
S Z E M L E 

Elhunytak. 

Paul Ernst. 

Németország mai legkaotikusabb 
napjaiban meghalt egy író, aki-
nek egyetlen törekvése, egész élet-
célja az volt, hogy tiszta formákat, 
magasabb és egységet adó erkölcsi 
tartalmat találjon irodalom és élet 
számára. A XIX. század végének 
impressziómorzsákon, hangulat-rágó-
gumikon kérődző formátlanságának, 
tétova anarchiájának közepette, for-
mailag tökéletes, mely emberi és 
ethikai alapokon nyugvó, nagy stílusú 
költészetet követelt. Lobogott benne 
a vágy, az élet tisztultabb formái, 
egyszerűbb örömök, mélyebben átélt 
fájdalmak valami magasztosabb hősi-
ség után, ami szöges ellentétben állt 
az akkor már nagyobb mohósággal 
bontakozó kapitalizmus megalkuvó 
egész utilitárius életszemléletével. Esz-
ményi célkitűzések, minden kicsinyest, 
időlegest lerázó, az öröklét jegyében 
fogant stílus lebegett Paul Ernst 
szeme előtt. Ugyanezért a célért küz-
dött Stefan George és köre a lirában, 
míg ő a dráma és a novella problémá-
ját akarta hasonló szellemben meg-
oldani. 

De úgy hit te: először magát az éle-
tet, a társadalmat kell átformálnia az 
elsőrendű nagy stílus számára. Pá-
lyáját mint politikus kezdte. Tolsztoji 
eszmék hatása alatt a szociáldemo-
kráciához szegődött. Hamarosan ki is 
ábrándult belőle. A marxi osztályharc 
éppen ellentéte volt annak a lelkében 
élő arisztokratikus törekvésnek, amely 
az egész emberiséget a lelki, harmónia 

és az intellektuális felsőbbség maga-
sabb szintjére akarta emelni. Úgy 
érezte, hogy a szociáldemokráciában 
hiába keresi azokat a tisztultabb er-
kölcsi alapokat is, amelyekre szerinte 
minden politikát építeni kell. Azért 
rövidesen szakított a szociáldemokrá-
ciával, sőt nemsokára végkép búcsút 
mondott a politikának. Életének ezt 
az első folyamatát híven tükrözteti 
első életrajzi regénye «Keskeny út a 
boldogsághoz», amely «egyben megkapó 
ábrázolása az 1890-es évek lelki és 
szellemi légkörének». (W. Marcholz.) 

A cselekvő politika után egyszerre 
az ellenkező végleten tűnik fel Paul 
Ernst szellemi tevékenysége: az el-
vont eszteticizmusban. Mintha a szá-
zad-forduló esztetikai kultúrája, amely 
a reális élettől elvonatkozva az ab-
szolut szép légüres térbe állított bál-
ványát lelkendezte körül l'art pour 
l'art himnuszokkal, őt is teljesen meg-
hódította volna. Ez azonban csak 
látszat. A Weg zur Form tündöklő 
világosságú kritikai szelleme nem pusz-
tán formai problémákkal foglalkozik, 
nemcsak a formák tiszta kijegecesíté-
sével akarja a dráma és a novella új 
nagy megújhodását elérni, hanem er-
kölcsi alapjaik megteremtésével is. 
Még politikai pályájának visszhangja-
képpen élt benne az ellenszenv a kapi-
talista rendszer sivársága iránt s az 
egyetemes emberi szempontok vilá-
gos áttekintése s az a törekvés, amely 
végső fokon egy jobb, boldogabb, 
emberibb korszak messzianisztikus ál-
mát ringatta maga előtt iránytűnek. 
Hogy mennyire át van hatva nála 
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minden esztetikai elmélet erkölcsi 
szempontokkal, saját vallomása iga-
zolja Ein Credo című essay-gyüjte-
ményének előszavában. «A legmaga-
sabb, amit emberi akarat saját erejé-
ből kiküzdhet a «tragikum», mert 
az emberi akarat legmagasabb for-
mája az ethos ; de van magasabbrendű 
dolog is az emberi akaratnál, még-
pedig az isteni és magasabb az ethos-
nál, ez pedig a vallás.» 

Paul Ernst irodalmi munkásságá-
nak négy fejezet-címet adhatunk: 
essay, dráma, novella, éposz. 

