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Selma Lagerlöf. 
Svédország most ünnepli nagy mese-

mondójának, a Nobel-díj nyertesének, 
Selma Lagerlöfnek hetvenedik születés-
napját. Ebből az alkalomból Stock-
holm legtekintélyesebb lapja, a Svenska 
Dagbladet, azzal a kéréssel fordult a 
Napkelet szerkesztőjéhez, mondaná el 
pár szóban, hogyan vélekednek Magyar-
országon arról a nagy svéd asszonyról, 
akinek most tisztelettel hódol a művelt 
világ. E felszólításra az alábbi sorok 
vitték el a választ: melyet a Svenska 
Dagbladet első helyen közöl Hermann 
Bahr, Heinrich Mann, Gabrielle Reuter, 
Oswald Spengler és Jakob Wassermann 
cikkei között. 

Selma Lagerlöf büszkesége népének, a 
világirodalomnak és az egyetemes emberi 
szellemnek, de legjogosabb büszkesége az 
asszonyi nemnek, amelyből való és ame-
lyet kimagasló nagyságában nem tagadott 
meg soha. És talán épen ebben a meg-nem 
tagadásban rejlik az ő kiemelkedő nagy-
ságának legerősebb igenlése. Selma Lager-
löf a jóság, a szeretet költője, a hit és a 
hazaszeretet tanuságtevője, a művészi 
alkotás óráiban is igazán és egészen asz-
szony mert maradni. Igy lett ő az asszonyi 
léleknek nagy vallomástevője, az örök asz-
szonyinak örökszavú kifejezője. És mert 
őszinte, bátor és igaz volt a maga asszonyi-
ságában, megtalálta benne kifejezőjét az 
egyetemesen emberi is, mint ahogy isten-
hivésében megtalálta istenhívésének hang-
jait az istenhívő, hazaszereletében és sza-
badságszeretetében pedig a hazaszerető és 
szabadságszerető. 

Az emberszeretet, a faj- és hazaszeretet, 
az Istenbe vetett hit, a szabadságszeretet 
szent, komoly útján jött ő el művészete 
pompájában a magyar telkekhez, melyek 
messze Svédországtól, Európa távol dél-
keletén, ezen az úton haladnak ezer év 
óta. Itt találkoztak Selma Lagerlöffel a 
Duna-Tisza völgyének asszonyai is, 
akik szülelése ünnepi évfordulóján tisz-
telettel gondolnak rajongó népétől környe-
zett nagy északi asszonytestvérükre. 

Tormay Cecille. 

Színházi szemle. 
Zilahy Lajosnak A tábornok c. szín-

műve, melyet a Nemzeti Színház muta-
tott be, e sorok megjelenésekor már 
kiállotta mind a kritika, mind a közön-
ség véleményének tűzpróbáját. A szíves 
fogadtatást e finom eszközökkel fel-
épített darab meg is érdemli. Az író-
nak kitűnő miliőábrázoló tehetsége és 
az epizódalakokat egy-két pregnáns 
vonással megrajzoló képessége e darab-
jában is a legelőnyösebben jut ér-
vényre. Ami azonban eddigi műveihez 
képest is haladást mutat, az ama jelen-
tékeny változás, hogy a miliő és az 
epizódalakok rajza mellett darabjának 
jóval szilárdabb szerkezete, határozot-
tabb, gerincesebb váza van, mint akár 
A fehér szarvasnak, akár a Szibériá-
nak:. A részleteken az író itt már 
jobban uralkodik s darabja az előb-
bieknél szorosabb kötésű. 

A világháborúban játszó műnek hőse 
egy tábornok. Rideg, kemény katona, 
aki a győzelem érdekében könyörtele-
nül küldi embereit a halálba. Most fej-
sebével egy frontmögötti katonai kór-
házban ápolják. Egy fiatal úri asszony, 
egy tanár felesége, akinek ura már két 
esztendeje szakadatlanul a tűzvonal-
ban van, Budapestről e határmenti 
kórházba vándorol, hogy a tábornok-
tól férje számára felmentést kérjen. 
Látva azonban a rideg katona hajt-
hatatlanságát, nem hozakodik elő ké-
résével, hanem elhatározza, hogy majd 
másképen ér célt. Beáll ápolónőnek 
a kórházba. Van-e már ekkor hatá-
rozott terve a tábornok megszelidíté-
sére? Magába akarja-e szerettetni, vagy 
más módon akarja szándékát keresztül-
vinni? Nem látjuk világosan. 

Elég az hozzá, a fiatalasszony a kór-
házban marad s a tábornok pár hét 
alatt beléje szeret. Megkéri a kezét, s 
az asszony, aki két éve nem látta urát, 
most veszi észre, hogy elhült a férje 
iránt és ő is szereti a tábornokot. 
Csak most veszi észre? Ez nem volna 
baj. Az azonban baj, hogy mi is csak 
most értesülünk róla. A nő lelkének 
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ez a fordulata meghökkent. Váratlan, 
előkészítetlen. E nagy lelki átalakulás 
rajzával az író adós maradt : ez a leg-
döntőbb lelki metamorfózis a két első 
felvonás között játszódott le. 

A tábornok látva az asszony von-
zalmát, reményekkel teljesen megy a 
frontra. Miért hagyja ott a kórházat? 
Hiszen még meg sem gyógyult egé-
szen ! Mi úgy érezzük, hogy azért, 
mert a körletparancsnokság nagyobb 
harctéri mozgalmakról értesítette. 
A napilapok kritikusainak egy része 
azonban úgy értette, hogy azért, mert 
a férjjel akar szemtől szembe állni, 
meg akarja neki mondani, hogy váljon 
el a feleségétől, akinek a szíve már 
úgysem az övé. E kettős magyarázat-
lehetőség igen jellemző a darabra: a 
tábornok a frontra való visszamenetelt 
kétségtelenül még a kérés előtt hatá-
rozta el, de az író mégis úgy csoporto-
sította a jeleneteket, a színpadi hang-
súlyt úgy osztotta el, hogy a másik 
interpretációt is sugallta. 

A fronton a tábornok és a tanár 
egy roham előtt találkoznak. A tábor-
nok szabadságolja a férjet, hogy az 
asszonnyal intézze el a dolgot, de ami-
kor ez megtudja, hogy a tábornok 
hidegítette el tőle a felesége szívét, 
visszautasítja a szabadságot és pisz-
tolyát rásüti elöljárójára. A lövés nem 
talál s a tábornok — igazi férfit látva 
magával szemben — nem fogatja el 
a főhadnagyot, hanem a sorsra bízva 
a döntést, a férjjel együtt indul 
rohamra. Az ütközetben a férj elesik, 
a tábornok pedig visszatérve az asz-
szonyhoz, egy érzelmes jelenetben az 
urát sirató asszonytól halvány remény-
sugárt kap, hogy — talán . . . egy-
szer . . . 

A közönség szívét markolóan meg-
hatja ez a befejező jelenet. A hidegebb 
szemlélő azonban méltán kéri számon 
az írótól, hogy miért oldotta meg deus 
ex machiná-val a csomót. S ha már 
ilyen véletlenszerű kibonyolítást vá-
lasztott, nem lett volna-e érdekesebb 
és mélyebb lelki helyzetet adó, ha a 
szeretett tábornok esik el s a férj tér 
vissza, a férj, akitől az asszony lélek-
ben már eltávolodott? Vagy tovább 
menve : mi történt volna, ha mellőzve 
a deus ex machiná-t, mind a kettő élet-
ben marad? Az író nyilván a köny-
nyebb részt választotta s az érdeke-
sebb, a mélyebb komplikációk elől 
kitért. 

Ime, Zilahy Lajos drámaírásának az 
az oldala, amely még mindig bizonyos 

kívánnivalókat mutat. A nehezebb 
pszichológiai problémákat megkerüli, 
az élesebb fordulatokat elmossa, a 
motiváció világosságát elhomályosítja. 

Mindamellett nagy reménykedéssel 
nézünk további fejlődése felé. Rá-
mutattunk már, hogy a kompozíciót 
széthullasztó részletrajztól a határo-
zottabb, az egységesebb felépítés felé 
mennyit haladt e darabjában. Igaz, 
a környezetrajz itt sem mindig egé-
szíti ki szükségszerűen a lényeget, a 
mellékszereplők jövése-menése itt is 
néha nyugtalanná teszi a történés 
menetét, általában azonban az író 
már jó nyomon van, már rátalált arra 
az ösvényre, amelyen haladva tökéle-
tes kompozíciót alkothat. Épenígy 
bizonyosan eljut majd ez a finom esz-
közökkel dolgozó, ez a legtisztább iro-
dalmi ambíciójú író a motiválás biztos-
ságához s a komplikáltabb lelki ábrá-
zoláshoz is. 

