
S Z E M L E 

Egy irodalmi per. 
Abban a perben, melyet Sebestyén Gyula akadémikus indított Szekfű Gyula 

egyetemi tanár, az Akadémia tagja s a Napkelet munkatársa ellen, folyóiratunk 1926. 
évi 3-ik számában megjelent «Álarcos könyvek» c. bírálata miatt, legutóbb elhangzott 
a kir. Kúria ítélete. Érdekesnek tartjuk ez alkalomból olvasóinknak minden kom-
mentár nélkül bemutatni a három bírói fórum ítéletének indokolását: a kriti-
kai szabadság kérdése bizonyára nemcsak a kritikusokat és írókat, hanem az 
olvasót is érdekli, aki gyakran ép a kritikák után igazodva ejti meg könyvvásárlását. 
Tán fölösleges is megjegyeznünk, hogy az ítéletek közzétételére a Bíróság folyó-
iratunkat nem kötelezte. 

A Napkelet legközelebbi számában egyébként bővebben tárgyaljuk az iro-
dalmi kritika szabadságának kérdését. 

Az elsőfokú bíróság felmentő ítéletének indokolása a következő: 

Indokolás: 
«1. Sebestyén Gyula főmagánvádló vádat emelt dr. Szekfű Gyula egyetemi 

ny. r. tanár ellen, az 1924. évi XLI. t . c. 2. §-ába ütköző a 4. §. 2. bekezdése 
(3. §. 2. bekezdés 1. pontja) szerint minősülő sajtó út ján elkövetett becsület-
sértés vétsége címén azért, mert Budapesten, a Kir. Magyar Egyetemi Nyom-
dában előállított «Napkelet» című időszaki lap (folyóirat) 1926. év március 
havában megjelent III . számában «Álarcos könyvek» fölírás alatt közzétett 
cikkében Sebestyén Gyula főmagánvádlóról lealacsonyító és megszégyenítő 
kifejezéseket használt. 

Az «Álarcos könyvek» fölírás alatt közzétett cikk következőképen szól :* 

«Ilyenek is vannak. 
Napközben ott állanak a könyvespol-

con, csöndesen, feltűnést nem okozva, 
amint ez jól nevelt könyvekhez illik. 
Éjszaka azonban, mikor a gazda ki-
húzta lábát a könyvek szobájából, le-
vetik az álarcot, melynek köszönhet-
ték, hogy a jó társaságba bebocsátást 
nyertek, s megmutatják magukat, 
amilyenek valóban: formátlan, mes-
terség és művészet híján felnőtt fara-
gatlan filkók ők, vagy ravasz intriku-
sok, kik az olvasó félrevezetésében, 
rosszhiszemű rágalmak terjesztésében, 
az emberi gyűlölség szításában talál-
ják örömüket. A polcok lakosai, bár 
különböző korok és nemzetek szülöt-
tei és különböző világnézetek hívei, 

többnyire őszinte, kívül-belül önma-
gukat valló egyéniségek, kik felhábo-
rodva vesznek tudomást a felemás be-
tolakodók jelenlétéről. És ha a gazda 
évek során szeretettel válogatta össze 
könyveit, a jó könyvek nagy többség-
ben vannak és az éj sötétjében egye-
sült erővel kilökik maguk közül az 
odatévedt álorcást. Reggel a gazda a 
polcok lábánál talál egy-egy könyvet 
és bárhogyan töri is fejét, nem tud rá 
emlékezni, hogy este kezében lett 
volna az.» 

* 

«Gesta Hungarorum. A magyar hős-
mondák öt könyve, kiadja a Folklore 
Fellows nemzetközi tudományos szö-

*Itt a bírálatnak csak Sebestyén könyvére vonatkozó részét közli az ítélet. 
A másik rész Wells könyvével foglalkozik. A bevezető sorok részben Wells 
művére vonatkoznak. 



943 

vetség magyar osztálya. Szép cím, ki-
tűnő ajánlás. Évtizedeken át sajnál-
koztunk, hogy nem maradtak fenn ősi 
hősmondáink ; Arany János maga pró-
bálta a hiányt kitölteni, betegség, lelki 
depresszió és halál kivette kezéből a 
lantot. Az öt könyv szerzője, Sebes-
tyén Gyula, merészen belevágta fej-
széjét az ősi törzsbe, mellyel Arany 
János hosszú életen át sem boldogult, 
tízezerre menő verssorok tömegét írta 
össze és az egész munkának egyelőre 
három könyvét három kötetben adta 
ki. Az ötödik, igen vastag könyvet 
Emes álmának nevezi és a magyar fő-
iskolák ifjúságának örök tulajdonul 
adja. A régi forrásokból ismert ős-
anya, Emese, végigálmodja, 500 lapon 
át, versformára nyomtatott, kátyuk-
ban döcögő prózában az egész magyar 
történetet, Bánffy Dezsőig, világhá-
borúig : s Trianonra ébred fel. Szép 
szomorú történetünket sokszor meg-
írták már, jól is, rosszul is, szűk látó-
körből is, hatalmas átfogó pillantás-
sal is. Emese álmának leírása egyedül 
áll e százados változatosságban : csi-
nált népiesség, ízléstelen invenció és 
alantas felfogás dolgában a modern 
ponyvairodalom termékeit is felül-
mulja. Esetlen fordulataiból a szög 
feje mellé találó jellemzéseiből igen 
mulatságos gyüjteményt lehetne ösz-
szeállítani, ha nem volna inkább szo-
morú az intellektuális eltévelyedés, az 
önkritika tökéletes hiánya, mely a 
szerzővel a ponyva e mammuthját, 
még hozzá kitűnő nyomdában, gon-
dos külsőben kiállíttatta. Nem hagy-
hatjuk azonban szó nélkül, mint bánik 
el történetünk egyéniségeivel, kiknek 
működését minden belső, költői szük-
ség nélkül, egyedül leleményhiányból, 
fantáziája szegénységétől vezetve félre-
magyarázza és eltorzítja. Egyetlen 
példa a sok közül: Zrínyi Miklós be-
zárkózik Szigetvárba, jön a török, 
körülveszi a várat, s fényes követsé-
get küld be, hogy megadásra szólítsa 
fel a hőst. A követség szónoka — maga 
Szolimán, ki szép bíbor-vánkoson elő-
hozatja a magyar koronát, felajánlja 
Zrínyinek hosszú beszédben, lelkesen 
dicsérve a magyarokat és szidalmazva 
a németeket. Zrínyire nagy hatással 
van Szolimán «fájó szava», megdöb-
ben, homlokához kapkod, szemei 
könnybelábbadnak, eltakarja azokat 
kezével, s végül is, Szolimán távoztá-
val három napig vergődik, a kápolná-
ban tántorog, hörgő hangon imákat 
mormog, lármázón ostromolja tanács-

ért Jézust, nehogy elkárhozzék ; össze-
roskad, a kápolna kövén találják el-
terülten — s «haza szállítják» — mindez 
a szerző eredeti kifejezése ! Zrínyi sze-
rencsére harmadnapra abban állapo-
dott meg, hogy a késő utókorra és a 
történetre való tekintettel mégsem 
ajánlatos, hogy egy Zrínyi árulóvá 
legyen, s ezért a békekérő követ fejét 
leütteti s «tízannyi törökkel Zrínyi 
gróf sasfészke levegőbe röpült». It t 
ugyan még el kell ismernünk, hogy a 
régi romantikus szókincsből vett ki-
fejezések, bármily értelmetlen haszná-
latra találnak is, Emese álma leírásá-
nak még aránylag magasabbrendű ele-
mei. Zrínyi azonban igazán nem 
érdemelte meg, hogy áruláson töp-
rengő, gyenge embernek rajzolja a 
«magyar hősmonda» ötödik könyve. 
Hiszen épen róla vannak aktaszerű 
adataink, hogy önként zárkózott Szi-
getbe, az «édes haza» megmentésére. 

Az előadás hangja az újabb száza-
dok leírásában mind groteszkebb lesz : 
Széchenyi, Metternich, Deák szerepel-
nek, Kossuthot is «tettre szólítják a 
zsarnokoskodások», Védegylet, negy-
vennyolc, kiegyezés, nemzetiségi kér-
dés elvonulnak, a vers végső fénypont-
jához közeledik. Egyik, a millenium-
kor Bánffy Dezső bárótól a miniszter-
elnökségen adott estély leírása, melyre 
a szerző, mint «a magyar hősmondák 
utolsó regöse», mint a honfoglalás 
mondaköltészetét kutató tudós kü-
lön küldönccel kap meghívót, s ott 
annyira megbabonázza a meghívott 
diplomatákat, hogy titkos szándékai-
kat elárulják. A francia hetykén ennyit 
mond : Már be van kerítve, mire az 
angol: No, nó ! kétségeskedik és kérdi: 
«Bizonyos?» «Bizonyos!» mondja a 
francia. Viszont Bánffy elárulja a 
német követnek, hogy ő csak titok-
ban barátja a hármasszövetségnek, 
nyiltan nem az ; a szerb követ zsebé-
ben elsül a revolver, ebből a diplomaták 
közt verekedés támad, a szerb kést 
ránt elő, de «Bánffy lefogta», értesít 
bennünket a «költő», mire végre fel-
oldja a varázst a regös, és kiderül, 
hogy az egész leírás előkészület volt a 
világháború előadásához, mely az 
előbbi részek mögött sem zavarosság-
ban, sem komikus hatású ponyvastí-
lusban nem marad el. Szegény Emese 
mindezt elszenvedte, még a háború 
rossz végét is, de végre Trianonra fel-
ébredt, odarepült, ahol a békét épen 
aláiratni akarták velünk ; megjelentek 
ott újra a magyar történet nagyjai, 
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Tisza István egy hosszú beszédet mond 
el, Hadúr és atyja, a fő ördög fenyege-
tőznek, s az ájulásba esett Emesét 
Szűz Mária és Jézus fogják fel. A könyv-
nek századunkban páratlanul álló ízlés-
telenségei közt is nevezetes, amint 
regös hókuszpókuszt, meg Nagyboldog-
asszonyhoz szóló imát, papirosízű po-
gány mythológiát, meg katholikus val-
lási vonatkozásokat egymással össze-
kever. 