Mint essayista eleinte erősen el-
méleti. Szerinte a legtökéletesebb leg-
zártabb művészi forma a dráma, 
ennek az elméletébe mélyed hát bele 
régi klasszikus tragédiák beható elem-
zése alapján. Szerinte a dráma: küz-
delem, még pedig a hős küzdelme 
sorsával. A mag, amelyből a tragé-
dia a költőben kisarjad, két kikerül-
hetetlen szükségesség kereszteződése. 
Ennek a kereszteződésnek ütköző 
pontjában áll a tragikus hős. A tra-
gédiának megdönthetetlen törvényei 
vannak, amelyek kényszerítők, mert 
mint valamennyi költői forma nem 
a véletlen alkotásai, hanem az em-
beriség örökké változatlan lelki szük-
ségletei hozták létre őket. Drámai 
hős csak magasabbrendű ember lehet, 
mert csak az ilyenben van meg a 
szükségszerű sors kényszerével szem-
ben az erkölcsi választás szabadsága, 
mert csak az ilyen ember tarthatja 
az erkölcsi küzdelmet az élet legfon-
tosabb értékének. És csak az ilyen 
emberben emelkedhetik az egyéni sors 
egyetemes, tipikus jelentőségűvé. Éles 
kritikával fordul azután a modern 
naturalista és neoromantikus dráma 
formátlansága, esetlegessége, művé-
szietlensége ellen. Szerinte az a művé-
szet, amelynek más célja nincs, csak-
hogy okozati összefüggéseket bogoz-
zon ki, nem művészet, hanem legfel-
jebb tudományos elméletek tetszetős 
példatára. A naturalista regény, amely 

mint a regény általában, csak félmű-
vészet, nem is tűzött ki maga elé más 
célt, mint hogy ismereteket és mo-
dern eszméket terjesszen. Paul Ernst 
ezért elfordul a regénytől s inkább 
a novellát fogadja szeretetébe, amely 
szerinte a drámai után a legzártabb 
s a legetikusabb művészi forma. Mint 
a drámában, ahol az antik tragédia 
a mintaképe, itt is a régi olasz no-
vellából indul ki és klasszikus remek-
művekre alapított elméleteivel meg-
indítója lesz a mult századvégi neo-
klasszicizmusnak, amelynek legki-
emelkedőbb harcosai mellette Wil-
helm von Scholz és Sámuel Lublinski 
és Emánuel von Bodman. 

Paul Ernst azután megpróbálja az 
elméletet valóságra váltani. Első lé-
pései ezen a téren nemcsak új formák 
keresését jelentik, hanem küzdelmet 
a naturalista indulás formátlanságai-
nak leküzdéséért. Útmutatással szol-
gál itt neki a régi olasz novella, 
amelyből 1902-ben két kötetre való 
gyüjteményt ad ki. Ennek hatása 
alatt születik Kelet hercegnője című 
novellás kötete, amelynek rövidlélek-
zetű darabjaiban a klasszikus olasz 
novella cikornyátlan, szigorúan a 
tárgyra és az elbeszélésre szorítkozó 
vonalvezetését próbálja érvényesí-
teni. Minden lélektani elemzés a lehető 
legszűkebbre korlátozódik itt, minden 
történés, cselekvés, mozgás. Minden 
mondat tovább viszi az eseményt. 
A kötet legkiemelkedőbb novellája 
Dzsingiszkan halála, amelyben töké-
letesen érezzük a sors és jellem köl-
csönös egymásra utaltságából fakadt 
szükségszerűséget. De tetőpontját 
Cosimo halála című kötetében éri el 
Ernst novellaíró művészete. 