Az előadás igen jó. A tábornok szere-
pében Csortos Gyula a maga egyszerű, 
igaz eszközeivel mélyen művészi hatást 
ér el. Csak arra kérjük, hogy az egy-
szerűsítésben most már ne menjen 
tovább. Ameddig eljutott, az nagy-
szerű eredmény, de még egy lépés — és 
könnyen szürkévé válhatik. Csortos ez 
alakításának nem igen lehet elfeledni 
egyik megkapó részletmozzanatát sem. 
Mikor a tanár-főhadnagy rálő, bátran 
állja a veszedelmet s csak fejének egy 
kis elfordítása, karjának egy elhárító 
mozdulata jelzi, hogy az idegei mégis 
megborzongtak. De csak az idegei ! 
A lelke nem. — A fiatal asszony szere-
pében Bajor Gizi elsőrangú teljesít-
ményt nyujtott. Szerepének lelki el-
mélyítését különösen akkor éreztük, 
amikor a tábornoknak vallomására ülő 
helyzetéből felugrik és elkiáltja magát: 
Én szeretem az uramat ! — Ebben a 
felkiáltásban benne reszketett az ön-
maga lelkének igaz megismerésétől való 
ijedt védekezés. — A kisebb szerepek-
ben igen finom volt Abonyi (a fiatal 
kórházi orvos), Márkus Emma (a vörös-
keresztes grófnő), Kürthy György (a 
front elől bujkáló hadnagy), Hosszú 
Zoltán (százados), Gyenis (tisztiszolga), 
nagyon megindító Rákosi Szidi (a fiáért 
könyörgő parasztasszony). Timár József 
is jól megállta helyét a tanár szerepé-
ben. Gál Gyula az idősebb orvost igen 
színesen játszotta, de kár volt a darab 
elején annyi humoros vonást vegyíteni 
alakításába. El is érte miatta a végzet! 
A harmadik felvonásban egyik komoly 
szavát is megnevette a közönség. 
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A rendezés nagyon gondos. Az együt-

tes játék kifogástalan, a színpadi képek 
ízlésesek. 

* 

Zágon Istvánnak a Belvárosi Szín-
házban bemutatott vígjátéka, a Szegény 
leányt nem lehet elvenni, kedvesen el-
gondolt és nagyjában ügyesen keresz-
tülvitt munka. Tendenciája természe-
tesen a címnek megfordítottja : a sze-
gény leányt igenis el lehet venni. Négy 
előkelő származású, de szegény fiatal-
ember megmaradt pénzecskéjét össze-
teszi, hogy közülük a legelegánsabb 
nagyszerű partiet csinálhasson s mind-
nyájukat gondtalan és dologtalan élet-
hez segítse. Azonban egy szegény, de 
kedves és erélyes leány halomra dönti 
tervüket s magába bolondítja ama bi-
zonyos legelőkelőbbet és legelegánsab-
bat, aki némi küzdelem után megkéri 
a kezét s a többi hárommal együtt le-
mond a nagynevű ősök meddő kultu-
száról, munkás életet kezd, aminőt a 
modern élet követel. 

Mindezt, bár a téma nem új, érdemes 
meghallgatni, a tendenciát megszív-
lelni s az író ötletes helyzeteit meg-
nevetni. Csak az a kár, hogy ez a sok-
szor jóízű kedvesség néha mesterkéltté 
válik, hogy a tendencia néha vezér-
cikként harsog ki a színpadi történések 
közül s hogy — igen, még egy ! Ilyen 
kedves, de alapjában véve igénytelenül 
kedves vígjáték előadása miért nyúlik 
majdnem négy órányi hosszúra? El-
végre a mondanivalónak és a mesének 
valamiféle összhangban kellene lennie 
a hosszúsággal s egy kellemes kis víg-
játék ne lépjen fel egy tragédiának 
terjedelem-igényeivel. 

A Belvárosi Színház előadásának 
Honthy Hanna játéka a főerőssége. 
Ez az operettben is komolyabbnak 
mutatkozó tehetség ének és tánc nélkül 
is kitűnően megállja a helyét. Játéká-
nak és beszédének árnyaló képessége 
olyan színes és változatos, hogy szíve-
sen látnók őt a legkomolyabb drámai 
szerepben is. A többi szereplő közül 
Gózon Gyula nagyon mulatságos, csak 
ne dolgoznék mindig ugyanazokkal az 
eszközökkel. A fiatal Bilicsi Tivadar 
ügyes, Delly Ferenc pedig elegáns — 
sajnos, most megint csak elegáns. 
Turay Ida kedvessége egy kis naiv 
kertészlány szerepében csupán szín-
padi kedvesség : olyan, mint ama bizo-
nyos fotográfus előtti mosoly. 

* 

Hagy essék néha szó vidéki szín-
házainkról is I 

Alapi Nándornak Országos Kamara-
színháza Győrött jártában november 
10-én mutatta be Mészáros Sándornak 
három egyfelvonásosát : A betörőt, 
A lelkiismeretet és A titkot. írójuk igen 
rokonszenves tehetségnek mutatkozik. 
Ismeri a színpadot, van mondanivalója 
és az egyfelvonásos formának igen 
ügyes kezelője. Nem ártana azonban, 
ha a hatáseszközök alkalmazásában 
kissé mértéket tartana. Azok a fino-
mabb vonások, amelyek e darabjaiban 
(különösen A lelkiismeretben és A titok-
ban) mutatkoznak, azt sejtetik, hogy 
az írónak a mélyebb lélektani ábrázolás 
iránt is van tehetsége. Szeretnők, ha 
ebben az irányban fejlődnék tovább, 
hiszen formai tekintetben úgy sincs 
már sok tanulni való ja. 

örülünk, hogy vidéki színészetünk is 
kötelességének ismeri, hogy új magyar 
tehetségeket keressen és mutasson be. 

Galamb Sándor. 

Képzőművészeti szemle. 
Helyreigazitás. Előző számunkban 

nagy elismeréssel foglalkoztunk Irányi 
István festőművész kecskeméti kiállítá-
sával. Cikkünkben a kitűnő művész neve 
tévesen Virányi Istvánnak szedődött. Ha 
csak helyi jelentősége volna művészetének, 
erre a helyreigazításra nem is volna szük-
ség, hiszen otthon mindenki jól ismeri 
nevét. De mivel országos jelentőségű mű-
vészről van szó és így fontos, hogy nevét 
mindenütt helyesen ismerjék, a hibát ezen 
a feltűnő helyen igazítjuk ki. 

A Munkácsy-céh kiállítása. Az a ne-
héz gazdasági helyzet, amelybe képző-
művészetünk az országcsonkítás óta 
került, természetszerűen védekezésre 
kényszeríti művészeinket. Szorosabb 
kapcsolatot keresnek a közönséggel, 
hogy az eladási alkalmakat szaporít-
hassák. Ezért alakult legújabb művé-
szeti egyesületünk, a Munkácsy-céh, 
amely bevallott céljaként elsősorban is 
arra törekszik, hogy olyan állandó és 
áldozatkész vásárlógárdát szervezzen 
maga körül, amelynek támogatására 
mindig biztosan számíthat. Az új egye-
sülés, igen helyesen, némi szelekcióval 
kezdte meg működését. A Képzőmű-
vészeti Társulatnak tömeges kiállításai 
ugyanis évek hosszú sora óta azt a 
tapasztalatot érlelték ki, hogy a nagyon 
sok művészre kiterjedő és sokszáz mű-
alkotást bemutató kiállítások nem va-
lami előnyösek. Sem a színvonal, sem a 

Napkelet 55 



866 
vásárlások szempontjából. Nagy tag-
létszámmal rendelkező művészeti egye-
sülésekben mindig a tömegnek kezében 
van a hatalom, a tömeg pedig egyúttal 
a tehetség csekélységét, tehát a szín-
vonal alacsonyságát is jelenti. Igy tör-
ténik azután évről-évre, hogy a Mű-
csarnokban mégis kiállító kiválóbb fes-
tőink alkotásai szinte elvesznek a kö-
rülöttük hemzsegő jelentéktelenebbek 
tömegében, az ezekkel való kényszerű 
találkozás rontja a tárlatlátogatók ked-
vét, úgyhogy végül kevésbbé jóindu-
latúan foglalkoznak a különben kiváló 
alkotásokkal is, amelyek rossz társa-
ságba keveredtek. 