A hatszáz lapnyi «költeményben» 
nemcsak a költői stílusnak, de az emel-
kedett prózának sajátságaira sem talá-
lunk. Búcsúzóul szó szerint ide máso-
lunk néhány mondatot, a verses tago-
lás megszüntetésével; bárki is megítél-
heti, mit tartson e huszonnégy «regé-
ben» írt hősmondáról. «Ez az ország-
gyűlés egy szívvel-lélekkel törölte el 
végleg a törvényellenes kormányzó-
tanácsot. Minden emlékével együtt el-
ítélte Lobkowitz uralmát. Nádort vá-
lasztott és megszüntetett minden tör-
vénytelen adót. Érvényesítette minden 
törvényünket, köztük azokat is, melyek 
a protestáns vallásgyakorlatra adtak 
szabadságot.» Más, de hasonló költői-
ségű verssorai: «És lesz Ausztria népei-
nek hetven s néhány százaléknyi szláv-
jával egy horvát és lengyel római katho-
likusokra kacsintó nyugati szláv ural-

kodóház, mely a magyar népet a török 
és osztrák után szláv érdekből fogja 
majd zsarolni.» Még egy példa : «Érde-
kes, tűnődött Bánffy, Önök, akik ötven-
millióból beolvadás útján fél évszázad 
alatt ötszázmillióra tudtak szaporodni, 
nem a nyelvvel, hanem vallási szem-
ponttal bibelődnek kedvvel. Ezért 
hagyták Önök Déloroszországban a jó 
ukrán népet előbb a lengyellel, utóbb 
az orosszal agyonsanyargatni. Pedig, 
hogyha tudnák, hogy ez nem orosz nép, 
hanem szláv alj néppel keveredett török, 
melynek alkalmatlan nyelvét az oro-
szok nem értik s üldözik . . .» és így 
tovább, ebben a hősmondában a malom 
alatti politizálás áradata époly bőséges, 
akárcsak vidéki asztaltársaságokban. 

Egyetemi ifjúságunk sokkal maga-
sabb fokon áll, semhogy féltenünk kel-
lene e szerencsétlen könyvtől; mégis 
kötelességünk volt lerántani az álar-
cot, nehogy cím, kiadó társaság (rej-
tély, hogyan került e társaság neve a 
címlapra), nyomda és kiállítás bárkit 
is megtévesszen. És kötelességünk, nem 
kisebbekre, mint Kazinczyra, Gyulaira 
Salamon Ferencre hivatkozva nyoma-
tékkal kiemelnünk, hogy a nemzeti 
irányú ízlés dolgában nem alkudhatik. 
ízlés és művészet nélkül nincs nemzeti, 
csak ponyvairodalom.» 

II. Dr. Szekfű Gyula vádlott nem ismerte el a bűnösségét. Azt beismerte, 
hogy a neve aláírásával ellátott és vád tárgyává te t t cikket ő írta és ő tétet te 
közzé. Azzal védekezett, hogy Sebestyén munkájáról objektiv kritikát írt. 

Előadta továbbá, hogy az «Álarcos könyvek» felírás alatt közzétett cikk 
bevezetésében Sebestyén Gyulának: «Gesta Hungarorum. A magyar hősmon-
dák öt könyve» c. munkájával és H. G. Wellsnek : «A világtörténet alapvonalai, 
az élet és emberiség történetének tükre» c. munkájával együttesen foglalkozott, 
mert mindkettőt alkalmasnak ta r t ja arra, hogy a tájékozatlan közönséget 
külső megjelenésével félrevezesse. Mindkét műnek elterjedését közérdekből 
veszélyesnek tartotta, ezért szigorú, de tudományos bírálatával akarta az 
olvasóközönséget figyelmeztetni arra, hogy tulajdonképen mi rejlik ezekben a 
könyvekben. 

Azért nevezte mindkét munkát álarcos könyvnek, mert ezzel is reá 
akart mutatni arra, hogy a két munkának más a tartalma, mint amit külső 
formájuk szerint igérnek. 

Ugyanis Sebestyén Gyula művének belső címlapján ez olvasható: 
«Kiadta a Folklore Fellows Néphagyományt Kutató Nemzetközi Tudományos 
Magyar Osztály». A külső és belső címlapon a Folklore Fellows magyar osztály 
felírású F. F. betűs védjegyszerű pecsét van. A Folklore Fellows magyar osz-
tálya azonban nem működő alakulat, semmiféle társasági működést nem fej t 
ki, vagyona nincs. A művet nem is ő adta ki, hanem a főmagánvádló. 

Azt nyomtatta továbbá Sebestyén Gyula könyve belső címlapjának 
második oldalára : «A magyar főiskolák ifjúságának örök tulajdona. S. G.» 
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Ami szintén megtévesztés, mert csak arra szolgált, hogy ezzel könyvét az ifjú-
ság közt hathatósabban terjessze. 

A vádlott arra is hivatkozott a főtárgyaláson, hogy a főmagánvádló 
magyar hősmondák könyvének nevezi művét, holott az első két kötetben 
mindössze 68 lap tartalmaz magyar hősmondákat, a többi külföldi anyag. 
Az ötödik könyvben pedig «Emes álma» elnevezéssel a magyar történelmet 
beszéli el versformába öntött prózában a X. századtól a trianoni békekötésig. 
A külső cím és belső tartalom közt tehát e részben is ellenmondás van. 

Előadta végül vádlott, hogy cikke bevezetésében könyvtípusokról 
beszél. A «formátlan, mesterséges, művészet hiján felnőtt faragatlan filkók ők» 
kifejezések vonatkoznak a főmagánvádló művére. Ellenben a «vagy» szócská-
val ettől az idézettől elkülönített rész : «ravasz intrikusok, akik az olvasó 
félrevezetésében, rosszhiszemű rágalmak terjesztésében, az emberi gyűlölség 
szitásában találjék örömüket», Wells munkájára vonatkozik, melyet Sebestyén 
Gyula művének birálata után ugyanabban a cikkben szintén megbírál. 

A vádlott a valóság bizonyítását kívánta arra, hogy a vád tárgyává te t t 
cikk állításai megfelelnek a valóságnak, és hogy az a tudományos kritika 
határait nem lépte túl. E célból kérte a «Gesta Hungarorum» c. három kötetes 
munka felolvasását és szakértő tanuk kihallgatását. 

Sebestyén Gyula főmagánvádló a főtárgyaláson azt adta elő, hogy a 
Folklore Fellows magyar osztályának címerét és felírását nem használta jog-
talanul, mert ő a magyar osztály elnöke. Mivel az osztálynak vagyona nincs, 
művét a saját költségén állította elő. Munkáját a magyar ifjúságnak ado-
mányozta olyan formában, hogy az ifjúság ezt harmadáron veheti meg. A be-
folyó vételár külön alapra megy, amely arra szolgál, hogy a munka angol és 
német nyelvre fordíttassék. Szerinte a «Gesta Hungarorum» elsősorban tudo-
mányos munka ; egyes részeiben költői mű. Nem történelmet, hanem mondá-
kat ad elő. A főmagánvádló saját előadása szerint e művét megelőzően tudo-
mányos munkásságot fej tet t ki és irodalmi tevékenysége leginkább a monda-
világ felkutatásával kapcsolatos. A valóság bizonyításához hozzájárul. 

A kir. törvényszék a valóság bizonyítását nem rendelte el, mert azt az 
eset elbirálásához nem látta szükségesnek. 

III . A kir. törvényszék is úgy látta, hogy dr. Szegfű Gyula vádlott 
cikkének bevezető része nem vonatkozik teljes egészében és kizárólag Sebestyén 
Gyula munkájára. Álarcos könyvekről általában beszél itt a vádlott. 

A főtárgyaláson egész terjedelmében felolvasott vádbeli cikkből meg-
állapítható, hogy dr. Szegfú Gyula H. G. Wells könyvét is álarcos könyvnek 
nevezi, mert mást mutat és másnak látszik, mint ami valóban. Ebbeli állás-
pont ját a vádlott részletesen ki is fejti cikkében. 