A drámában változatos drámai és 
vígjátéki kísérletek után (Demetrios, 
Az arany, Canossa, Egy éj Florenc-
ben, Lanval lovag, Szent Krispin stb.) 
a Brunhilde című tragédia jelenti nála 
a beteljesülést. Mint a novellában 
úgy a drámában is a legszigorúbban 
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a cselekményre igyekszik szorítani a 
formát. Kis számú szereplő, a tér és 
idő lehetőleg pontosan betartott egy-
sége jellemzi. A Brunhilde ebben a 
tekintetben is mintaszerű. Brunhilde 
nászéjtszakáját követő napon ját-
szik napkeltétől napnyugtáig. A dráma 
megírásában Sophokles lebegett előtte. 
A Brunhilde éppen olyan lesujtó, ki-
kerülhetetlen végzet dráma, mint az 
Oidipos. Mint a maga fölött ítéletet 
ülő király úgy áll Brunhilde is Sieg-
fried holttesténél s miközben nemes 
lelkét a legnemesebb lelkével eljegyzi, 
ledöfi magát a halott Siegfried kard-
jával. Paul Ernst maga is úgy érezte, 
hogy a Brunhilde-vel sikerült elmé-
leteit igazolni s ezúttal sikerült neki 
megírnia azt a tragédiát, amelyet 
akart. De nem állt meg itt. A tragédia 
tisztán emberi konfliktusai után va-
lami még magasabbrendűt keresett, 
ahol az emberi sors már metafizikai 
hatalmak sodrába lendül. Igy írta 
meg Ariadne Naxosban és Kassandra 
című drámáit, amelyekben már val-
lásos miszteriumok korvonalai bon-
takoznak ki. 

Ernst előtt tehát a legmagasabb 
célok lebegnek, a nagy drámát, az új 
istenek misztériumát akarja meg-
teremteni. De tiszta, nemes és ma-
gasrendű szelleme hajótörést szenved 
ebben a törekvésben. Az a vád, hogy 
Ernstben a költő nem ér fel a teoreti-
kussal. A nagy célkitüzésű, tiszta 
tragikai eszmények szerint felépített 
drámák mint költemények sápadtak, 
vérszegények és bár Ernst a drámát a 
tömegek művészetének tart ja és 
szánta, éppen a tömegekre hatástala-
nok. Lehet azonban, hogy ez nem 
annyira a költői erő hiánya, hanem 
inkább a túlságba hajtott formatö-
rekvések következménye. Az elmélet 
igazolását kereső szellem nagyon is 
szorosan tart ja a szárnyalni kívánó 
lélek gyeplőit. A teremtő képzelet, a 
lélek intuitív ereje nem tud az értelmi 
gátlások miatt szabadon kibonta-

kozni. Paul Ernst lelkében is ott van 
tehát a kettős szükségesség végzetes 
kereszteződése s az elméletet teremtő 
intellektus győzelme a költő drámá-
jává válik. 

Élete utolsó korszakában új és már 
meglehetősen elhagyott területre tért 
Paul Ernst. Hatalmas éposz megírá-
sába kezdett és tíz évig dolgozott a 
Kaiserbuch hat kötetén, amelyben 
a német nép örök feladatait s ennek 
az örök hivatásnak tipikus jelentő-
ségű hősökben való kivirágzását akarta 
megírni a középkori császárság világi 
és lelki hatalmainak küzdelmében. 
Ennek a monumentális műnek jórésze 
még kiadatlan s tulajdonképpen ez a 
költő hagyatéka népének, amelyet 
egy eszményi szív szeretetével vágyott 
a legtisztultabb erkölcsi alapok magas 
talapzatára emelni. Kállay Miklós. 

Pakots József. 
1877—1933. 

Az idei könyvnapon a Nemzeti 
Színház függönye előtt egy kellemes 
mozgású, ezüstös halántékú, behízelgő 
orgánumú férfi szólt a közönséghez a 
magyar könyv tápláló erejéről és a 
magyar írótoll embereinek lázári ke-
nyeréről. Az Irók Gazdasági Egyesü-
letének nevében állt az «ismeretlen 
könyvvásárló» elé, hogy ennek meg-
segítő figyelmét és cselekvő jóakara-
tát felébressze a szépirodalom és tudo-
mány munkásai iránt, kiknek nálánál 
önzetlenebb, találékonyabb és fárad-
hatatlanabb gyámolítója a nyomorú-
ságnak immár kétszer-hét szűk esz-
tendejében nem akadt. S ezek az 
írók, pontosan két héttel utóbb: 
ijesztő örvény módjára megnyilt sír-
gödrét állták körül a lelkek igaz von-
zalmával s az elmék megértő tisztele-
tével övezett, nemes és áldozatkész 
barátjuknak, kit a most másodízben, 
az őszi Balaton-körüli zarándoklás 
után ezúttal Lillafüreden megrende-
zett Iróhét küszöbén döntött le az 
élről a könyörtelen elmúlás. 
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Pakots József írói, publicistai, po-
litikusi és szervezői minőségében egy-
aránt a szellem, közműveltség és iro-
dalom javára dolgozott, meggyőző-
désben férfiasan és megalkuvás nél-
kül, modorban és módszerben hig-
gadtan, ellenállhatatlanul szeretetre-
méltó tapintattal és sallangos szóla-
mok nélkül. Csak igen kevés nyitott 
sír mellett lehet ennyit alkalmi túl-

