jobbfajta piktor. Mészáros Dezső «A si-
vatag» című olajfestménye szerencsé-
sen tömöríti a jelképies látomást. Náray 
Aurél Munkácsi felfogására emlékez-
tető, de vidám, könnyedszínezésű olaj-
festményei között igen finom a «Lila-
kendős leány». Palesch Pál munkáiban 
van eszmei tartalom, de az inkább no-
vellista módon beszél, mert festői kész-
sége meglehetősen száraz. 

Remsey Jenő nagyot fejlődött. Finom, 
dekoratív látása és felfogása bizonyos 
mértékben emlékeztet Kriesch Aladár 
elmélyedő pikturájára. Gyüjteménye 
komoly értéket jelent. Remsey Sándor 
két Don Quixote-tanulmányával kel-
tett legnagyobb hatást. Steif Antal 
«Utca és ember» cím alatt összefoglalt 
linoleummetszet sorozatában több ér-
dekes és tartalmas lap akad. Kedvesek 
gyermekek számára készült színespapír 
meseképei. Szendi Arisztid kubistaízű 
próbálkozásait sem sok szál köti a spiri-
tuálitáshoz. Zsótér Ákos érdekes színek-
kel dolgozik. 

A kis szobrászati részben Kövesházi 
Elza «Haláltánc» című kis bronz kom-
poziciója megkapó, misztikus erővel 
ható munka. Krivátsy Miklós hatalmas 
gipsztömegekkel dolgozó, tömeghatá-
sokra törekvő, bizarr kisérletei a Füg-
getlenek Szalonjának hangulatát idézi. 
Egyikbe-másikba talán bele lehetne 
magyarázni bizonyos újszerű plaszti-
kai lehetőségeket, de a nemes szobrász-
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anyag örökre tiltakozni fog e hógyúró 
módszer térhódítása ellen. Mégis csak 
játék ez, mely pár év mulva a tavalyi 
hó sorsára fog jutni. Mariay Ödön. 

Zenei szemle. 
Az Operaház Erkel Ferenc Hunyadi 

László-jának felújításával (február 25.) 
nagy szolgálatot tett a magyar zene-
kultúrának. Nyolcvannégy évvel ez-
előtt (1844 február 19.) mutatták be 
nagyértékű nemzeti operánkat, mely 
a Bánk-bán-nal együtt évtizedeken át 
a legtöbbször játszott magyar dalmű 
volt. Az újabb időben nem szerepelt 
Operaházunk műsorán, mert a változó 
ízlés a régi rendezést avultnak tar-
totta. Új rendezéssel s új betanulásban 
állították elénk Erkel remekművét. 
Idők folyamán még a régi Nemzeti 
Színházban több változtatással került 
volt színre a dalmű, melyet Szemere 
Árpád főrendező kegyeletes kézzel s 
olyan előadásban és rendezésben állí-
tott be a műsorba, mely a mai idők 
színpadi követelményeinek megfelel. 
Érdemes és eredményes munka volt a 
laza jelenetek egységbe fogása, mely-
nek következtében a dalmű érdekes, 
sőt érdekfeszítő nagyoperaként díszeleg-
het ezután Operaházunk játékrendjén. 

A mai nemzedék tájékoztatásául ves-
sünk egy pillantást a Hunyadi László 
történetére. Erkel nyolc operája közül 
sorrendben ez a második. Az első a 
Báthory Mária (1840) és a harmadik a 
Bánk-bán, mely a szabadságharc és az 
elnyomatás idejének hallgatást paran-
csoló korszakában a Hunyadi László 
után tizenhét év mulva született meg. 
A Hunyadi László szövege Tóth Lőrinc 
hasonló című történeti drámája után 
készült, melyet az Akadémia 1839-ben 
száz arannyal tüntetett ki. Az opera 
librettóját Egressy Béni írta, de nem 
Erkel számára. «Egyszer a Kígyó-utcá-
ban haladtam — beszélte el Erkel id. 
Ábrányi Kornélnak —, mikor véletle-
nül Egressy Bénivel találkoztam. Pa-
pírtekercset tartott kezében s kérdé-
semre, hogy hol járt, hová megy, ezt 
felelte : 

— Bartay András igazgatót keres-
tem, de nem találtam otthon. Régen 
kér, írjak neki valami magyar tárgyú 
operaszöveget. Hát meg akartam kí-
nálni ezzel 

s a tekercsre mutatott. Kivettem a 
kezéből. Hunyadi László szövege volt. 
Amint futólag belepillantottam, mintha 
erős döfést éreztem volna a szívemben, 

éreztem, hogy ez az, amit oly régen 
s izgatottan keresek. Elvettem tőle s 
minden tiltakozása ellenére zsebrevág-
tam e szavakkal: 

— Majd írok én erre zenét, jobbat, 
mint Bartay írna; te pedig írj neki 
valami mást. 