A vádbeli cikk tartalma szerint a főmagánvádló Gesta Hungaroruma 
is az álarcos könyvek közé tartozik. Azok közé tartozik pedig abból az okból, 
mert külső megjelenése szintén nincs összefüggésben a belső tartalmával. 

A kir. törvényszék felfogása szerint az álarcos könyv címzés magában 
véve nem sértés. Amellett a magyarázat mellett pedig, amelyet a vádlott erre 
a főtárgyaláson adott és részben a főmagánvádló is megerősített, a jelen eset-
ben nem is kifogásolható. 

Ugyanis a főmagánvádló művét az azon foglalt jelzés szerint a Folklore 
Fellows néphagyományt kutató nemzetközi tudományos szövetség magyar 
osztálya adta ki. Ez olvasható a mű címlapján és ugyanott látható a Folklore 
Fellows magyar osztályának pecsétje is. Holott a főmagánvádló által is el-

Napkelet 6 0 
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ismert tény az, hogy a Folklore Fellows magyar osztályának vagyona nincs, 
és hogy a főmagánvádló művének kiadói költségeit a főmagánvádló egészében 
a sajátjából fedezte. 

A vádlott is azt állította, hogy a Folklore Fellows magyar osztály nem 
működő alakulat, tagjai nincsenek, így a főmagánvádló nem jogosult annak 
nevében eljárni. Viszont Sebestyén Gyula főmagánvádló azt adta elő, hogy 
ő a Folklore Fellows magyar osztályának az elnöke. Azonban arra, hogy neki 
mint elnöknek joga volt az egyesület jelzését használni, illetve, hogy jogosított 
volt a saját maga kiadásában megjelent művét az egyesület kiadása gyanánt 
szerepeltetni, erre semmiféle bizonyítékot nem hozott fel. 

«A magyar főiskolák ifjúságának örök tulajdona» megjelölés a főmagán-
vádló szerint is csak azt jelenti, hogy a főiskolai ifjúság harmadáron juthat a 
főmagánvádló művéhez. Hozzátette, hogy a mű eladási árából az angol és 
német fordítás költségeit fedeznék s az hasonlóképen az angol és német i f jú-
ság tulajdona lenne. Nyilvánvaló mindezekből, hogy a szóbanforgó hangzatos 
megjelölésnek valóságban nincs meg a kellő alapja. 

A főmagánvádló magyar hősmondák könyvének nevezi művét, ezzel 
szemben álló tény az, hogy e mű V. könyve késői századok, sőt a legutóbbi 
idők történelmi eseményeit is elbeszéli. 

Bár ezt a főmagánvádló a maga egyéni költői feldolgozásában végzi, 
mégis kétségtelen, hogy művének e terjedelmes részeit mondának, vagy hős-
mondának nevezni nem lehet. Tehát a főmagánvádló könyvének ez a tartalma 
mást foglal magában, mint a könyv külseje ígér. 

Mindezek azt mutat ják, hogy a főmagánvádlónak nincs meg a jogosult-
sága, hogy művének az álarcos könyvek közé sorozása ellen tiltakozhassék. 
A vádlott nem alaptalanul írta cikkében «Kötelességünk volt lerántani az 
álarcot, nehogy cím, kiadó, társaság-rejtély, hogyan került a társaság neve 
a címlapra, nyomda és kiállítás bárkit is megtévesszen.» 

A vádbeli cikk bevezető része könyvtípusok bírálatát foglalja magában. 
Egyik típusról mondja, hogy formátlan, mesterség és művészet híján faragatlan 
filkók ők. Ebbe a típusba osztja be a vádlott a főmagánvádlónak ezután meg-
bírált művét. A másik típusba tartozó könyveket ravasz intrikusoknak mondja, 
kik az olvasó félrevezetésében, rosszhiszemű rágalmak terjesztésében, az 
emberi gyűlölség szításában találják örömüket. Ezek közé sorozza a vádlott 
H. G. Wells-nek ugyanott megbírált művét, amint az a vádlott cikkének Wells 
művével foglalkozó részéből kétségtelenül kitűnik. Amit tehát a vádlott cikke 
bevezető részében mond, azt könyvtípusokra s nem személyekre mondja. 
I t t a főmagánvádló személyét, az ő becsületét, az ő becsületérzését illető ki-
tétel nincs. 

IV. Ami már most az inkriminált bírálat érdemét illeti, az valóban súlyo-
san lesújtó kritika a főmagánvádló könyvéről. 

Egyes megállapításai így szólnak: Csinált népiesség, izléstelen intenció 
és alantas felfogás dolgában a modern ponyvairodalom termékeit is felülmulja. 
Esetlen fordulataiból, a szög feje mellé találó jellemzéseiből igen mulatságos 
gyüjteményt lehetne összeállítani, ha nem volna inkább szomorú az intellektuális 
eltévelyedés, az önkritika teljes hiánya, mely a szerzővel a ponyva e mammut já t 
még hozzá kitűnő nyomdában, gondos külsőben kiállította . . . Mint bánik el 
történetünk egyéniségével, kiknek működését minden belső költői szépség 
nélkül, egyedül leleményhiányból, fantázia-szegénységétől vezetve félre-
magyarázza és eltorzítja . . . A könyvek századunkban páratlanul álló izlés-
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telenségei között is nevezetes, amint regős hókuszpókuszt, meg Nagyboldog-
asszonyunkhoz szóló imát, papirosízű pogány mithológiát, meg katolikus 
vallású vonatkozásokat egymással összekever, nemcsak a költői stílusnak, 
de az emelkedett prózának sajátságaira sem találunk . . . Ebben a hősmondában 
a malom alatti politizálás áradata ép oly bőséges, akárcsak vidéki asztaltársa-
ságban.» 

E kritika veleje tehát az, hogy a megbírált mű formailag is, tartalmilag is 
alacsony színvonalon áll, hogy szerzőjének nincsenek meg a kellő képességei 
olyanszabású irodalmi műnek a megfelelő elfogadható megírásához, mint 
amilyennek a megírására vállalkozott. 

Kérdés már most a vádlott bűnössége szempontjából az, vajjon van-e 
ebben a kritikában becsületsértés? 

A kir. törvényszék magáévá teszi a főmagánvádlónak azt az álláspontját, 
hogy ez a kritika reá nézve bántó és sérti az ő érzékenységét, valamint sérti 
bizonyos tekintetben az ő érdekeit is. 

Viszont azonban a kir. törvényszék úgy látja, hogy a vádlott inkriminált 
írása nem sérti a főmagánvádló jogosult érzékenységét és jogos érdekét olyan 
oldalról, olyan vonatkozásból, amely büntetőjogi védelemre tar thatna számot. 

A becsületsértésnek ugyanis két típusa van, az egyik a sértett becsület-
érzésének a megbántása és ezzel a befelé hajló sértéssel szemben áll a másik: a 
kifelé ható sértés, mely bizonyos hírnévrontásban jelentkezik. 

A vádlott írása egyik hatás kiváltására sem alkalmas. 
A sértettnek saját becsületérzését nem bánthat ta a vádlott cikke, mert 

a főmagánvádló erkölcsi értékét, az ő erkölcsi integritását nem érinti, követ-
kezésképen az ő becsületérzését sem sértheti. 

A kifelé ható becsületsértés abban áll, hogy a sértő cselekménnyel valaki-
nek (a főmagánvádlónak) olyan tulajdonsága vonatik kétségbe vagy tagad-
tatik meg, mely tulajdonság az ő társadalmi vagy hivatásbeli értékének lénye-
ges eleme. 

Ilyen sértés sem érte ezúttal Sebestyén Gyulát. Nem érte pedig azért, 
mert a vádlott cikkéből csak az olvasható ki, hogy a főmagánvádló Gesta 
Hungarorum címen egy igen rossz hőskölteményt írt. 

Ez a kritika, ez a vélemény, ez a konkluzió abszolute nem érinti a főmagán-
vádlónak társadalmi megbecsülését. Elég gyakori eset az életben, hogy valaki 
kellő rátermettség nélkül ír szépirodalmi művet (színdarabot, regényt, költe-
ményt), amely megbukik, könyörtelenül sújtó kritikával találkozik, ez azonban 
a szerzőnek a társadalomban való pozicióját, értékét — a neki egyébként járó 
tiszteletet és megbecsülést — abszolute nem befolyásolja. 

Az idevágó másik irányból t . i. a főmagánvádló hivatásbeli hírneve, 
renoméja, presztizse szempontjából sem sérelmes a vádlott kritikája a főmagán-
vádlóra, mert nem vitás, hogy a főmagánvádló hivatása szerint tudománnyal 
foglalkozó, tudománynak élő ember, aki ezen a téren szerzett is magának 
olyan hírnevet, amelynek a sérelme esetén és amelynek a csorbítatlan fenn-
tartása céljából igenis számot tar tha t a főmagánvádló büntetőjogi véde-
lemre is. 

Azonban a vádlott kritikája ezt az oldalát sem sérti, illetve támadja 
a főmagánvádló működésének. A vádlott csak azt állapítja meg cikkében, 
hogy a főmagánvádló nem tud jó hőskölteményt írni, hogy nincsenek meg 
az erre való tulajdonságai, képességei, — de nem vonja kétségbe a főmagán-
vádlónak hivatása betöltésére való képességét, arra való rátermettségét. 