zástól mentesen, minden szóért őszinte 
helytállással elmondani, — Pakots 
végtisztességén írótársadalmunk egye-
temessége találkozott mindezeknek 
mélyen átérzett megállapításában. A 
Jókai-leples koporsó ezúttal a leg-
tisztább részvét és fájdalom magasba 
emelő vállán vágott neki az örök út-
nak, a testvéri lelkek földnek csüg-
gesztett, makulátlan lobogói között. 

Rédey Tivadar. 
Színház. 

Hazudj igazat! 
Korcsmáros Nándor vígjátéka a Nemzeti 

Színházban. 
Ez évadzáró újdonság színlapjának 

végén a megjelölés, hogy «Történik: 
Budapesten. Idő : ma», — egyáltalán 
nem hazudik igazat. Dehogyis Buda-
pesten, dehogyis ma : ami itt előttünk 
lepereg, az a francia helyzetvígjátékok 
tájáról s a hetvenes évek korából 
visszarémlő barátságos kísértetjárás. 
Ez a kétoldalú «majdnem» házasság-
törés, ez a váratlanul hazaérkező férj, 
ez a malgré lui megházasított nyám-
nyila udvarló, ez a primadonnakultusz-
ban loholó lapszerkesztő, a rosszmájú 
kebelbarátnőknek ez a lármás triója : 
mintha egytől-egyig a Paulay-korszak 
súgókönyveiből támadt volna merő-
ben anakronisztikus látszatéletre, on-
nan hozta magával a «szalon»-ban 
járás-kelés formáit (azzal az igazán 
nem döntő különbséggel, hogy a 
flörtre ráboruló alkonyt itt villany-
világítás kallantyújávai oszlatják el, 
a gyanakvó férj pedig nyomozásába a 
telefont is belekapcsolja) s végül még 
a dialógus fordulatait is azokból a 
Labiche-iskolabeli darabokból tanulta 
el. — «Uram ! ön hírbe hozta a leányo-
mat !» — halljuk itt a vőre vadászó 
kegyelmesasszonytól, ki fiatal korában 
nyilván sűrűn eljárt Paulay Ede 
kiváló gárdájának emlékezetes elő-
adásaira. S hogy a káprázat teljes 
legyen : a második felvonást ama bi-

zonyos szivart lopkodó Inas, meg ama 
szerelmi kalandjain merengő Szoba-
leány intonálja, kikről örömmel álla-
pítjuk meg, hogy még mindig viruló 
egészségben élnek, holott mi azt hit-
tük : régesrég jobblétre szenderültek. 

Helyzetvígjáték ez — mint már 
«említők» — melyben a színészre is 
pusztán az a feladat hárul, hogy a ki-
mesterkedett helyzetből (hol egy félte-
értett sürgöny, hol egy paraván mögül 
előkandikáló s rosszul agnoszkált női 
boka segítségével) pillanatnyilag min-
den kicsiholható «mulatságosságot» 
kicsiholjon. Jellemekről pedig — me-
lyek nincsenek — semmi szó se essék. 
Ezek az emberek és jellemek a fel-
vonásközökben egyszerűen elfelejtik 
önmagukat, a léha nőcsábászból pél-
dául az újabb viszontlátásig a ház 
önzetlen barátja s a családi boldogság 
mentora lesz, és így tovább. 