Egressy Béni belenyugodott; nem 
telt bele néhány hónap s kész voltam 
az egész opera jeleneteinek vezérfona-
lával. Lássa — mondotta Erkel Ábrá-
nyinak — így dolgozik az igazi inspi-
ráció, ha megtaláljuk hozzá a keresett, 
de még határozott formát nem öltött 
tárgyat». 

Igy született meg a magyar dalmű-
írás korszakos eseménye : Hunyadi 
László. 

Az opera fogadtatásának tomboló 
sikere mindenesetre elsősorban a zene-
költő érdeme volt, de rész illette meg 
ebből Egressyt is, aki szövegkönyvét 
színpadi érzékkel írta meg, ha nem is 
teljesen a történeti hűség szolgálatában. 

Á Hunyadi László bemutatójáról 
Petrichevich Horvát Lázár a «Hon-
derű»-ben így ír : «Ha van a magyar 
zenének jövendője, ha a zeneművé-
szetben valaha magyar iskoláról szó 
lehet a polgárosodott népek között, 
úgy annak megalapítását nagyrészben 
a Hunyadi László szerzőjének fogja 
köszönni nemzetünk . . . Erkel Ferenc 
zsenialitása megmutatta, mikép lehe-
tend európaivá emelni a csárdák gyö-
nyörű melódiáit, ismeretleneket mind-
azok előtt, kik nem magyarok, sőt 
ismeretleneket még magyarok előtt is, 
kik a népélettel soha semmi viszony-
ban nem állanak. Úgy van, Erkel Fe-
renc tette az első talpkövet ama szi-
lárd talapzatba, melyre épülend egy-
kor a magyar zenedicsőség valhallája... 
Ferde az a nézet, hogy csak olyan 
dalmű lehet nemzeti, amelyre egy 
verbunkosat, avagy frisset amúgy me-
legében elhevenyészhetni. Csak a szel-
lem legyen elég nemzeti arra a kompo-
zícióban, hogy a magyarban nemzeti 
szimpátiákat, az idegenben pedig azon 
önkénytelen vallomást gerjessze : e mű, 
bár az egyetemes zenetanszabályok 
szerint van alkotva, mégis bizonyos 
saját típussal bír, miáltal a zenetanok 
többieitől merőben különbözik». 

De nemcsak a magyar lapok, hanem 
a bécsiek is ilyen szellemben foglal-
koztak a Hunyadi László-val, Erkelről 
tanulmányokat közöltek. Az egyik («Ein 
Deutscher» aláírással) így kiált fel : 
«Erkel Ferenc egy zeneárva chaoszból 
egy zenészeti világot teremtett!» 
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Tudjuk, hogy a Hunyadi László 
partitúrájában még nemzetközi és ola-
szos elemek is vannak, de az egésznek 
uralkodó vonala : hősies magyar. Ma-
gyar a levegője, magyarok a színei, 
magyar a temperamentuma, magyar 
benne a legszebb dallamok sorozata, 
magyar a lendülete és lüktetése, mely 
az egészen végigvonul. A Hunyadi 
László értékét zseniális zenéjén felül 
százszorta növelte : korszakos hatása 
a nemzeti életre. A bemutatón még 
nem tudták, csak sejthették, hogy meg-
született az első nagy nemzeti opera. 
Az idő, a történelem szentesítette ezt 
a rangját, melyet azóta a Bánk-bán-nal 
együtt kultúrális életünkben betölt. 