60* 
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Ilyen körülmények között a kir. törvényszék a vádlott írásában nem 
látott olyan sértést, amely büntetőjogi megtorlást vonhatna maga után. Ezért 
őt az ellene emelt vád alól a Bp. 326. §-a 1. pontja alapján felmentette. 

Ebbeli álláspontja folytán a valóság bizonyítása tárgyában tett indít-
ványokkal való érdemi foglalkozása tárgytalanná vált. 

Az ítélet egyéb rendelkezései az azok mellett felhívott paragrafusokon 
alapulnak. 

Budapest, 1927. évi február hó 23. napján. 
Dr. Méhes Ignác s. k. előadó. Dr. Töreky Géza s. k., f t . elnök. 

A kiadmány hiteléül:» Olvashatatlan aláírás. * * * 

A budapesti kir. ítélőtábla Szekfű Gyulát a becsületsértés vádja alól szintén fel-
mentette. A főtárgyaláson Gadó István tanácselnök, Medvigy István és dr. Soóky 
József kir. ítélőtáblai bírák vettek részt. Szekfű Gyulát dr. Csernyánszky Aladár 
ügyvéd különvédő képviselte. 

Az ítélet indokolásából idézzük a következő részt: 
«Helyes okfejtéssel állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a vádbeli 

cikk bevezető soraiban foglalt ezek a kitételek: «vagy ravasz intrikusok, kik 
az olvasó félrevezetésében, rosszhiszemű rágalmak terjesztésében, az emberi 
gyűlölség szításában találják örömüket», H. G. Welsnek a vádlott által egy-
idejűleg megbírált művére vonatkoznak és így nem irányulnak a főmagán-
vádló «Gesta Hungarorum» című műve — annál kevésbbé a főmagánvádló 
személye — ellen, a cikknek a főmagánvádlóval, illetőleg «Gesta Hungarorum» 
című művével foglalkozó része pedig becsületsértés megállapítására nem 
alkalmas, a főmagánvádló becsületjogát nem sérti, vagyis sem az emberi 
méltóság jogát, sem a jó hírnévre, a társadalmi megbecsülésre (köztiszteletre) 
való szerzett jogát nem támadja meg, mert abban főmagánvádló személye 
ellen használt becsületsértő, lealacsonyító vagy megszégyenítő kifejezések 
nincsenek, a főmagánvádló által ilyenekként megjelölt kifejezésekkel pedig 
vádlott nem a főmagánvádlót támadta, hanem említett művéről mondott 
irodalmi bírálatot, amely bár a főmagánvádlótól a költői mű alkotására való 
képességet és művétől az irodalmi értéket teljesen megtagadja, a főmagán-
vádló társadalmi értékét még sem érinti, mert főmagánvádló nem költő, hanem 
tudós, aki a történelemtudomány körébe vágó műveivel szerzett magának 
társadalmi elismerést és megbecsülést. Az oly kritika, mely a becsületjogot 
nem sérti vagy más büntetőjogilag védett értéket nem bánt — ha még oly 
kíméletlen is — nem büntethető.» 

* * * 

A m. kir. Kúria 1928 május 31-én megtartott tárgyalásán, amelyen Ráth 
Zsigmond, a m. kir. Kúria másodelnöke, továbbá Csizinszky Ágost, Mendelényi 
László, Kvassay Gyula, Csebgey Miklós kir. kúriai bírák vettek részt, a korona-
ügyész képviseletében Finkey Ferenc koronaügyészhelyettes, vádlottat dr. Cser-
nyánszky Aladár védő képviselte — 

megsemmisítette mindkét alsóbíróság ítéletét s Szekfű Gyulát sajtó útján elköve-
tett becsületsértés vétségében bűnösnek mondta ki azért, mert «bírálata kapcsán a 
következő lealacsonyító és megszégyenítő kifejezéseket használta» : 

«alantas felfogás dolgában a modern ponyvairodalom termékeit is felülmulja», 
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«szomorú az intellektuális eltévelyedés, az önkritika teljes hiánya, mely a 
szerzővel a ponyva e mammutját... kiállíttatta»; 

«a könyvnek századunkban páratlanul álló ízléstelenségei között is nevezetes...» 

INDOKOLÁS. 

«Az alsóbíróságok felmentő ítéletének indoka az, hogy a vádbeli cikk-
ben foglalt súlyosan lesujtó kritika nem sérti a főmagánvádló tudományos 
hírnevét, nem vonja kétségbe a főmagánvádlónak hivatása betöltésére való 
képességét, mert a főmagánvádló nem költő, hanem történettudós, már pedig 
a Gesta Hungarorum nem történeti, hanem költői munka. 

Ez az érvelés téves. 
Mindenekelőtt a Gesta Hungarorum nem kizárólag költői munka. El-

tekintve a műnek rímtelen epikai formájától (ritmikus próza), a szóbanforgó 
munka nem csupán a költő képzeletének alkotása, hanem a magyar történeti 
hősmondáknak folklorisztikai, irodalomtörténeti és kútfőkritikai munkásság 
alapján való rekonstruálása. 

Már pedig a főmagánvádló nem kizárólag, hanem csupán elsősorban 
történettudós, de ezenfelül hivatásszerűleg foglalkozik a néphagyományok 
kutatásával és feldolgozásával, ami kitűnik abból is, hogy ő magyarországi 
elnöke a Folklore Fellows néphagyománykutató nemzetközi tudományos szö-
vetségnek és szerkesztője a Magyar Népköltési Gyüjteménynek. 

Aki tehát a főmagánvádlóról, aki hosszú életet töltött el a tudomány 
szolgálatában, és akinek érdemeit olyan magas színvonalú és nagytekintélyű 
tudományos testület, mint a Magyar Tudományos Akadémia, arra méltatta, 
hogy tagjai sorába iktatta, azt állítja, hogy olyan művet írt, mely alantas fel-
fogás dolgában a modern ponyvairodalom termékeit is felülmúlja, amelyben 
szomorúan észlelhető az intellektuális eltévelyedés, az önkritika teljes hiánya, 
amely mű a ponyvairodalom mammuthja, s amely századunkban páratlanul 
álló ízléstelenségeket tartalmaz, — 

úgy a tudóst a köznevetség prédájának veti oda, mert épen azokat a 
tulajdonságait tagadja meg, amelyek neki, mint tudósnak, megbecsülést és 
tiszteletet szereztek, mert kétségbe vonja a foglalkozása, tudománya körébe 
vágó alkotásokra való képességét is. 

Ez pedig, ha nem is támadja meg a főmagánvádló erkölcsi integritását, 
de lealacsonyítja az ő társadalmi, hivatásbeli értékét, amely pedig szintén 
oltalma alatt áll a Bv. 2. §-ának. 

Minthogy pedig a vádlott a fentidézett sértő kitételekkel akkor is túl-
lépte a jogos birálat határait, ha a főmagánvádló műve csakugyan nem is 
ütné meg minden tekintetben egy éposz irodalmi mértékét, — 

a m. kir. Kúria a becsületsértés fennforgását megállapíthatónak találta 
annak dacára is, hogy ez ügyben a valóság bizonyítása el nem rendeltetett. 

Ennek folytán mindkét alsóbíróság ítéletét a Bt. 385. §. 1. a. pontjában 
meghatározott semmiségi okból megsemmisíteni és a törvénynek megfelelő 
ítéletet hozni kellett. 

A büntetés kiszabásánál a kir. Kúria sulyosító körülményt fennforogni 
nem látott, ellenben nyomatékos enyhítő körülménynek vette a vádlott bün-
tetlen előéletét s azt a körülményt, hogy birálata egy komoly irodalmi folyó-
irat hasábjain jelent meg, s hogy nem egészen alaptalanul nevezte a főmagán-
vádló könyvét «álarcos könyv»-nek. 
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| p Ezek az enyhítő körülmények annyira nyomatékosak, hogy vádlottal 
szemben a fogházbüntetés legkisebb mérvének kiszabása is túlszigorúnak 
jelentkezik, miért is indokolt a Btk. 92. §-ának alkalmazása. 

Az ilymódon kiszabott pénzbüntetések végrehajtása is az enyhítő körül-
ményekben is rejlő, de külön méltánylást érdemlő okból felfüggesztendő volt 
azért, mert ettől az eset összes körülményeinek figyelembevételével a vádlott 
további magatartására kedvező hatás remélhető. 

A költségekre vonatkozó rendelkezés a felhivott törvényszakaszokon 
alapszik. 

Budapest, 1928. évi május hó 31. napján. 
Ráth Zsigmond s. k. másodelnök. 

Dr. Mendelényi László s. k. előadó». 

Színházi szemle. 