Kiválasztásra van tehát szükség, a 
művészi álarcban jelentkező dilettan-
tizmussal, vagy iparszerű festői terme-
léssel szemben. Ezt a Munkácsy-céh 
félig-meddig meg is oldotta. Még ezen 
a kiállításon is találkozunk ugyan, saj-
nos, elég ide nem való képpel, de ezek 
arányszáma jóval kisebb, mint a méltán 
rossz hírbe jutott tömegkiállításokon. 

A céh nem áll különálló művészeti 
törekvések szolgálatában, nem támogat 
iskolákat, hanem csupán egy szempont-
ból válogat: csak jót akar bemutatni, 
ami abból is látható, hogy vonala Aba-
Novák Vilmostól visszafelé egész Mann-
heimer Gusztávig terjed, akiket a ma-
gyar művészet nagy átalakulása választ 
el egymástól. A társaság, melyet a céh 
összeválogatott, valóban művészeink 
színe-javához tartozik, többek között: 
Szlányi Lajos, Orbán Dezső, Csánky 
Dénes, Réti István, Glatz Oszkár, Szüle 
Péter, Tornyay János, Kosztolányi-
Kann Gyula, Rudnay Gyula, Iványi-
Grünwald Béla, Koszta József, Kern-
stok Károly, Csók István, Vaszary 
János, Hatvany Ferenc, Fényes Adolf, 
Perlmutter Izsák, Karlovszky Bertalan, 
Mannheimer Gusztáv, Márk Lajos, 
Simkovics Jenő, Mikola András, Ber-
náth Aurél, Jeges Ernő, Patkó Károly, 
Márffy Ödön, Berényi Róbert és Aba-
Novák Vilmos szerepelnek benne. 

Újat ez a tárlat természetesen csak 
némely vonatkozásban hozhat, hiszen 
legtöbbnyire megállapodott és kiala-
kult művészegyéniségeket ismertet, akik 
közül ezúttal is ugyanazok emelked-
nek ki, mint a többi kiállításokon. 
Újságszámba elsősorban Aba-Novák 
Vilmos képei mennek. Ez a fiatal fes-
tőnk, aki Szőnyi István óta a leg-
kiemelkedőbb, fiatal, magyar piktor-
talentum mind hatalmasabb erővel 
bontja ki tehetsége szárnyát. Képei a 
nagyközönség átlagának szempontjai-

ból nagyon nehezen közelíthetők meg, 
annyira szakítást jelentenek az ábrá-
zolásnak nálunk eddig megszokott mód-
jaival. Különösen feltűnő ez e kiállítás 
első termében, hol egyik festménye 
Réti Istvánnak és Glatz Oszkárnak 
szomszédságába került. Az egyiknek 
hűségesen alázatos naturalizmusa, a má-
siknak kissé száraz lírája mellett har-
sogó üvöltés Aba-Novák képe, amely 
a mohón alkotó lélek legmélyebb réte-
geiből fakadt és minden eddigi kon-
venciót, sablont szétszakít. Egyáltalá-
ban nem törődik a hétköznapi értelem-
ben vett optikai képpel, amelyhez a 
naturalizmus mindenáron és egy-két 
vonatkozásban még az impresszioniz-
mus is hű akart maradni, széttépi a 
vonalakat, feloldja a színeket alap-
elemeikre és ezekből épít fel brutálisan 
erős hatású, valósággal ősi erőket ki-
nyilatkoztató kompoziciókat. Ami az 
expresszionizmusban haladás és igazi 
érték, az átalakító komponálás, az a 
legteljesebb mértékben szóhoz jut Aba-
Novák művészetében. Érdekes újságot 
jelentenek Orbán Dezső komor erejű 
városrészletei is, melyeknek mély, sötét 
színeiből, drágakőszerű csillogással emel-
kednek ki világító színfoltok. Bizonyos 
mértékig új kialakulást mutat Koszto-
lányi-Kann Gyula művészete is, aki 
nem mondott ugyan teljesen búcsút 
ama színskálájának, mely a pamut-
szőttesek sötétesen tarka színeire emlé-
keztet, de jóval hamvasabbá, levegő-
sebbé vált és sokat engedett kontúr-
jainak eddigi merev kimértségéből. Az 
ingadozó Jeges Ernő ismét és kétségtelen 
erővel a naturalizmus vizeire evezett. 
Új és eddig ismeretlen festőket alig 
mutat be ez a kiállítás, az úttörés alkal-
masint nem is tartozik hivatásához. De 
mégis itt vannak ifjabb Kernstok Ká-
rolynak festményei, amelyek érdekes 
kísérletek a neoprimitivizmus terén. 

A Munkácsy-céh különben minden 
követ megmozgat, hogy tárlatára csa-
logassa a közönséget. Felolvasásokat 
rendez a kiállítási helyiségben, sőt iro-
dalmi és zenei délutánokat is. A nagy 
agilitásnak meg is látszott az ered-
ménye, más kiállításokkal szemben már 
eddig is meglepően nagyobb volt a 
vásárlás. 

Paolo Veronese. Erre az évre esik 
Paolo Veronese születésének négyszá-
zadik évfordulója, melyről nemcsak 
Olaszország, hanem az egész kultúr-
világ megemlékezett. A veronai szüle-
tésű Paolo Caliari nagyszerű művésze-
tének a magyarságban is számos bá-
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mulója van : hadd csatlakozzunk tehát 
mi is néhány sorunkkal az ünnep-
lőkhöz. 

Veronese huszonhétéves korában ke-
rült Velencébe, ahol akkor Tiziano 
uralkodott a festészetben. Kezdetben 
ennek hatása alatt állt, amely alól 
ideig-óráig a nála jóval keményebb 
Tintoretto sem vonhatta ki magát. 
A nyers hatás azonban nem sokáig tar-
tott, rövid idő alatt felolvadt Veronese 
másféle egyéniségében. Veronese nem 
tartozik a nagy hódítók és úttörők 
közé. Hogy nagyszerűvé fejlődhessen, 
a környezet nagyszerűségére volt szük-
sége, nagy elődökre, nagy kortársakra, 
nagy gazdagságra, nagy pompára, ame-
lyek képzeletét felgyujtsák. Alkotása 
nem újjáteremtés, nem a lét mélysé-
geibe markolás, mint Tizianoé, avagy 
Tintorettoé, hanem a meglévő derűs 
öröméből fakadó, a felszín pazar csillo-
gásának áldozó diadalmas összefogla-
lás. Sohasem döbbent meg, a végtelen-
ség szelének zúgása sohasem hallatszik 
képei mögül. Nem ébreszt földöntúli 
ájtatosságot, nem ismer isteneket, nem 
ismeri az embert, nem ismeri szenve-
délyeit, gyötrődéseit, még tomboló örö-
meit sem : csupán a gazdagság nagy-
szerű pompájának, a nagyúri életnek 
ragyogó festője. Ebben azonban szinte 
utolérhetetlenül nagy, pedig a korlát, 
mely közé ekképen beszorul, eléggé 
szűk körre szabja művészetét. De ne 
feledjük, hogy velencei értelemben fő-
úri, tehát telve van a XVI. század 
Velencéjének pezsgő életével, még ha 
nagyon választékosan adja is azt. 
Arisztokratizmusa sohasem válik olyan 
formális pózzá, amelyben a nagy francia 
uralkodók udvari művészete haldok-
lott. Benne még pezseg az élet, de szép 
és választékos formák között és ez a 
két dolog teljes egyensúlyban van. Az 
egyéni ugyan már kezd felolvadni a 
kaszt szellemében és mindinkább a 
típusok lépnek előtérbe, sőt nagy sze-
repet játszik a még erősebb abstrakció, 
a teljesen általánosító allegória is, de 
az élet még sem tűnik el, a típus még 
nem vált sablonná. Az emberi élet 
lelkisége azonban meglehetősen hát-
térbe szorul, sőt nem ritkán maga az 
emberi is, legnagyobb igényű alkotá-
sain óriási architekturák jelennek meg 
nem puszta háttérként, vagy kulissza-
ként, hanem egyenlő értékű, sőt néha 
túlnyomó képelemként. A tömeg, az 
épületek és a könnyen fátyolos ég 
halványan ezüstös, zöldessárgás tónus-
ban olvadnak össze, amely Velence 

hajnalainak gyöngyszínű, opálos szín-
játékaira emlékeztet. 