Méltó efféle foglalkoztatás a Nem-
zeti Színház jeles művészeihez? Igazat 
hazudva : nem méltó. Noha valameny-
nyien hősiesen magukra erőltették a 
szerző ártatlan elgondolását s a tőlük 
telhető maximális vidámsággal men-
tették a menthetőt, legsikeresebben a 
finom Aczél Ilona, a rokonszenves 
Abonyi, a higgadt Timár, a közvetlen 
Vizvári Mariska, a graciózus Ághy 
Erzsi és a szerzőnek a drámai szendék 
felől táplált elképzeléséhez pompásan 
hozzásimuló Füzes Anna. A vendég 
Táray ezzel a kivasalt színműíróval 
nem sokra juthatott. Az egyetlen 
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Sugár szerzett rövid epizódjával valódi 
örömet: ő «juszt is» megmutatta a 
szerzőnek, hogy a színész a maga fan-
táziájából mennyivel megtoldhatja 
akár a leglaposabb szerepet. 

A Nagymama felújítása. 
Fiatalok vendégjátéka a Nemzeti Szín-

házban. 

Csiky Gergely szapora múzsájának 
ez a könnyes mosolyú terméke majd 
félszázada állja az időt, s valameddig 
parádés főszerepének kellő tekintélyű, 
az öregkor gráciáját lényéből kisugárzó 
vállalója akad, naiv fordulataiban, 
fakultas mondataiban újra meg újra 
megindul a vérkeringés. Az utolsó 
években Márkus Emilia hódít benne 
a mély és gazdag egyéniség varázsán 
túl a nemzeti színházi «nagy stílus»-
ból is — multakon nyugvó, jövőknek 
szóló — nemes leckét adva. Most, hogy 
a vígjáték évadutói felújításán ennek 
a diadalmas multnak élő erejét megint 
felmutathatta : a színház vezetősége 
színészetünk jövőjének egy egész sor 
fiatal ígéretével vette körül alakját, 
akiktől azt reméli, hogy a drámaját-
szás legelőkelőbb hagyományainak 
nem méltatlan folytatói lehetnek. 

A szereposztás két változata közül 
mi itt az elsőről emlékezünk meg, 
mely három ifjú színésznőnek adott 
alkalmat arra, hogy lényének sugalló 
erejéért, játékbeli tudásának fokáért 
a kényes igényű fórum előtt helyt-
álljon. Komár Julia a Belvárosi Szín-
ház színpadi noviciái sorából jutott az 
unokának, Mártának friss vérmér-
sékletet és érzelmes bensőséget kí-
vánó szerepéhez. A fiatal művésznő 
jól fogta fel feladatát, sok finomság-
gal, néhány valóban lélekből szakadt 
hanggal hálálta meg a szerep hatás-
lehetőségeit, de a légkörteremtés ké-
pességéből, a játék vívőerejének egy-
séges lendületéből egyelőre keveset 
állított azok szolgálatába. Éppen a 
döntő jelenetekben nem bírt igazán 

meggyőző lenni, ezek magasába eddig 
megszerzett biztossága és tudása még 
fel nem lendíti. A Kamara Színház 
Fanny-jában kellemesen feltűnt Olty 
Magda sem vitte teljes sikerre Piros-
kának, a tűzről pattant, katonás 
fiatal lánynak ezúttal gondjaira került 
alakját, mely egyéniségéhez amúgy 
sem igen talál. Beszédének kevés volt 
a lelki fedezete, mozgásának sok a 
«rendezői utasítás»-jellege; mindebből 
egyébként igyekvő játékára a szere-
penkívüliségnek némi zavaró árnya-
lata borult. 

A színészi mérlegelő- és ítélőképes-
ség fölényes biztosságával, a maga 
erős egyéniségét a szerep legjobb ha-
gyományaival finoman egybehan-
golva mutatkozott be Langó Szerafin 
komikai alakjában Peéry Piri. Őt 
már a közönség és kritika komoly 
becsülése fogadta, miután fővárosi 
első évada alatt az igaz tehetség 
próbáját a legváltozatosabb felada-
tokban rendre megállta. Ez a most 
neki juttatott szerep igen hálás, szinte 
olcsó-áron is az, mivel magában rejti 
annak veszedelmét, hogy alakítója 
a helyzeti effektusok kiaknázásán túl 
bármiféle egyénibb karakterrajzra 
vajmi kevés alkalmat talál. Peéry 
Piri két irányban is módját lelte, 
hogy a hervadó Szerafinát az élclap-
konvencióból kiszabadítsa: a rikító 
külsőségeket jóleső ízléssel letompí-
totta, amivel sikerült az alaknak mint-
egy biztosítania néhány csendesebb, 
lelkibb percet, melyben aztán a testi 
és modorbeli félszegségek és ferdesé-
gek érzés- és kedélyéleti ráfeleléseit is 
— legalább átfutó mozzanatokra — 
szóhoz juttatta. Ezzel az arc- és hang-
modulálásnak még ebben a kevés 
modulációra alkalmas figurában is 
szokatlanul gazdag készségéről adha-
tott számot, méltán felcsigázva a 
várakozást, hogy ezt a készséget a 
mostaninál magvasabb színjátszói fel-
adatokban is kibonthassa. Tőle a Nem-
zeti Színházban — a groteszkségnek 
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ennyire emberi aláfestéséből követ-
keztetve — gyökerükön megragadott 