Shakespeare bűbájos vígjátéka A 
szentivánéji álom annyi alkalmat ad a 
legkülönbözőbb rendezői felfogásokra, 
hogy nem lehet csodálni, ha színpadi-
interpretációjával a mi Nemzeti Szín-
házunk is újra meg újra kísérletezik. 
A legutóbbi esztendők előadása főké-
pen a meseszerűséget, a tündéries ele-
meket hangsúlyozta. Ezt az elemet a 
mostani is nagy gonddal játszotta 
meg, de a hangsúly mégis inkább arra 
esett, hogy a mű, mely eredetileg egy 
angol főúr esküvőjére készült, volta-
képen lakodalmi színdarab. A felfo-
gásnak e kiinduló pontjából követke-
zett a kiállításnak pompázó volta és 
egy-egy jelenetnek ünnepélyes kerete. 
A rendezés nem akart aprólékosan 
korhű lenni, nem akart a vígjátékra 
mindenáron ógörög couleur locale-t 
erőszakolni, inkább — mintha csak 
Shakespeare korának művészi felfogá-
sát lett volna szándékában kiemelni — 
valami barokk-vonást tett rajta ural-
kodóvá. Theseus és Hippolyta, mint 
akiknek násza körül csoportosul az 
egész akció, olyan barokkosan görög 
ruhában jelentek meg, mintha csak 
Rubens valamelyik képéből léptek 
volna elő. Az utolsó felvonás nagy 
termének díszlete is a legtelibb ba-
rokkra emlékeztetett, s még az erdője-
lenetek is — amelyek egy felvonássá 
összevonva és érdekes háromtagolású 
színpadon folytak le — a fáknak erő-
sen hajlott, szinte ívvé összeboruló 
vonalaival ezt a stílust hangsúlyozták. 
Mendelssohn nászindulóját pedig nem 
az utolsó felvonásnak puszta nyitánya-

ként játszották el, hanem egy pom-
pázó, virágkoszorús, nyilazó Ámor-os 
színpadi menet kísérő zenéjeképen, 
melynek ütemére a szereplő személyek 
is felvonulnak. A színészek közül első-
sorban Vaszary Piroskát mint Puckot 
kell kiemelni. A „rüpök szellemet" 
játszotta meg, a gonoszkodó rossz-
csont manót, aki azonban nincs min-
den kedvesség nélkül. Mindjárt első 
fellépésében ezt a kárörvendő hangot 
üti meg, amikor az egyik tündérnek 
azt mondja Oberonról és Titániáról: 
S nem jőnek össze rezgő csillagoknál, 
Azóta, rónán, berken vagy pataknál 
Civódás nélkül . . . 

Az utolsó szavakat olyan kaján 
örömmel hangsúlyozza, hogy egy-
szerre elképzeljük, milyen gyönyörű-
sége telik benne. Később meg, amikor 
ezt mondja: 

Nincs nekem oly mulatság 
Mint az összevisszaság, 

a földön kuporodva szinte kering maga 
körül a gyönyörűségtől. Vaszary Pi-
roska testmozgásának elevensége és 
ügyessége is imponáló. A színpadról 
néha két-három bukfenccel perdül ki. 
A darab középső részében, az erdő-
jelenetek között egyszer lemegy a füg-
göny, de úgy, hogy Vaszary-Puck 
rántja le. Felugrik belecsimpaszkodik 
s a zuhanó kárpitról sebes mozdulattal 
befordul a színpadra. 

Oberont — réges-régen Egressy Gá-
bor, majd sokáig nőszínészek szere-
pét — ezúttal ismét férfi szereplő, 
Uray Tivadar játszotta. Ivelően stili-
zált kézmozdulatai igen szépek voltak. 
Titánia alakját Várady Aranka sok 
bájjal jelenítette meg. 
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Az atheni szerelmes párok erősen 
kiemelték a vígjátéki hangot. A két 
férfi egymásnak rohangáló kakasko-
dása s a két lánynak sok mozgással 
megjátszott civódása nagy derültséget 
keltettek. Vágó Erzsi mint Hermia va-
lamivel színesebb volt, mint eddigi 
szerepeiben. Somody Kálmán kedve 
sen játszotta Lysandert és szépen is 
beszélt, de mozgása még szögletes. 
Abonyi Géza kitűnő volt mint Deme-
trius, Pethes Margit azonban alkalma-
sint csak azért kapta Heléna szerepét, 
mert sokszor esik célzás magas ter-
metére. 

A műkedvelő mesteremberek közül 
régi ismerősünk Rózsahegyi Kálmán 
mint Zuboly. Ötletes játékából most 
csak az álomból ébredés legyen ki-
emelve. Mikor arról beszél, hogy azt 
álmodta, mintha szamárfüle lett volna 
(a szamárfület persze nem mondja 
ki), ijedten kap füléhez, s amikor 
meggyőződik, hogy minden rendben 
van, elkezdi simogatni és szélesen el-
mosolyodik. A többi mesterember-
szereplő is nagyon mulatságosan ját-
szott, csak a szövegmondásban kér-
nénk több tiszteletet Arany János ver-
seivel szemben. Nagy derültséget kel-
tett a rendezésnek, vagy talán a szí-
nésznek az az ötlete, hogy a fejede-
lem előtti játék alatt valamennyi sze-
replő közül épen az oroszlán (Sugár 
Károly) volt a leggyávább. Verejtékes 
lámpalázzal küzdött s szerepe végével 
megkönnyebbülten inalt ki a színpad-
ról. 

A színházi évad végének megérde-
melten legnagyobb sikere A szentiván-
éji álom előadása. 

Galamb Sándor. 
* 

Az esztendeje elhúnyt Szenes Béla 
hagyatékában maradt egy féligkész 
bohózat. Ezt most Nóti Károly kiegé-
szítésében évadvégi „könnyű" szám-
nak iktatta műsorába a Vígszinház. 
Műfajilag merőben nyári is ez a da-
rab, igen hasonló ahhoz a rántott 
csirke utáni bóléhoz, melyről benne 
annyi szó esik. A címben szereplő 
Házibarát ezúttal is egy „alvó férj" 
asszonykája körül manőverezik, vala-

meddig ez el nem hagyja — nem az 
erényt, hanem magát a férjet. Ekkor 
a házibarát takarodót fú, a házastár-
sak visszaédesednek egymáshoz, meg-
nősül az udvarló is, ki — akárcsak a 
férj — szintén „textilben dolgozik", s 
a darab végén férji minőségében már 
ő is szunyókálni kezd s megszűnvén a 
férj vetélytársa lenni szerelemben, 
nyilván aggasztóbb vetélytársává lesz 
— a textil-szakmában. 

Százszázalékosan „pesti" bohózat 
ez, már amennyiben Pest fogalmát az 
ötödik kerületre csökkentjük, melynek 
prózája a Sas-utca és költészete az 
Erzsébet-tér. Ez utóbbi csőszöstül-nör-
szöstül meg is jelenik a színpadon, 
zsivaja elnyeli a viccek egy hányadát 
is. Sebaj, jut is, marad is: ez az a mű-
faj, hol egy jó vicc kedvező légkört 
teremt a nyomban rákövetkező öt 
rosszhoz. Hogy rajtuk az elhúnyt 
szerző, meg művének megfej elője mily 
arányban osztozkodnak, nehéz eldön-
teni. Nóti Károly eddig a Teréz-körúti 
Színpad háziszerzője volt, de ennek 
geográfiai távolsága a Vígszínháztól 
valóban nem akkora, hogy ezen az 
alapon a stílkritika elválaszthatná a 
Teréz-körút zamatát a Lipót-körúté-
tól. Egy bizonyos: Nóti hivatott tanít-
vány, s ha így folytatja, idővel még 
Szenes Béla is válhatik belőle. 

A színészek is elővették az e genre-
hez már hagyományos hangnemet, a 
szerepek amúgy is jobbára testhez 
vannak szabva s így a vígszínháziak 
rendre felvonulhatnak a személyükhöz 
forrt közönség-fogalmak megtestesítői-
ként. Köztük csak az elegáns és köny-
nyed Uray Tivadar volt vendég, egy 
finom eszközeihez kevéssé méltó sze-
repben. A házbeliek közül leginkább 
Mály Gerőnek nyilt alkalma újabb 
tanuságot tenni róla, hogy a magyar 
színpadnak ez idő szerint ő egyik leg-
különb, legéletízűbb epizodistája. 

A XX. század felnőtt gyermekeinek 
„rabló-pandur"-játékához, a detektiv-
regényhez fordult témáért a Belvárosi 
Színház ujdonságának, A sánta kutyá-
nak szerzője, Bus Fekete László. Egy 
francia regényből dramatizálta tizen-
egy filmszerű képből álló „revü"-jét a 
nagystílű riporterről, ki hírvágyból 
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magára tereli az általa felfedezett ket-
tős gyilkosság gyanúját s vállalkozá-
sán majdnem rajtaveszt, mígnem ha-
lálos ítéletének kimondása után mégis 
kiderül ártatlansága, s „nagyszerű" 
trükkje hírnévhez, vagyonhoz, feleség-
hez juttatja. 

Ily témákhoz bizonyára nem az 
ihlet nyúl, hanem az ügyesség. Pedig 
van benne egy mozzanat, melyből jó 
író jót is alkothatna: az ártatlan em-
ber hova-tovább szuggesztiója alá ke-
rül a magára hazudott bűnnek. Ha 
ebben a szerző nemcsak a külső zak-
latottságot ragadta volna meg, hanem 
az ál-bűntudat lelki magáravállalását 
is: érdekes színmüvet írhatott volna. 
Igy csak filmdrámát írt, sokszor küz-
ködve a színpadnak a filmnél nehéz-
kesebb technikai megoldás-lehetősé-
geivel. 