Azok a pompás és hatalmas méretű 
képek, amelyekre az ünnepségek csil-
logó látományait varázsolta, még való-
ban az életöröm ragyogó ünnepei, még 
nincsen bennük semmi megszokott és 
únott ünnepélyesség. Nem a hivatalos 
szokások kimért rendje toborzotta őket 
össze, hanem a gazdag élet pompájában 
való lelkes gyönyörködés. Ez már nem 
a vagyonszerzők férfias és mohó boldog-
sága, nem az új dolgokat látó szem 
eddig ismeretlen országokat feltáró 
ereje, hanem csupán egészen magától 
értetődő nagyúri öröme olyan valaki-
nek, aki ennyi gyönyörűségbe könnyen 
belészületett, tehát fölényes könnyed-
séggel élvezi. Végigcsodálja dús pompá-
jának minden csillogását, beléhatol leg-
apróbb finomságaiba és ünnepeit nem-
csak minden ízökben széppé, hanem az 
élvezet módjában is előkelővé tudja 
tenni. Nem lát maga körül egyebet a 
nagyúri ember dús és pazar életénél, 
melynek csak tündöklő megnyilatko-
zásai vannak, minden és mindenki egy-
forma készséggel áll szolgálatára : az 
istenség, az egyház, az állam és az 
emberek. A harc és a hódítás már be van 
fejezve, a nagyúrrá finomodott ember 
mindenen győzedelmeskedett. Venezia 
büszkén trónol a felhők között, min-
denki selyembe és bársonyba öltözött, 
dús ékszerektől ékesen, boldogan, de 
mértéktartóan lakomázik nagyszerű 
oszlopcsarnokok alatt, amelyeken át 
csudaszép városrészletek világítanak 
felénk, miközben az ég derűs, bár kissé 
álmatagon fátyolos mosollyal nézi a 
földi boldogság soha el nem múló ki-
virágzását. A mennyek országa, mely 
Bellini alatt még sejtelmes messzeség-
ben volt, leköltözött az örök ünnepet 
ülők közé és míg Tiziano emberfölöttivé 
tudta avatni az istenséggel érintkező 
embert, Veronese egészen emberivé 
tette az istenséget. Sőt nem is any-
nyira emberivé, mint inkább pogányul 
nagyúrivá. Nem sejtelmes, nem ma-
gasztos, nem fenséges az isteneinek ki-
mért világ, csak gyönyörűen szép és 
előkelő : velencei nagyurak és nagyúri 
nők káprázatos társasága. Ugyanilyen 
mitológiája is, amely, akárcsak Ti-
zianónál, teljesen egyforma erkölcsi ér-
tékű kereszténységével; neki teljesen 
egyre megy, hogy a katholicizmus egét, 
vagy a pogányság Olympusát pró-
bálja-e festeni, ugyanaz a lelkes pompa-
imádat van bennök, az előkelő szép-
ségnek ugyanazok a hullámos ritmusai. 

55* 
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Mert Veronese minden ízében rit-

mikus művész volt. Abban az időben, 
amidőn a vad, kérlelhetetlen és tépe-
lődő Tintoretto már a lélekkel foglal-
kozott és a lendület hatalmas erejének 
minden kiegyensúlyozott és megszokott 
beosztást feláldoz, Veronese lágy és 
melodikus hullámzásokkal csalogatja a 
szemet, tagolt, szépen beosztott, válto-
zatosan gördülő vonalakban építi fel a 
témát. Nem dolgozik erős ellentétekkel, 
nem kedveli az árnyékolás mélységeit, 
sohasem hangsúlyoz túl, nem harsog, 
egészen halk hangokkal nem állít dörgő 
fortisszimókat szembe. Telten és mele-
gen csendülő vonóshangszerek zenéjét 
halljuk, amelyek az életöröm és boldog-
ság dalait játsszák, de ezekből sohasem 
lesznek lázas himnuszok, vagy égbe 
kívánkozó halleluják és nincsen bennök 
semmi démoni. 

Ennek az egyenletes, csalódást és 
csömört nem ismerő életörömnek maga 
a művészi alkotás is teljesen alárende-
lődik. Egy kissé a háttérbe is lép, hogy 
alkotóelemévé váljék, dekoratívvá lesz. 
Nagy csarnokok és termek díszévé, le-
mond teljes eszmei különállásáról, de 
nem az architektura, hanem a benne 
lejátszódó emberi aktusok szolgájává 
lesz, beléolvad a pompa életébe, de nem 
teremt új életet maga körül, mint 
Tiziano. Ezért nem kezdet, hanem vég 
és majdnem teljes befejeződés, amely-
nek alig lehet egyéb más folytatása, 
mint az a teljesen dekoratív forma-
játék, amely Tiepolóban mégegyszer 
magasra lobogtatta fel Velence kifáradt 
és kiélt művészleikét. 

A művészeti kongresszus tanulságai. 
Képzőművészeti életünk már a háború 
előtt is majdnem száz százalékban a 
fővárosban összpontosult. A békekötés 
pedig az ország kétharmadát elszakí-
totta tőlünk. Az új határok között ma-
radt vásárló közönség felvevő ereje 
nagyon megcsappant. Mindebből nagy 
művésznyomorúság keletkezett, mert 
a régi nagy és eléggé jómódú országra 
kialakult gárdát most a kicsiny, sze-
gény csonka országnak kell valahogy 
eltartani. Röviden ez a háttere a szep-
tember hó végén tartott irodalmi és mű-
vészeti kongresszusnak, melynek csak 
művészi vonatkozásaival foglalkozunk. 

A festőművészeti szakosztály nem 
kevesebb, mint 54 javaslatot tárgyalt. 
A legfontosabbak a következők voltak : 
Elsősorban is az állam adjon bőségesen 
pénzt, még pedig : vidéki városokban 
állítson fel képtárakat, vásároljon ké-

peket a királyi palota részére, építsen 
új főiskolát, létesítsen egy külföldön 
körülhordozható állandó képgyüjte-
ményt, építsen a vidéken kultúrpalotá-
kat, Sopronban művésztelepet, adjon 
a művészeknek vám, szállítási és adó-
kedvezményeket, vasúti kedvezmé-
nyes jegyet, adjon ki művészetünket 
idegen nyelven ismertető kiadványo-
kat, adjon pénzt egy művészeti alapra, 
mely a tehetségeket pártfogolná. Léte-
sítsen a Balaton mellett üdülő és mű-
vésztelepet. 

A közönség nevelése szempontjából : 
fejlesszük a rajzoktatást, tanítsunk 
műtörténetet már a középiskolában, 
iskolák, vasúti állomások, vonatok 
művészi képanyaggal díszítendők, vidé-
ken reprezentatív kiállítások rendezen-
dők, a templomi művészet újra életre 
hívandó. 

Külföldi relációkban : rendeztesse-
nek Budapesten ismét nemzetközi kiállí-
tások, az idegenforgalmi propagandába 
művészeti elemek is bevonandók, szö-
vetség alakuljon a külföldi propaganda 
céljaira. 

Speciális művészbajok orvoslására 
szolgáló fontosabb javaslatok voltak : 
a festmények árusítása körül mutat-
kozó visszaélések megszüntetése végett 
a festményeket maguk a művészcso-
portok árusítsák, az aukciókat ők ren-
dezzék, a vidékre járó képkereskedők 
visszaélései megszüntetendők, a főváros 
építsen műtermes kislakásokat, létesít-
tessék a művészek számára is kórház és 
szanatóriumegyesület. 

Küzdeni kell továbbá a művészpálya 
zsúfoltsága ellen és meg kell akadá-
lyozni a vele űzhető visszaéléseket, a 
műemlékeket védeni kell a hozzá nem 
értő javítóktól. 

Kénytelenek voltunk ezt a kis kivo-
natot közölni, mert a napisajtó ezekkel 
a szakkérdésekkel csak felületesen fog-
lalkozott. 