embersorsok teljes gazdagságú fel-
takarását is joggal remélhetjük. 

Rédey Tivadar. 
Képzőművészet. 

Batthyány Gyula gróf kiállítása. 
Az Ernst-Múzeum legutóbbi cso-

portkiállításon Batthyány Gyula gróf 
festőművész legújabb termése nagy 
sikert aratott. A művész keleti útjá-
nak színes és exotikus emlékeit szó-
laltatta meg azon a sajátos, túlkultú-
rált és bizarr formanyelven, melyet 
évek hosszú sora alatt szinte a töké-
letességig meghangszerelt. A távol-

kelet meseszerű forma- és szinélményei 
kitűnően találkoznak a művész elő-
adási módjával, melyben az álom-
szerű emlékezés öröme amúgyis nagy 
szerepet játszik. Batthyány Gyula 
gróf különös, merész és érdekes rit-
musokra épített festészete ezen a ki-
állításon teljes pompájában áll s mél-
tán aratott nagy sikert a közönség 
körében. G. I. 

Zene. 
Az idei hangversenyévad utolsó 

érdekes eseménye volt Bartók Béla 
II. zongoraversenyének bemutatása 
Klemperer Ottó, a berlini Staatsoper 
volt karnagyának, Kentner Lajosnak 
és a Budapesti Hangversenyzenekar-
nak közreműködésével. A mű teljesen 
logikus folytatása Bartók sajátosan 
egyéni fejlődési irányának. Az első 
tétel a régi concerto grosso stílusát 
mutatja : zongora és tiszta fúvós-zene-
kar állnak egymással szemben. Ezáltal 
a hangszerszínek erős elhatárolása, 
világos árnyalata, érdes, pattogó jel-
lege erősen hangsúlyra jut. Sajnos, az 
előadás hiányosságát — éppen a rend-
kívül kényes fúvós szólamok miatt — 
ebben a tételben éreztük a legrikítób-
ban. Már a II. tétel éteri finomságú 
vonós szólamai, a zongora lágy, fáj-
dalmas motívuma, egészen máskép 
hatottak, mert a kifejező eszközök 
is engedelmesebb szolgálói voltak a 
szerző intencióinak. A közbeszúrt 
Presto azt a lidércszerű, viziós, egy-

másbaolvadó hanghullámokat vil-
lantja fel előttünk, amelyek annyira 
jellegzetesek Bartók későbbi stílusára: 
mintha kísérteties árnyak suhannának 
el előttünk és olvadnának bele a puszta 
végtelenbe vesző távlatába. Az utolsó 
tétel táncszerű, rendkívül világos szer-
kezetében valósággal tobzódik Bar-
tók kimeríthetetlen ritmikus képze-
lete. Nem csoda, ha mind ennek, 
mind a többi tételnek szokatlan nehéz-
ségeivel nem nagy sikerrel küzdöttek 
meg az előadók. Minden Bartók-bemu-
tatónál felmerül a régi óhaj : bár 
akadna végre egy konzseniális kar-
mester, aki igazi szeretettel és oda-
adással karolná fel a nagy magyar 
mester műveit. Hogyan lehet akár a 
legzseniálisabb alkotásról is csak meg-
közelítő képet nyernünk, ha nincs 
olyan tolmácsoló, aki a maga szug-
gesztív erejével felfedné, életrekeltené 
azokat az új szépségeket, amelyek 
ebben a műben ma még csak a papíron, 
kottafejekben szunnyadnak. 

Prahács Margit. 