A színészek lélekből itt vajmi keve-
set adhatnak, film-stílusban mozognak 
s filmfeliratokat mondanak el, igen 
ügyesen és elevenen. A darab törvény-
széki jeleneteinek hatását nyilván tom-
pítja az a körülmény, hogy effélét 
csak a minap láttunk a vígszínházi 
Hókuszpókusz-ban. 

Rédey Tivadar. 

A filmfelirat. Ma még megoldatlan 
probléma . . . Amíg az utolsó felirat is 
el nem tűnik a vászonról, hogy meg-
szakítsa a képek ritmusát, a film nem 
találta meg önmagát. Amíg szükség 
van a lefotografált mondatok tartalmi 
közléseire, nem beszélhetünk filmről, 
mint autonóm kifejező-művészetről. 
Történtek már kísérletek a felirat ki-
küszöbölésére, így a legutolsó és leg-
nevezetesebb ilyenirányú eredmény 
Carl Mayer első két-harmadában zse-
niális szcenárium-könyve, mely után 
az „Utolsó ember" című Jannings-fil-
met forgatták le, de nagy általánosság-
ban ma még a legtöbb film 100—150 
felirattal .él. A rekordot a franciák 
tartják . . . E sorok írójának legfájdal-
masabb mozi-emléke Zola „Munka" 
c. regénye alapján készült francia film 
végignézése, melyben az ötszázat is 
meghaladta a feliratok száma és a je-
lenetek a szöveg lélektelen illusztrációi 

voltak. A német és orosz filmdramatur-
goknak sikerült az átlagfilmek felira-
tainak számát 25—50-re redukálni és 
a jelenetek egymásutánját úgy kompo-
nálni, hogy közbeszúrt felvilágosítások 
nélkül is világos, egységes összefüggést 
mutat a film. 

Kísérletek történtek ezenkívül arra 
is, hogy a jelenetek dinamikus sodrát 
akkor se szakítsa félbe a statikus szö-
veg, ha már épen szükség van rá. Abel 
Gance tovasuhanó sinekre fotografálta 
rá a „Száguldó kerék" legtöbb felira-
tát, de láttunk hullámzó víz, tovaro-
hanó táj képével összefotografáit fel-
iratokat is. Más esetekben a felirat 
szavai vannak expressziv mozgásban: 
egy-egy kiáltás kicsiny betűi nőnek 
meg néző felé rohanni látszó gyorsa-
sággal, vagy szukkcessz ive jelennek 
meg a vásznon a különlegesen rajzolt 
betűk és így sorakoznak értelmes sza-
vakká. Ezek a kompromisszumos 
megoldások azonban nem segitík elő a 
végső megoldást, legfeljebb a mai le-
hetetlen állapotot teszik elviselhetőbbé. 

Magyarországon különös kultusza 
van a filmfeliratoknak. A kellő iro-
dalmi műveltséget nélkülöző filmköl-
csönző vállalat-vezetők beszabadították 
a filmdramaturgia dzsungeljébe a toll 
és tinta kis élősdieit is és ezért van 
az, hogy magyarul tudó ember nem 
nézheti végig felháborodás nélkül a 
legtöbb filmet. Ami fűzfa-poézis, ál-
szentimentalizmus, rossz metafora, 
germanizmus és jasszizmus csak ki-
életlenül szunnyadt a lelkekben, az 
mind virágba-borultan képpeszti el az 
embert a mozivásznon. A magyar film-
dramaturgok buzgalma odáig megy, 
hogy nem elégednek meg a külföldi 
feliratok „átköltésével", de meg is dup-
lázzák azokat. Így történt például, 
hogy a „Florenzi hegedűs" c. Elisabeth 
Bergner-filmbe egy sor szöveg-betoldás 
került, pedig az eredetiben csak annak 
a bizonyos naplónak egyes sorai szere-
peltek feliratként, amit a kisleány ve-
zet. Az „Utolsó ember" c. eredetileg 
egy felirattal megoldott Murnau-film 
az idei szezonvégi repríz alkalmával 
tíz és egynéhány felirat-betoldással 
pergett a fővárosi mozikban. 

Ajánlatos lenne, hogy a film cen-
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zura-bizottság ne csak etikai szem-
pontból bírálja el a filmeket, de a bi-
zottság nyelvészek, írók és művészek 
kiegészítésével a feliratok nyelvi, iro-
dalmi és esztetikai tisztaságán is 
őrködjék, visszautasítva a közönség 
ízlésének megrontását előmozdító, 
filmszerütlen és dilettáns film-szöveg-
részeket. (—th.) 

Művészeti szemle. 

A Képzőművészeti Főiskola kiállítása. 

A szezon végén a Műcsarnok az ifjú 
magyar művészek munkássága elé 
tárta ki kapuit. A nagy kiállítási csar-
nokot zsúfolásig megtöltik a Képző-
művészeti Főiskola növendékeinek 
zsengéi. 

Színes, megkapó és megható bimbó-
özön tárult itt a kiállítást látogató kö-
zönség elé. 

A nehéz időkben, a magyar élet 
szűk esztendeiben csudálatos bőséggel 
fakadozik a virág a magyar őstehetség 
sudarán. Talán sohasem is láttunk 
ennyi reményteljes fiatal talentumot a 
kiállítási termekben, mint épen a leg-
utóbbi években. Nemrégiben a Tavaszi 
Szalon s most ez a nagy tárlat bizo-
nyítja, hogy a mindenfelé diadalma-
san szereplő magyar képzőművészet 
dúsvirágzású kertjében méltó és érté-
kes ifjú törzsek nőnek fölfelé. Meleg 
öröm töltheti el a művészet lelkes hí-
veit ennek láttára, de ugyanekkor be-
lénk fészkelődik az aggodalom is: 
hogy fog boldogulni minálunk ez a 
sok, nagyratörő fiatal tehetség? Hi-
szen annyian vannak, hogy a legna-
gyobb nyugati országok bármelyike 
sem teremhet többet! Hogy fognak 
ezek — ennyien! — érvényesülni? Egy 
kicsiny, szegény, ezer bajjal küzködő, 
megcsonkított országban? . . . 

Elszorulna a szívünk e finom lelki 
palánták jövendő sorsára gondolva, ha 
nem biztatna bennünket az a hit, amely 
őket, magukat bíztatja, amely őket 
erre a nehéz, de gyönyörű útra küldte: 
a tehetségükbe vetett rendíthetetlen hit. 
Bíznunk kell benne, hogy a fiatal ta-
lentumok javát, az igazán nagyrater-
metteket minden bajon keresztülsegíti 

majd az igazi tehetség mindent lebíró 
ereje. 

Ezeket a lelkes, nagyratermett fia-
tal magyar művészeket hajtja, űzi a 
küldetés melege, az alkotó láz min-
dent feledtető hatalma majd csak át-
segíti őket a nehézségeken és bizonyo-
san csakúgy babért szereznek majd a 
magyar géniusznak, mint azok, akik 
most csillogtatják meg nagyszerű ma-
gyar termésüket európaszerte. Győzni 
fognak, mert győzni akarnak! 

De persze, a művészetszerető ma-
gyar közönségnek mindent el kell kö-
vetnie arra, hogy segítse őket nehéz, 
küzdelmes útjokon. Minden fillér, mely 
a fiatal tehetségeknek jut, nemzeti be-
fektetés, mely színarany kamatot hoz 
a kultúrmagyarságnak! A Képzőművé-
szeti Főiskola büszke lehet arra a 
pompás eredményre, melyet a Mű-
csarnok termei igazolnak ékesszólóan. 
Festők, grafikusok, szobrászok egy-
aránt éreztetik, hogy kiváló mesterek 
keze vezeti őket szeretettel és gonddal 
fölfelé, a művészet nemes régióiba. 

A fiatal művészeken természetesen 
még szembetűnően meglátszik a mes-
terek hatása. Ez a hatás nagyon kü-
lönbözőfokú. A markánsabb, teljesen 
egyéni utakon járó mesterek erőseb-
ben markolnak bele növendékeik lelki-
világába, a konzervativ hajlamúak ha-
tása nem ötlik egyszerre szemünkbe. 
De a fiatal nemzedék biztató erejét az 
bizonyítja leginkább, hogy szolgai 
utánzást seholsem láttunk, mindenütt 
észrevehető az ifjúság egyéniségének 
feltörekvése. A kiállítás főerősségei a 
festők és grafikusok csapata. A szobrá-
szok kissé mögöttük maradnak, bár 
ott is akad több biztató tehetség. 

Rudnay és Glatz mesterek növendé-
keinek csoportjában kiemelkednek: 
Pékáru István kedves, primitereskedő, 
színes magyar képeivel, H. Mattioni 
Eszter, aki komoly grafikus munkás-
sága mellett olajfestményeiben is szá-
mottevőt produkál, Balázs Attila, Mol-
nár Zoltán, Rónay Ernő, Varga Béla, 
Jégh József, ki egy igen jó akttal Ro-
thermere lord egyik díját nyerte és 
Vadász Endre. A Réti-csoportban fel-
tűnnek: a lendülettel dolgozó Jánosa 
Lajos, a jól komponáló Nemessányi 
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Kontuly Béla, az erősen fejlődő Roz-
gonyi László, Sverák József, O. Szabó 
István, Román György. 