A felsorolt pontok majdnem minden 
irányban rámutatnak képzőművészeti 
életünk nagy bajaira. De még inkább 
maguk a javaslatok, amelyek legna-
gyobb része felülről lefelé való beavat-
kozást és végső eredményben majdnem 
mindig állami támogatást kíván, azaz 
bevallja társadalmunk tehetetlenségét 
és művészi kérdések iránt való érzé-
ketlenségét. Már pedig a felülről lefelé 
épített művészeti kultúra mindig azzal 
a veszéllyel fenyeget, hogy szerves fej-
lődés hiányában talajtalan marad, 
üvegházi növény lesz belőle, még pedig 
nem is a legszebbek közül való. A leg-
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egészségesebb talaj, amelyből a művé-
szet kinőhet, a társadalom és állam 
gazdagsága és az ezzel együttjáró kul-
túrális bőség, amelyből minden külső 
beavatkozás nélkül magától nő ki a mű-
vészet. Nálunk ez az előfeltétel még a 
régi Nagymagyarország idejében sem 
volt meg abban a mértékben, mint a 
jóval boldogabb nyugati államokban. 
Ma még inkább hiányzik. 

Egyelőre tehát átmenetileg bele kell 
nyugodnunk abba, hogy az állam erői-
vel próbáljuk megmenteni azt, ami 
menthető. De csodákat nem szabad 
erről az oldalról várni ; a szegény 
államnak sohasem lehet annyi pénze 
ilyen célokra, mint egy gazdag társa-
dalomnak. Az állami segítségnél a baj 
gyökeréhez jobban hozzáférő és egész-
ségesebb fejlődéshez vezető útnak tart-
juk a társadalom művészi érdeklődé-
sének felkeltését. De itt sem kizárólago-
san az államra hárítva a közoktatás 
révén a nevelést és a propagandát, 
mert ebből a nagy munkából elsősor-
ban is a közvetlenül érdekelteknek, a 
művészeknek kell részüket kivenniök. 

Igaz, hogy nálunk nagyon nehéz fel-
adat a társadalom nagy közönyét ebben 
az irányban megtörni. Jól emlékezünk, 
hogy a szovjet bukása után hirtelen 
fellángoló nemzeti lelkesedés a képző-
művészet vidéki istápolása körül is meg-
próbálkozott. Egyik dunántúli gazdag, 
püspöki és megyeszékhelyen lobogó lel-
kesedéssel fogadták a Magyar Képző-
művészek Nemzeti Szövetségét. Nagy, 
előkelő városi és megyei társaság gyüle-
kezett össze, amely hangzatos beszédek 
kíséretében egyesületet és számos al-
bizottságot alkotott, de senkinek sem 
jutott eszébe, hogy amint az ilyenkor 
például Amerikában szokásos, eszmék 
és tanácsok helyett pénzt tegyen le a 
zöldasztalra. Néhány hét mulva ugyan-
ott megnyilt a képkiállítás, amelyen 
annyi képet sem adtak el, amennyit 
egy közepes vándor képügynök egy nap 
alatt rá tud sózni gyanútlan vevőire. 

De akárhány ilyen keserves tapasz-
talatot lehetett is az utóbbi években 
szerezni, voltak ezzel ellentétben váro-
sok, például Debrecen, ahol hozzáértő 
és lelkes emberek ideig-óráig a társa-
dalmat is meg tudták mozdítani, ami 
azt mutatja, hogy a dolog nem önmagá-
ban lehetetlen, hanem csak jól kell 
megfogni. 

Ilyen agitációs munka a dolog termé-
szeténél fogva nem lehet állami, tehát 
mindig bürokratikus munka, hanem 
csak szabad társulásnak eredménye, 

amelynek némely tere félig-meddig 
már is adva van, mert vannak olyan 
társadalmi rétegeink, amelyek valami-
kor jóval élénkebb részt vettek képző-
művészeti életünkben, mint ma. Itt van 
például a magyar arisztokrácia, amely 
majdnem teljesen kiesett abból a jelen-
tős támogató szerepéből, amellyel a ma-
gyar képzőművészet ügyét valamikor 
előrevinnie sikerült. Ilyen társadalmi 
rétegeknek és újaknak már sokkal nehe-
zebb bekapcsolása jóval egészségesebb 
irányt adhatnának a fejlődésnek, 
mintha csak mindent az államtól vá-
runk és önmagunk nem teszünk semmit, 
hanem csak panaszkodunk. 

Farkas Zoltán. 

A Szépművészeti Múzeum Goya-kiállí-
tása. 

(A művész halálának százéves forduló-
jára.) 

A Szépművészeti Múzeum ritka szép 
grafikai kiállító termében Dürer mun-
káinak centennáris kiállítását ugyan-
csak centennáris kiállítás váltotta fe l : 
Francisco de Goya kivételes tehetségé-
nek grafikai alkotásai. A kiállítás 
anyaga minden tekintetben méltó az 
előbbihez. 

Nem először történik most, hogy a 
Múzeum Goya műveit bemutatja: 
1908-ban már volt alkalma a közön-
ségnek e remekművekben gyönyör-
ködnie s a közönség dicséretére legyen 
mondva, hogy ez egyike volt a Gra-
fikai Osztály legnagyobb sikerű kiállí-
tásainak. De a régi és az új kiállítás 
anyaga lényegesen különbözik egymás-
tól. Húsz év előtt a Múzeum anyaga 
jóval szerényebb volt. S ha már az az 
anyag is, mit akkor közszemlére lehe-
tett tenni, szép és számottevő volt, 
mennyivel büszkébbek lehetünk mai 
gyüjteményünkre ! Akkor csak a négy 
nagy sorozatot, a Caprichost, a Desas-
tres de la Guerrát, a Tauromaguiat és 
a Proverbiost mondhatta a Múzeum 
a magáénak s ezenkívül néhány Velas-
quez utáni kópiát. Mindezt nagyrészt 
csak késői, a művész halála után meg-
jelent teljes kiadásokban ; kivételt 
csak a Caprichos pompás sorozata tett. 
Ezt kezdettől fogva az 1803-iki kiadás-
ban birta a Múzeum. Delteil, a mester 
grafikai műveinek legújabb összeállí-
tásában, a két első kiadásból — a Mú-
zeum példánya a másodikból való — 
összesen csak 11 példányt ismer. Gyüj-
teményünké tehát a tizenkettedik is-
mert példány. 
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1914-ben indult meg. Ez évben tartot-
ták meg Párisban az újabb idők egyik 
legfontosabb modern grafikai gyüjte-
ményének, a Roger Marx-féle gyüj-
teménynek árverését. Roger Marx, a 
kiváló francia műkritikus és esztétikus 
egész életén át egy gourmant kényes 
ízlésével, türelemmel és szeretettel 
hordta össze e lapokat. Közülök min-
denik ritkaság volt : a reánk maradt 
példányok számát és a levonatok szép-
ségét tekintve egyaránt. 1914-ben a 
Múzeum Grafikai Osztálya még abban 
a szerencsés helyzetben volt, hogy szép 
gyüjteményét elsőrangú darabokkal 
gyarapíthatta. Meller Simon, az osz-
tály igazgatója biztos szemmel látta 
meg, mik a gyüjtemény nagy hiányai 
és a Roger Marx-féle világhírű kol-
lekcióból egészítette ki Goya műveinek 
sorozatát. Fölismerte azt is, hogy a 
gyüjtés munkája nincs azzal lezárva, 
hogy egy nagy mester lapja megvan 
a Múzeumban, hogy a folytonos javí-
tás époly fontos feladat, mint a gyara-
pítás. A Tauromaguia IV. kiadása 
mellé megszerezte tehát a Tauromaguia 
első kiadását is. Remek levonatok ezek. 
A lapok felséges szépsége, az előadás 
impresszionisztikus könnyedsége, szí-
nessége csak ezekben bontakozik ki 
igazi erejében. S a lapok egyike, egy 
mórnak megsebesülése az arénában, az 
aquatintával való átdolgozás előtti álla-
potában található a sorozatban. Oly 
példány ez, melynek párját Delteil csak 
a madridi Goya-gyüjteményben ismeri. 