Lássuk, mit formált, mit javított 
az operán Szemere Árpád rendezői 
keze. A Nándorfehérvárott (I. felvonás) 
és Temesvárott (II. felvonás) játszó 
várbeli jeleneteket a színpad ele-
jén hatalmas várfalat ábrázoló, felül 
kúpban végződő keretbe állította be. 
Ezzel a jelenetek úgy hatnak, mint 
valami történeti festmény, mint valami 
zengő freskó. Az első felvonás ezelőtti 
két képét (mert régen három volt) 
újra háromra tagolta egy nyiltszíni 
változással. Az első kép a vár erké-
lyes udvaros csarnoka, háttérben a 
várudvar a vártoronnyal, melyből 
nagyszerű hatással harsan fel a király 
megérkezésekor a kürtjel. A második 
kép a vár előtti tér a felvonóhíddal 
és a hatalmas várbástyával. A válto-
zás után ismét a várban vagyunk, a 
belső nagy csarnokban, mely osztott 
színpadként balról a király szobáját 
mutatja s jobbról a nagyméretű vár-
csarnokot, várlépcsőházat. Ilyen be-
osztásban a jelenetek a legtermészete-
sebben és idegfeszítő gyorsasággal pe-
reghetnek le. A második felvonás régen 
két képből állott, most egy: a vár 
nagycsarnoka háttérben a kápolná-
val. Igy az esküjelenet s az azt meg-
előző jelenetek folyamatos egységbe 
olvadnak. A harmadik felvonás Hu-
nyadiék budai palotája gyönyörű, szí-
nes, vidám szőlőskertjének egy rész-
lete. Az előző felvonásokkal szemben 
üde, örömteljes hangulatot áraszt, hi-
szen itt kézfogó készül. Annál nagyobb 
az ellentét, mikor Gara nádor beront 
embereivel s elfogatja Hunyadi Lász-
lót. Káprázatos magyar balett gyö-
nyörködteti a szemet. A felvonás má-
sodik képe Hunyadi László börtöne s 
a harmadik a híres Szent György-téri 
lefejezés. A második és harmadik kép 
közti nyilt változás is teljesen új. 

Igy a régi négy felvonás háromba ol-
vadt. A színtér ügyes tagoltságához 
adjuk hozzá a gondos világítási hatá-
sokat s talán el lehet képzelni a rende-
zés hatásosságát. Azért mondjuk, hogy 
talán, mert látni kell a Hunyadi László 
mostani előadását! Különösen azok-
nak, akik a régire emlékeznek. Akkor 
fog feltűnni a külömbség s akkor mél-
tányolhatják igazán a rendező érde-
mét. 

A partitúra az új rendezésben alig 
szenvedett valamit. Az induló az első 
nyiltszíni változáshoz ismétlések for-
májában kissé megnyúlt, a recitati-
vók némely helyen megrövidültek s a 
zárt számok közül: Hunyadi László 
és Gara Mária duettje, Mátyás és a 
kar együttese, valamint Szilágyi Erzsé-
bet fiait féltő siránkozása. Mindez csak 
előnyére vált az összhatásnak. 

Az előadás nagyon jó volt. 
* 

A filharmonikusok igen szorgalma-
sak, talán néha a művészi megállapo-
dottság rovására is. Minden hétfőre 
hangversenyt tűznek ki, sőt egy hétre 
néha kettőt. Idegen vendégkarmes-
terek vezénylete alatt. A nyolcadik 
bérleti hangversenyt Walter Bruno, 
a kilencediket Kleiber Erich vezényelte. 
Ezenfelül mindenik egy-egy éjtszakai 
hangversenyt is (féltíz és féltizenegy 
órás kezdettel. Miféle új amerikániz-
mus az ?) dirigált. A két vendégkar-
mestert ismeri közönségünk s érdemü-
kön felül értékeli őket. Jó karmesterek, 
de a hírük nagyobb, mint a képessé-
gük. Műsoruk mellett nem kell meg-
állani, mert semmi újat sem tartal-
mazott. 

* 

A szóló koncertek közül Véghelyiné-
Deáky Flóra, Tarnay Alajos és a 
Madrigal Társulat hangversenye emel-
kedett ki. Egy új «világcsoda» is járt 
itt : Zimbalist Efrem. Hegedűművész. 
Amerikai, ahova Lengyelországból ke-
rült. Auer-növendék volt, mint Heifetz 
Jasa, Mischa Elmann és a többiek . . . 
Úgy hegedül, mint Heifetz Jasa,Mischa 
Elmann és a többiek . . . Zimbalist is 
mindent tud, amit meg lehet tanulni, 
de valami gyári, valami gépezetszerű 
van a játékában, mint amerikai tár-
sainak. Egyéniség sehol. Lehet-e valaki 
művész egyéniség nélkül ? 

Egy öreg-öreg zongoraművész is járt 
i t t : Pachmann Wladimir. Liszt, Wag-
ner és Bülow kortársa. «Chopin-est»-et 
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adott, mely valójában humoros kabaré-
előadás volt. Tizenöt művet és egy 
csomó ráadást játszott végig memória-
hiba nélkül, némely helyen művészi 
finomsággal és egy nyolcvanéves em-
bernél csodálandó technikával. Játék 
közben és szünetek alatt a gnómszerű 
mulatságos figura állandóan beszél-
getett. Angolul, franciául, németül 
motyogott magában, szónokolt, móká-
zott a zongora mellett, dicsérte és 
szidta a játékát. Ha futamai sikerültek, 
dédelgetve simogatta meg a kezét s ha-
ragosan ráütött, ha elhibázott valamit. 

— Pfuj, Pachmann ! 
— Gemein ! . . . mondotta undorral, 

majd szépen elhaló trillái után mo-
solyosan csókot dobott. 