Bosznay mester növendékei közt 
igen biztató tudást mutat Luhnsdorf 
Károly, aki azonban kifejezetten 
grafikusnak termett, olajfestményei 
nem jelentékenyek. Komoly tehetség 
a szintén Rothermere-díjat nyert Gál 
János, aki úgy nagy aktjával, mint 
tájképeivel egyaránt föltűnik. Mihály 
Gyula és Molnár József is biztatóan 
dolgozik. Jó munkával szerepelt még 
e csoportban Fölföldy Mihály és Szer-
vánszky Jenő. 

Vaszary mester termében is sok friss 
tehetség szárnybontogatásának lehet-
tünk tanui. Peitler István finom felfo-
gású piktornak indul. Karikás Ilona és 
Kaufmann Erzsébet komoly figyelmet 
érdemelnek. Ernőd Aurél visegrádi táj-
képe a tárlat egyik legszebb darabja. 
Maghy Zoltán finom elgondolású, ar-
tisztikus képei nagyon sok reményre 
jogosítanak. Medveczky Jenő és Mi-
háltz Pál, valamint Berecz Ferenc és 
Antal József is föltűnik itt. 

Csók mester csoportjában jó mun-
kákkal szerepelnek: Ecsődi Ákos, Biai 
Föglein István és Kalmár Anna. A Ba-
ranski- és Edvi Illés-csoport falain leg-
inkább Győri Frigyes jó állatképei, 
Andor Loránd, Vayszada Károly, Ham-
mer Klára, Kokesch Kató, Sárkány 
Loránd, Ujváry Béla, Kalmár Anna, 
valamint Ikúsz Béla, Domanovszky 
Endre és Magyarász Imre kedves, 
finom vízfestményei ötlöttek sze-
münkbe. 

A Benckhard-tanítványok között 
biztató munkákkal szerepelt: Hor-
váth Margit, Dudcsits Jenő, Jancsó 
Béla, Döbröczöni Kálmán, Dallay 
Sándor, Fehér József, Székely József, 
Bartha László és Barzó Endre. 

A szobrászati-részben Erdey Dezső 
már szinte kiforrott, kész művész, 
nagyon szép aktokat állított ki. Szé-
kely Móric női aktja is lendületes 
munka. Farkas András, Kaszás Mik-
lós, Vas W. Béla is figyelmet tudott 
kelteni. Szomor László és Tanolyi Gi-
zella eredeti felfogásukkal tűntek ki. 
Vörös János és Ispánki József jövője 
elé komoly várakozással tekinthetünk. 

Jálics Ernő művei lmom elgondolá-
súak, e fiatal szobrászunktól még so-
kat várhatunk. A Vaszary-csoport 
alakrajz-termében kedves, egyéni fel-
fogásával mindenkit megkapott Wo-
sinszki József, Jeszenszky Erzsébet és 
Bilkei Erzsébet is jó munkákkal szere-
peltek itt. Az Olgyai Viktor nevelte 
frisserejű grafikus nemzedékből Gallé 
Tibor, Fabró József, Antal Elemér és 
Csóka István, valamint H. Mattioni 
Eszter tűntek föl leginkább. Persze, 
a megnevezetteken kívül még nagyon 
sok derék, fiatal tehetség tett tanusá-
got komoly munkásságáról. Lelkünk-
ből gyönyörködtünk a magyar képző-
művészet új, felnövekvő kertjének má-
jusi erejében, ragyogásában és azt 
óhajtjuk, hogy a jövő váltsa majd 
érett gyümölccsé mindezt a meghatóan 
szép ígéretet és reményt. 

Mariay Ödön. 
Zenei szemle. 

Az Operaház szezonja június 7-én 
bezárult. Magasrendűen művészi, érde-
kes fináléval. Az utolsó előadások fé-
nyét Jeritza vendégfellépése emelte. Az 
operajátszás rendkívüli művésznője — 
szokásához híven — kapuzárás előtt 
eljött hozzánk s három előadással 
gyönyörködtette közönségünket. Két-
szer a Turandot címszerepét s egyszer 
a Salomé-t játszotta. Grandiózus mű-
vészettel, melyről sok szó esett már 
folyóiratunk hasábjain. Puccini utolsó 
műve, a Turandot, nem valami hálás 
szerep. Inkább passziv, meseszerű 
alak, aki nem annyira énekével és 
színjátszásával uralkodik a darabon, 
mint inkább megjelenésével. Megje-
lenni pedig az operaszínpadon Jeritza 
úgy tud, mint senki más. Minden moz-
dulata tökéletes volt. Turandotja, me-
lyet először játszott nálunk, hódító si-
kert aratott s felejthetetlen képpel gaz-
dagította ismert híres szerepeinek ra-
gyogó sorát. 

Közvetlenül kapuzárás előtt az 
Operaház érdekes vendégkarmestert 
léptetett fel. Meghívta két dirigálásra 
Sergio Failoni-t, a genuai Carlo Felice 
operaház karnagyát, aki az Aidá-t és 
a Falstaff-ot vezényelte. Kitűnően! 
Vérbeli olasz. Minden mozdulata 
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csupa zene. Az éneklő olasz föld szí-
vünk szerint daloló lelkes muzsikusa. 
Elképzelése szerint a hangszerek tö-
mege, a zenekar, csak egyetlen éne-
kes, aki a színpadon levőkkel duette-
ket, tercetteket, kvintetteket ad elő 
egybeforrtan, simán, melegen, színe-
sen. Az ének, az éneklés a fő, a zene-
kar csak keret a dallamívek szépséges 
játékához. Falloni maga is énekel diri-
gálás közben. Nem tudja megállani, 
hogy minden erejével ne segítse a par-
titurát. Egész testével vezényel, de nem 
ízléstelenül, csak kendőzetlen tempe-
ramentummal. A dinamikai hatásokat 
kitűnően érvényesíti. Pianóiban rob-
banó feszültséget és drámai izgalmat 
éreztet. Fortisszimóiban nincs ennyi 
élet, de a pauzái meglepőek. „A pauza 
a legfontosabb hangjegy" — mondta 
Schumann. Failoni a hangjegyek ten-
gerárjában edzett és biztos hajós, aki 
iránytű, partitura nélkül, fölényes 
nyugodtsággal vezette az Aida s a Fal-
staff grandiózus zenei gályáját. Ez a 
fiatal olasz gyakorlott színházi ember. 
A színpadot folyton figyeli. Karmesteri 
botja egyben a dramaturg s a rendező 
harsány szava is. 

A Zeneművészeti Főiskola operai 
növendékeinek évente szokásos nyilvá-
nos vizsgálati előadásán az Operaház-
ban rendkívülibb tehetséget nem talál-
tunk, de az eredmény általánosságban 
jónak mondható. Dicséri a Főiskola 
pedagógiai gondosságát — zenei érte-
lemben. Színművészeti szempontból 
azonban évről-évre kiáltóbb hiányokat 
mutatnak az operavizsgák. A növendé-
kek az operajátszás régi sablonjait 
sem sajátítják el, pedig hol van még 
ez azokhoz a követelményekhez, me-
lyeket a mai színpad az énekestől 
megkíván! Tizennégy növendék vizs-
gázott. Hét nő és hét férfi. A nők te-
hetségesebbeknek bizonyultak. Pálffy 
Mária (Hilgermann Laura növendéke) 
és Orosz Julia (Maleczkv Bianca nö-
vendéke) nemcsak jó diplomát, de 
rögtön szerződést is érdemel. 

Papp Viktor. 
Magyar folyóiratszemle. 

„A De Mun gróf és Tour de Pin 
márki vezetése alatt álló iskola a tár-

sadalmi szervezés terén tényekkel bi-
zonyította az eszme életrevalóságát. 
(Gazdasági rekonstrukció az eszmék és 
erkölcsök reformja útján.) A kapitaliz-
mus és marxizmus de facto megosztó, 
analitikus törekvései helyébe egysze-
rűen egy szintétikus célt: a társadalom 
minden meglévő eleméből komplikált 
egészének fogalmát illesztette... Az 
erkölcsi, szellemi és gazdasági kor-
porációk, a szindikalizmus, a haszon-
és részvényrészesedés, a cselédi bérek, 
a munkásnyugdíj stb. a mesgyekövei 
De Mun gyakorlatilag is keresztülvitt 
művének s tény, hogy ez a ma Ame-
rikában már virágzó rendszer egy or-
thodox katholikus politikus s az őt tá-
mogató pápa, XIII. Leó programmjá-
ban bírja történeti kiindulópontját." 
(Várkonyi Nándor: Vallásos reform-
áramlatok az újabb francia irodalom-
ban. Katholikus Szemle, június.) 

* 

„Talán igazuk van azoknak, akik a 
német nép karakterét a „romantikus" 
kényelmes terminusába sűrítik. A két 
pólus ma is fönnáll. Franciaország egy 
fényforrásba koncentrálódik, Német-
ország széthullik partikuláris, kultú-
rákra, versengő városokra, magányos 
Egyéniségekre. Divat, egységes szellemi 
irányítás csak a franciáknál van, ahol 
Páris a minta és az idál, a követnivaló 
norma. A németeknél nincs közízlés, 
sőt — bocsánat a túlzó általánosításért 
— kötelező morális disciplina sincs. 
A morális felszabadulás, az erkölcsi 
forradalom prófétái csak német földön 
alapíthattak országot." 