Ugyancsak a Roger Marx-féle kol-
lekcióból szerezte meg a Múzeum a 
«Los Proverbios» című sorozat négy 
utolsó lapjának írás előtti első álla-
potát. E négy lapról ugyancsak a Del-
teiltől szerkesztett oeuvre-katalógus 
ezt jegyzi meg: «a régi levonatok 
csaknem felleihetetlenek» és egyetlen 
magángyüjteményt említ, melynek 
ilyen példányát ismeri. Sajnos, a mi 
gyüjteményünkről nem lévén kellőleg 
tájékoztatva, e lapoknál elmulasztja 
a budapesti példányok említését. 

Nem ily mértékben, de mégis ritkák 
Goya különálló rézkarcai; Paulai szent 
Ferenc, a két «Fogoly», a két «Maja», 
a «Kivégzés», a «Hintázó öreg ember», a 
«Hintázó öregasszony» és a «Vén torero» 
korai levonatai. Ezekből 6—8 példány 
ismeretes, közöttük a Roger Marx-féle 
budapesti darabok. 

A felsorolt lapokkal a Múzeum gyüj-
teménye egy csapásra a kiváló és az 
irodalomban is sűrűn emlegetett Goya-

gyüjtemények közé emelkedett. Az el 
nem múló művészet nagyszerű emlé-
keivel s egyben egy csomó ritkasággal 
gazdagodott. S az efölötti örömet szinte 
megduplázza az a körülmény, hogy 
e különleges becsű darabokat egy való-
ban hozzáértő személyiség vallhatta 
egykor magáénak. A lap művészi érté-
két nem befolyásolja ugyan ez a körül-
mény, de a műgyüjtés arisztokratikus 
szenvedély s e gondolatvilágban a szár-
mazás előkelősége sokat jelent. Ezen-
felül a lapokra nyomtatott R M betűs 
kicsiny gyüjtőbélyegzőből egy finom 
szenvedélytől áthatott élet melegsége 
szól felénk. 

Amilyen lendülettel indult, oly hir-
telenül maradt abba Goya-gyüjtemé-
nyünk kiegészítésének folyamata. Tel-
jesen hiányzanak még gyűjteményünk-
ből a mester öreg korának csodálatosan 
szép kőnyomatai. Nem beszélek a nagy-
részt csak unikumpéldányokból isme-
retes különálló lapokról. Ilyen kincsek 
megszerzéséről ma már nem álmodoz-
hatunk. Fel-felbukkan azonban kül-
földi aukciókon négy darabból álló 
bikaviadal-sorozata. E pompás lapok-
nak a gyüjtemény számára való meg-
vásárlása az eljövendő jobb idők fel-
adata. Hoffmann Edith. 

Zenei szemle. 
Schubert. 

Rövid életpályáján nem volt szeren-
cséje, nem voltak anyagi javai. A ki-
adók meggazdagodtak műveiből, ki-
fogyhatatlan melodikája még ma is élő 
forrása nagysikerű átdolgozásoknak, 
neki a bécsi polgári körök elismerésén 
kívül más nem jutott. Még otthona is 
csak barátjai kegyelméből akadt egy 
olyan államban, amely sokszázezer 
polgárának adott kenyeret, de az ő 
számára egy morzsát sem juttatott. 
Mégis, ez a félénk, félszeg, szerény kis 
muzsikus, aki nem tudta erős kézzel 
megfogni az életet és kikényszeríteni 
tőle a szerencsét és boldogságot, sok-
sok százezer embernek lett lelki gyö-
nyörűsége. Naiv, tiszta gyermeki szíve 
örömre volt alkotva, majd kicsordult 
a boldogság, a szeretet, a mosolygó déli 
kék ég és nagyszerű élmények után 
való vágytól. Mindezt megtagadta tőle 
az élet. Ilyen gazdag, forró szívvel 
megáldva, tehát nem tehetett mást, 
minthogy zenébe öntve a sok teljesü-
letlen vágyat, másoknak adja azt, ami-
ben neki igen kevés része volt : az örö-
möt, a boldogságot, a harmóniát. 
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Élete szegény külső eseményekben. 

A lángelme küzdelme a legközönsége-
sebb életszükségletekért, a művészpálya 
szokásos nélkülözései, lázas erőmeg-
feszítések azért, hogy ennek a nyomo-
rúságos létnek valamikép urává lehes-
sen. És mindemellett állandóan ott bo-
rong lelkében a sötét sejtelem, a korai 
vég fájdalmas megérzése, ami még örö-
mét is csendesebbé, átszellemültebbé 
teszi. Ez az érzés űzi, hajtja a lázas 
munkára, hogy odaadhassa a világnak 
mindazt a szépséget, ami benne él, ki-
fejezésre tör, hogy egy emberélet mun-
káját néhány rövid esztendő alatt be-
fejezhesse. Alig 18 éves korában (1815), 
amikor édesatyja mellett mint segéd-
tanító az ABC-re oktatja a gyerekeket, 
egy év alatt négy operát, 144 dalt, két 
szimfóniát, két misét, több kisebb egy-
házi művet, egy vonósnégyest, két 
zongoraszonátát és darabokat írt. 

Sietnie kellett. Az alkotóerőnek ilyen 
hatalmas lobogása hamar felemésztette 
a gyenge szervezetet. Lázálmában el 
nem dalolt gyönyörű melódiák zsongják 
körül a haldokló 32 éves mestert, az 
inspiráció égi fénye ott ragyog a sze-
mében : milyen szép is volna még eze-
ket felírni ! De a kéz erőtlenül hull alá. 
Itt a vég. Hamar követte a sírba Beetho-
vent, az ő istenített eszményképét. 
Életében nem mert hozzá közeledni, 
csak távolról csodálta, most már oda-
temethették melléje. 

Schubert zenéje egy külön világ. 
Szubjektív, individuális jellegével egy 
hangokba lefektetett élet- és lélekrajz. 
Minden frázistól, formalizmustól ment 
közvetlen melegszívű művészet, amely-
ben mély kedély, csodálatos jóság, tiszta 
örömök, romantikus rajongások, ter-
mészetszeretet szólnak hozzánk. Hiába 
akart ő Beethoven szellemében kom-
ponálni. Itt-ott megüti a haragvó titán 
hangját, de érzelmeinek formábaöntése 
közben csakhamar diadalmaskodik lé-
nyének átlátszó egyszerűsége, jósága, 
a harag, a nagyakarások rezignált fáj-
dalommá, a zord fenség, a sötét súlyos 
tónusok édes lágysággá, ezüstös plei-
nair színekké szelídülnek. 

Schubert halálának 100. évfordulója 
alkalmából tartott emlékünnepélyek 
sorát, a halál napján, nov. 19-én, az 
Operaház nyitotta meg. Bevezetésül a 
befejezetlen H-moll szimfóniát játszotta 
el a zenekar. 

Ennek a műnek kéziratát 1865-ben 
találták meg Schubert jóbarátjának, 
Hüttenbrenner Anselmnak könyvtárá-
ban. Annak idején a klasszikus eszté-

tika, a maga racionális egyoldalúságá-
val, formájában lazának, felépítésében 
logikátlannak ítélte a művet. De Schu-
bert művészetében már új esztétikai 
törvények, a romantika szellemétől 
kormányzott új életérzések éltek. 

Az alkotás kiindulópontja és irányí-
tója nem az értelem, hanem a hangulat, 
a fantázia. A témák végső formálását 
nem a zenei architektonika szabályai, 
hanem a teljes érzelmi kiélés határozza 
meg. Nincsenek előre megszabott ke-
retek, szabadon, gazdagon árad a 
mester kifogyhatatlan melodikus in-
venciója. Témáitól alig bír elszakadni, 
hol rapszodikusan szakadnak félbe, hol 
újra felbukkannak. A zene kolorisz-
tikus értékei, a hangzás festőisége nagy 
szerepet kapnak. 