A közönség majd eldőlt a nevetéstől. 
Ilyen jól sohasem mulattunk hangver-
senyen. Papp Viktor. 

Magyar folyóiratszemle. 
A Magyar Szemle februári számában 

Ottlik Lászó tollából rendkívül tanul-
ságos, jól átgondolt elvi alapokon biz-
tosan felépített, okosan és szellemesen 
megírt tanulmány jelent meg «Magyar 
nemzet — cseh birodalom» címen. Gon-
dolatmenetét következőkben vázolhat-
juk : 

A cseh állami berendezkedés a fran-
cia demokratikus minta alapján tör-
tént, de a bürokratikus önkény vég-
sőkig fejlesztésével. A francia központi 
hatalom százados tradicióival a cseheké 
nem rendelkezik, az ottani homogén 
nemzettest helyett itt nemzeti kisebb-
ségeket kell kormányozni: a cseh ha-
talom elkerülhetetlenül belső imperia-
lizmusra kényszerül. Imperializmusá-
nak világnézeti alapja a cseh kultúra 
abszolút értékességébe vetett hit és a 
nemzetiségi gondolat. Elsősorban nyelvi 
közösség a célja ; a nyelv azonban még 
irodalmat sem jelent, még kevésbbé 
kultúrát, amely természeti, népi, tár-
sadalmi tényezők függvénye. A cseh 
társadalmi összetétel vizsgálata és a 
magyarokéval való szembeállítása ér-
dekes eredményekhez juttatja el Ottli-
kot. A cseh nemesség aránytalanul ke-
vesebb volt, mint a magyar, elveivel 
hatni nem tudott a polgári osztályra, 
amely egészében és hirtelenül emelke-
dett vezető réteggé, magával hozva 
plebejusi szellemét, parvenű életnéze-
tét. Magyarországon a nemesség domi-
náns réteg volt, alulról egyenként fel-
kerültekkel egészült ki, világnézete, úri 

gondolkodása mintául szállt át ezekre. 
Természetes arisztokrácia fejlődött így 
ki nálunk, aminőről Csehországban be-
szélni sem lehet. 

A cseh államhatalom épen ezért kép-
telen a maga adminisztrációjának te-
kintélyt, megbecsülést szerezni az 
arisztokratikus Felvidéken. Nem tud 
imponálni, asszimilációra nem gondol-
hat. Gyarmatsorban tart ja tehát a 
Felvidéket, tervszerűen elszegényíti. 

A magyar nemzet megadhatná a 
Felvidék autonómiáját, amit a cseh 
birodalom nem tehet meg. De le kell 
mondania a nyelvi és etnikus azonosí-
tás gondolatáról és visszatérnie a ter-
ritoriális-történeti nemzetegység arisz-
tokratikus hagyományához : «— azoké 
a nemzeteké a jövő, amelyek, a közép-
korban gyökerezvén, a territoriális 
gondolatnak természetes hordozói. 
A magyar nemzet ezek közé tartozik». 

A kiváló cikk gondolatai a magyar-
ság arisztokratikus társadalmi alkatá-
ról, a feudális nemzeti és a demokra-
tikus nemzetiségi elv szétválasztásáról 
— úgy érezzük — döntő fontosságúak 
legsúlyosabb kérdéseink megoldásá-
ban is. 

* 

A Minerva legutolsó számában kö-
zölte és most különnyomatban is ki-
adta Fábián István sikerült kis dol-
gozatát a francia konzervativizmus 
filozófiai alapvetőiről. Maurras, Seilliére, 
Maritain tanításait Fábián ügyes gon-
dolattal alapélményeikből vezeti le ; 
érdekes probléma, hogyan érkezett 
három különböző egyéniség különböző 
elindulással lényegében azonos ered-
ményekhez. Kár hogy ezek az eredmé-
nyek inkább csak negatív vonásaikkal 
tűnnek elő előadásában. Mindenesetre 
hasznos munkát végzett e nálunk oly 
kevésbé ismert gondolkodók bemuta-
tásával. 

• 

A Katholikus Szemlében «Egy kon-
zervatív főúr a kiegyezés után» címmel 
gr. Mailáth József rövid visszaemléke-
zést írt nagybátyjáról, gr. Mailáth An-
talról. A cikkecske kapcsán ráeszmél-
hetünk a modern konzervativizmus 
egyik legfontosabb feladatára ; törté-
nelmi tudatot kell teremtenie, meg-
keresni önmaga elődjeit, hogy a Mai-
láthok, Dessewffyek stb. elfelejtett 
alakjaitól, eszméiből nyerjen új tanul-
ságokat. h. g. 