„Írói hajlamot érezni a franciáknál 
annyit jelent, mint megtanulni, ho-
gyan írtak a klasszikusok, beleido-
mulni egy évszázados hagyomány nor-
máiba, elnyerni valami akadémiai ju-
talmat, törekedni a különböző iskolá-
kon keresztül az „akadémikus" dicső-
sége felé. A németek nem ismerik az 
akadémikust. Nincs is ízlés-megszabó 
akadémiájuk." 

„A német irodalom „szexuális sza-
badságharcát" emlegették Steglitzcel 
kapcsolatban... Ez a „szabadság-
harc" Wedekind és a szabadsághar-
cosok óta — Spartacuson és weimari 
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demokrácián át — mértföldes csizmá-
val haladt előre. (Garázda Péter: Steg-
litz. Széphalom, május-június ) Nagyon 
igaz és nagyon hasznos cikk. 

* 

„Szerettük szókimondásáért (Le-
maîtret), amely nemcsak a hamis 
bálványokat és a kétes tekintélye-
ket, hanem olykor önmagát és sze-
retteit is megostorozta; szerettük moz-
gékonyságáért, melynek révén ellent-
mondásai játékos hullámverésnek lát-
szottak csak, s amely szinte zavarban 
volt, hogyha ugyanazt a témát másod-
szor nem másképen fejtegethette, ha 
ugyanis idő híjján „nem volt módja 
véleményt változtatni"; s szerettük, 
mindenekelőtt szinte kamaszos hevü-
letéért, amely, valami önfeledt ittas-
sággal, egészen az időnek és az időben 
élt, benne lelte életcélját, örömeit, ön-
igazolását, míg a mult csak mint szí-
nes háttér, a jövő meg legfeljebb mint 
futó sejtés érdekelte." Miért nem sze-
rették vagy vették észre legalább fana-
tikus nacionalizmusát a Dreyfus pör 
utáni években, dogmatizmusát a kon-
zervativ eszmék szolgálatában, roya-
lista hitvallását? Egyéniségének ez a 
vállalt korlátozása, a mester utolsó 
nagy evoluciója nem érdemelte meg a 
megértők megértését? 

„Az a summás eljárás, amely csak 
szisztémáknak s ideologiáknak kegyel-
mez, új hierarchiákat épít s bírál és 
büntet, csak nem élvez, mit sem érez 
feszélyezőbbnek, mint a lemaître-i fesz-
telenséget, s bizonnyal kísértetnek nézi 
ezt a makacsul visszajáró s szemér-
metlenül továbbélő szellemet, holott 
már rég eltemette minden „szkepticiz-
musával" s „szubjektivizmusával" 
egyetemben." (Gyergyai Albert: Le-
maître. Nyugat, május 16.) Az oly in-
telligens Gyergyai nem tudja elhinni, 
hogy esztétikai fogékonyság és világ-
nézeti merevség együtt járhat. A „som-
másan" ítélkezők többnyire zavarta-
lanul gyönyörködnek pl. Anatole 
Franceban; vajjon az elvtelenséget pó-
zolok elfogulatlanul élvezik-e Barrés 
művészetét? Méltányolhatjuk a tüzijá-
tékot, de meg lehet a véleményünk 
világítási hasznáról. A szkepticizmus 

pedig nem feszélyezheti az eredménye-
ket keresőt, mert nem kísértetnek érzi, 
amit óvatosan elkerült, hanem kiállott 
és leküzdött betegségnek. A vér immu-
nitását a beléívódott méreg adja meg. 

* 

„A barokk művészben (pl. Berzse-
nyiben) a leghallucinálóbb magyar 
erő, a legexaltáltabb lázszárnyalás is 
abszolut biztos formában tudott kife-
jezésre jutni. Nemcsak versformát kell 
értenünk „forma" alatt, hanem törté-
nelmi, politikai formakereteket is. Ber-
zsenyinek nem kellett hadakoznia az 
őt környező társadalomnak törvényes 
közéleti felépítménye ellen. Belészüle-
tett a tradiciók és erős konvenciók szö-
vedékébe, de nem érezte a történelmet 
tehernek. Egy félszázaddal később Pe-
tőfi már annak érezte és titáni harcba 
keveredett a magyar Nép érdekében 
mindezzel. Vajda, Reviczky még to-
vább mentek. Egész milieujük polgári 
formavilágát tudatosan gyűlölték a 
nép szeretete nélkül." 

„Úgy saját, mint nemzete életében 
Ady szerette mindazt, ami formátlan 
erő, nyers láz, ősi ösztön, kaput-falat, 
Bizáncot-Bécset döngető tiltakozás, sza-
badon portyázó kurucság, a történe-
lem császárainak, diplomatáinak és 
jogtudósainak asztalára csapó ököl, 
Petur bán. 

És gyűlölte mindazt, ami forma, 
ami alkotmány, Pusztaszer, jogrend, 
királyi udvar és történelmi felépít-
mény architektonikája, kész intéz-
mény, Werbőczy, pányva, keret és 
dogma örök meder. Gyűlölte mindazt, 
ami a történelmi magyarság testének 
hideg páncélfegyverzete volt százado-
kon át, mivel ő csak a magyar vér 
forróságát és belső lüktetését becsülte. 

Holott Spengler grandiózusan bizo-
nyította be, hogy a vér dinamikájának 
belé kell ömleni történelmi életünk for-
máiba: stílusokba, törvénykönyvekbe, 
politikai keretekbe, egyházi szimbolu-
mokba, gazdasági eszközökbe stb. 
Százados intézmények és konvenciók 
káros sejtfalait ki kell tölteni az élet 
mozgékony protoplazmájának. Csak 
protoplazmából nem állhat egy orga-
nizmus sem. Csak sejtfalakból szintén 



957 

nem. Nietzsche és Ady megkísérelték 
elvetni az összes sejtfalakat." 

„Emberek, nyugtalan vérű magya-
rok, vegyétek magatokra a társadalom 
ruháit! Ruhák, egyetemek, egyházak, 
intézmények, akadémiák, fogadjátok 
magatokba az Életet, a magyarság vé-
rét. Ez a magyar Untergang elhárításá-
nak egyetlen és nem sokáig választható 
módja." (Rados K. Béla: Ady és kora 
Spengler Oswald világképében. Híd, 
május.) Kissé ziláltan sok komoly és 
érdekes dolgot mond. De mi szükség 
van az egészben Spenglerre? 

* 

„Ma már kevés a protestáns egy-
házak között az úgynevezett tiszta ala-
kulat. Egy-két kemény kristályos 
theologián és abszolut tiszta confessio-
nalitású egyházon kívül, amilyen pél-
dául a Kuyperé, vagy a nem unionált 
szigorú lutheránus egyház, alig van 
olyan egyház, amelyben a felekezeti 
jelleg zavartalanul fejlődött volna ere-
detének megfelelően végig . . . Tehát 
az evangéliumi egyházaknak sem kí-
vánhatunk jobbat, mint azt, hogy a 
protestantizmus érdekében a maguk 
tiszta formáját restaurálják. Káros azt 
hinnünk, hogy ha reformátusok minél 
reformátusabbak, a lutheránusok mi-
nél lutheránusabbak akarnak lenni, 
ezzel már magában véve a protestan-
tizmust, mint egységet támadják és la-

zítják; sőt épen ellenkezőleg, minél 
tisztábban megőrzik és kifejlesztik ere-
deti jellegüket, annál teljesebben szol-
gálják a protestáns egységet, amelyet 
egy újabb névvel nagyon találóan 
evangéliumi katholicitásnak nevezünk... 
a protestáns egység lelki, spirituális 
egység, a katholikus egység pedig in 
tézményes és dologi. Ezért tartom a 
mostani nagy, egységre törekvő világ-
mozgalmakban rendkívül fontosnak 
azt, hogy először a nemzeti határok 
miatt egymástól független, de azonos 
szellemiségű, egy hitvallású egyházak 
kiépítsék a maguk egységét." 

„Az evangéliumi katholicitás meg-
építése után egész más súllyal lehetne 
a nagy keresztyén egység gondolatát 
képviselni. Természetes, hogy a Mor-
talium animos szelleme ezzel az egy-
séggel mindig szemben állana. De itt 
egy gyakorlati kérdés a döntő. Egé-
szen más a relativ többség exclusivitása 
és egészen más a kisebbségé. A kisebb-
ségi exclusivitás alapjában véve — a 
szekta." (Ravasz László: Van e pro-
testantizmus? Protestáns Szemle, 1928 
június.) Ravasz püspök éles szeme fel-
ismerte, hogy a protestantizmust válsá-
gából csak az vezetheti ki, ha megke-
resi hagyományait, újra rátalál dog-
máira, visszatér a kezdeti formák tisz-
taságához, tanításainak már-már fele-
désbe merült pozitiv értelméhez. 

h. g. 