A sötét mély hangok régiójából egy 
fájdalmas fojtott panasszal telt téma 
tör elő, ami többszöri visszatérésével 
az egész tételnek tragikus színezetet 
ad. A hegedűk tizenhatodos figurái 
gyors szökkelésükkel valami sajátos, re-
megő nyugtalanságot fejeznek ki. A fő-
témát a fúvósok szólaltatják meg ; fis-
ről h-ra leeső quintie a hangulat re-
ménytelen, fájdalmas jellegét csak még 
jobban növeli. Leírhatatlan naív köz-
vetlenséggel hirtelen G-durba modulál. 
A melléktéma édesen álmodozó, gyö-
nyörű melódiáját, egy bájos kis Land-
lert zümmögik a cellók. Innen átsiklik 
a hegedűkre, ott ring az ezüstös «a»-
húrokon, mint egy könnyektől fátyo-
lozott édes mosolygás. Nem tart soká 
a szép álom, hirtelen félbeszakad a 
tánc, éles sforzatok, száguldó tremolók 
kíméletlenül ébresztenek fel a való-
ságra. Hiába várjuk vissza, csak fosz-
lányokat, kis melódiatöredékeket ka-
punk helyette. A kidolgozási részben 
a bevezető téma uralkodik. A roman-
tikus szellem itt árnyal, aláhúz, hol 
ezt, hol azt a motívumot helyezi más, 
más világításba, a szubjektív, szomorú 
hangulatot még inkább elmélyítve, ki-
szélesítve. A repriz után a befejező 
Codában ismét felhangzik a csöndes, 
halk fájdalmában megrázóan tragikus 
bevezető téma: álom volt, ami szép volt, 
ami a szíveket úgy felmelegítette, álom 
volt csupán. Ez a valóság: a fájdalom, 
a lemondás. 

A második tételben még kevésbbé 
beszélhetünk szimfónikus egységről, 
felépítésről. Témák, motívumok, meló-
diatöredékek elragadó szépségben ren-
deződnek, az érzelem intuitív logikájá-
tól vezérelve. A hangulat itt derültebb. 
A Szépség és Jóság fénye nem engedi 
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a sötétebb színeket uralomra jutni. 
Per aspera ad astra. Schubert befeje-
zetlen szimfóniája ennél tökéletesebb 
és teljesebb már nem lehetett. 

Ezután a «Múzsa csókja» c. ballett 
került előadásra, amelynek szövegét 
Galafrés Elza írta, zenéjét pedig férje, 
Dohnánvi Ernő állította össze és hang-
szerelte Schubert «Moments musicaux» 
c. zongoradarabjaiból. 

A cselekmény szimbolikus. A művész 
rajongó hódolatával magához vonzza 
a hercegi kastély szép úrnőjét. De nem 
tud állhatatos maradni, mert a kis 
táncosnő, a földi szerelem kísértése 
nincs rá hatás nélkül. A hercegnő 
csalódott, bánatos szívvel otthagyja. 
A kétségbeesett művésznek a múzsa 
és a kastély megelevenedett reliefjeinek 
nemtői jönnek segítségére. Az ihlet ke-
zébe adja a tollat és az alkotó Géniusz 
megdicsőült szerelmével együtt szár-
nyal a magasságok felé. 

Ez a bájos kis mese nagyon alkalmas 
arra, hogy a «Moments musicaux» 6 kis 
tételének lelki történését színpadra 
vigye. A bevezető G-dur-téma sürgető, 
akarati jellege, az as-dur tétel meg-
indító könyörgése, tiszta rajongása, 
az F-moll-allegro tüzes táncritmusa, a 
Cis-moll-tétel lázas nyugtalansága, kö-
zépső részének könnyes epedése, az 
F-moll erőteljes ritmikája és a Des-dur 
allegretto szívet megindító panasza a 
lelki tartalom gazdag tárházát nyujt-
ják. Dohnányinak Schubert konzseniá-
lis interpretálójának és ismerőjének 
könnyű lehetett Galafrés Elzával, a 
mimikai művészet annak idején egyik 
legnagyobb büszkeségével együtt, a 
cselekmény és Schubert zenéjének han-
gulati tartalma között a kapcsolatot 
megtalálni. A balletben ezt a kapcsola-
tot a két érzelmi nyelv közös nevező-
jének, a ritmusnak segítségével a gesz-
tus közvetíti. Nagy művészet, csalha-
tatlan muzikális érzék kell ahhoz, hogy 
az interpretáló maradék nélkül tudjon 
optikai területre átértékelni egy akusz-
tikai jelenséget. Brada Rezső a mű-
vész szerepében tehetséget mutat, a 
közvetlenebb, plasztikusabb, eredetibb 
interpretálás szempontjából fejlődést 
ígér. 

Végül Schubert «Cselre cselt» c kis. 
egyfelvonásos vígoperája került be-
mutatásra. 

Schubert sokat kísérletezett a drá-
mai zene terén, bár itt sohasem volt 
szerencséje. Részint nem volt elég szín-
padi tapasztalata, részint kedélyének 
naivsága, egyszerűsége, közvetlensége 

igen távol állott a teátrális, külső be-
állításra, hatástkeltésre alkalmas esz-
mekörtől. Jelen művét is a bécsi ope-
rától felbontatlanul kapta egy év mulva 
vissza s csak évtizedekkel halála után, 
1861-ben adták elő ugyanott nagy 
sikerrel. A darab kedves, friss humorá-
val Schubert legjobb színpadi műve. 

A cselekmény Napoleon korában ját-
szik. A háborúból hazatérő lovagok el-
len feleségeik összeesküvést szőnek. 
Megfogadják, hogy mert ilyen soká 
egyedül hagyták őket, a legnagyobb 
hidegséggel fogják férjeiket fogadni. 
Igen, de az összeesküvést kihallgatja 
az őrnagy tisztiszolgája és elárulja urá-
nak. Erre a lovagok még hidegebb 
magatartással felelnek az asszonyok 
összeesküvésére. Elhitetik velök, hogy 
a háborúban fogadalmat tettek arra, 
hogyha szerencsésen hazatérnek, asz-
szonyhoz többet nem közelednek. A bo-
nyodalmakat Rézi, a szerelmes szoba-
lány oldja meg, amennyiben kölcsö-
nösen elárulja a két összeesküvést. 
A duzzogás véget ér és mindenki meg-
ölelheti párját. 

Az egyszerű kis cselekmény zenei 
jellemzésere Schubert nagyszerű szí-
neket talált. Stílusában itt Mozarthoz 
és Weberhez áll a legközelebb, de azért 
teljesen egyéni. A lírai részeknél csak 
úgy árad a mester gazdag melodikus 
invenciója (F-moll románc, Rudi és 
Helén duettje), az asszonyok összeeskü-
vési jelenetében viszont csupa kedves 
pajzánság. A gyülekezet harcias jelle-
gét, komoly pátoszát polonaise ritmus-
sal karikírozza, ami a panaszos részek-
nél mollba csap át. Az együttesek fris-
sek, a dialógusok gyorsan, könnyen 
folyók, a hangszerek a jellemzésben 
élénk részt vesznek. Nem úgynevezett 
kasszadarab, de a maga kedves ter-
mészetességében igazi léleküdítőül szol-
gál. 

* 

A Schubert kamarazeneestéken tö-
kéletes előadásban hallottuk az Es-dur 
zongoratriót, az oktettet (op. 1666), az 
a-moll quartettet (op. 29) és a Forellen-
quintettet. 

Beethoven után nehéz volt a ka-
marazene terén újat mondani. Mégis, 
az alkotóképességnek olyan példátlan 
könnyedségével megáldott mester, mint 
amilyen Schubert volt, itt is egyénit 
tudott teremteni. Beethovennel szem-
ben új volt a hangzás festői szépsége, 
túláradó teltsége. Erre épen az Es-dur 
zongoratrió egyike a legszebb példák-
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nak. A zongora hangszíneinek zseniális 
kiaknázása és szembeállítása a vonó-
sokkal, dacára az impresszionista zene-
festőktől elkényeztetett fülünknek, még 
ma is szenzációnak hat. Vagy talán 
épen az utóbbi stílus bágyadt, elmosó-
dott pasztellszínei után esik olyan jól 
ez a friss, tiszta szépség, ragyogó vilá-
gosság? 

Oktettje a zeneirodalom egyetlen 
műve, amit Beethoven híres szeptettjé-
hez hasonlítani lehet. A fúvós hang-
szerek színeinek kiaknázása a kamara-
zenében itt elérkezett a végső határhoz. 
Életében két előadás után levették a 
koncert-műsorról ezt a gyönyörű alko-
tást, ma épen olyan szeretettel játsszák 
mindenfelé, mint Beethoven szeptettjét. 

Az A-moll-quartett hozzánk, magya-
rokhoz közelebb áll, hiszen több halha-
tatlan műve mellett ezt is Zelészen, az 
Eszterházy-kastélyban komponálta. Az 
utolsó két tételben félreismerhetetlen a 
magyar zene befolyása. Főkép a rondo 
tétel szikrázó elevensége utal magyar 
népdalelemek befolyására. 

A híres Forellen-quintettben fektette 
le Schubert az utókor örök gyönyörű-
ségére azt a mélységes természetszere-
tetet, amely ősforrása minden emberi 
és művészi ethikumnak. Művészete 
mellett a természet és kedves baráti 
köre voltak legfőbb örömei életének. 
Egy élő tájkép ez a mű, csupa kacagó 
napsugár, édes madárdal, patakok cse-
vegése. 

Mintha a természet minden isteni 
harmóniája és szépsége — ami előtt 
még a hitetlen is áhítatos lélekkel, 
imára kulcsolt kézzel áll meg — zenére 
változott volna. Hallatára örömtől 
repes a lélek és úgy szívja magába a 
szépségnek ezt a dús áradatát, mint egy 
mennyei ajándékot. Hányszor gyönyör-
ködhetett a minden nélkülözése dacára 
dúsgazdag mester a kristálytiszta hegyi 
patakok hullámainak köveken, sziklá-
kon kecses szökkenéssel vagy szét-
freccsenő sziporkázással tovasíkló finom 
ritmusában, hogy ezt az Andante mel-
léktémájában vagy a variációs tétel 
sajátos sziporkázó motivumában ilyen 
élethűen tudta zenében ábrázolni. Öt 
hangszerszínnek csodálatos összhangja 
és különfélesége ez az utóbbi tétel. 
A témát, a «Die Forelle»-dal témáját 
(innen a qiuntett elnevezése), először 
a vonósok egyszerű négyszólamú szer-
kezetben szólaltatják meg. A variáció-
ban egymástól veszik át az egyes hang-
szerek a vezető szólamot. Előbb a 
zongora felső régióinak csilingelő ezüs-

tös tonusában dominál. Az első hegedű 
és a celló a kíséret szökellő, triolás 
motivumát játsszák, míg lent a mély-
ben a nagybőgő bájos, öreguras kedé-
lyességgel brummolja az alapbasszuso-
kat. Utána a viola festi át melegebb, 
sötétebb színűvé a melódiát, amelyre 
valóságos hangzuhatagban ömlik rá a 
hegedű virtuóz figurációinak szágul-
dása. Majd a celló és nagybőgő téma-
szólamában a legsötétebb színek kerül-
nek előtérbe. A nagy komolyságot és 
méltóságot ezekben az alsóbb régiókban 
föltétlenül respektálnánk, ha a ragyogó-
színű zongoraszólam pajkos jókedvé-
ben nem produkálná emellett a leg-
hajmeresztőbb bukfenceket. Ime az 
V. variációban már a komoly hang-
szerekre is átragad a jókedv, a téma 
itt sokkal mozgalmasabb ritmusban 
lép fel. — Végül a Codában egymással 
váltakozva dalolják el még egyszer a 
hegedű és a celló a tétel édes, igényte-
len, egyszerű melodiáját, mellette a 
fürgén gördülő kísérő motivum szipor-
kázása mind halkabb, hullámzása mind 
lágyabb lesz, majd teljesen elsimul. 
Napfény, ami hol itt, hol ott bukkan 
elő a sötét lombok közül, azután telje-
sen eltűnik. 

Végül nem lett volna teljes egy 
Schubert-emlékünnepsorozat, ha szó-
hoz nem jutott volna benne Schubert, 
a dalköltő, a zenei líra utolérhetetlen 
mestere. A szöveg melódiái át a zené-
vel felfokozza, aláfesti úgy, hogy a 
zongorakíséret a költemény hangulatá-
nak, a melódia a költői eszmének lett 
a hordozója. Micsoda szenzáció lehetett 
abban a korban «Gretchen am Spinn-
rad» vagy az «Erikönig» ! A legegysze-
rűbb eszközökkel a lélekfestésnek a ki-
fejezés erejének olyan magaslatát éri 
el ezekben a 17 éves Schubert, amilyent 
még később sem tudott egyhamar el-
érni. Dalaiból leolvashatjuk az egész 
emberi és művészi egyéniségét, egész 
életét. «Wollte ich Liebe singen, ward 
sie mir zum Schmerz, Und wollte ich 
wieder Schmerz nur singen, ward er 
mir zur Liebe» (Autobiographische 
Skizzen 1822 júl. 3.). 

Prahács Margit. 

Film. 
Cirkusz. Irta, rendezte s a főszerepet 

játssza: Charlie Chaplin. Charlie, a 
«félszeg fickó» vásári forgatagban egy 
csecsemővel játszik, ami arra is jó, 
hogy a néző szimpátiáját rögtön 
maga mellé állítsa. Ártatlan mulato-
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zása közben egy zsebtolvaj, aki egy 
másik úrnak vette el a pénztárcáját, 
minthogy rendőr közeleg, Charlie zse-
bébe gyömöszöli a lopott holmit. 
A rendőr rajtakapja s Charlieban a 
tulajdonost védi meg. Charlie boldogan 
fogadja el a rádisputált kincset, de 
egyszer csak fölbukkan a tárca tulaj-
donosa, észreveszi a tárcát és a rend-
őrt Charliera uszítja, aki menekülés 
közben egy cirkuszba keveredik, ahol 
a direktor ép azon dühöng, hogy a 
bohócok tréfái erőltetettek, hatástala-
nok. Charlie egyszeriben a porondon 
terem, nyomában az üldöző rendőr s e 
helyzetből oly komikum fakad, hogy 
a közönség követelődzik : mindig csak 
a «gigerlit», a «cipő-embert» akarja 
látni. A cirkuszigazgató szerződteti 
Charliet, ő pedig szivesen szerződik, 
főkép, mert az igazgató lánya szere-
lemre lobbantotta. Az igazgatótól csak-
hamar sztárgázsit csikar ki s még azt 
is eléri, hogy a kedvéért az apa nem 
bántja, nem koplaltatja többé a lányát. 
De a lány adós marad a hálával. 
Szimpatikus ugyan neki Charlie is, de 
egy kínos eleganciájú kötéltáncos a 
szerelmese, annak a produkcióit bá-
mulja. Charlie mit tehet egyebet : 
látva, hogy ezzel a lányt boldoggá teszi, 
nagy áldozatkészségében összehozza az 
időközben megszökött kötéltáncossal, 
megesketi őket s ezentúl házaspár gya-
nánt fognak a cirkuszban szerepelni. 
A direktor vándorcirkusza más város 
felé tart, Charlie eleinte kéredzkedik, 
hogy a boldog párhoz csatlakozhasson. 
A direktor, aki észrevette elvakult 
rajongását, azt hiszi, most már ő diktál-
hatja a föltételeket, azt mondja neki : 
jöhet, de nem a boldog pár vaggonjá-
ban, hanem a majmok között. A vaggo-
nok elvonulnak Charlie előtt, ő azon-
ban nem kapaszkodik föl. Sarkonfordul 
s jellegzetes járásával, amely sebesülést 
sejtet s mégis nevettető, nekivág a 
messzenyúló, lapályos és dombos lát-
határnak. 

Ezt a filmet érdemes összehasonlítani 
az Aranylázzal. Kevésbbé nagystílű ki-
aknázása a filmszerű lehetőségeknek, 
de annyiban érdekesebb amannál, hogy 
Chaplin kedvenc gondolatai pregnán-
sabban domborodnak ki itt, mint 
amott. Nem olyan szükségszerű, mint 
az Aranyláz, de mint műfaji önigazolás 
jelentősebb. Mint ahogy minden vala-
mirevaló lírikusnak, vagy regényírónak 
megvan a maga elgondolása a jövő 
lírájáról vagy regényéről, az igazi lírá-
ról, vagy regényről, úgy Chaplinnak is 

megvan az elgondolása az igazi film-
szerűségről, a jövő filmszerűségéről, az 
igazi komikumról, a jövő komikumá-
ról. Az igazgató alakja például főkép 
arra való, hogy rajta keresztül egymás 
mellé állítsa a hamis komikumot s az 
igazit : a Chaplin-félét. 

Charlie Chaplin kedvenc gondolatai 
közé tartozik annak a maradéktalan 
ábrázolása is, mennyire nem lehet ki-
védeni a látszatokat, mennyire csak a 
véletlentől függ, hogy valami a ja-
vunkra, vagy a kárunkra szolgál-e. 
Ha a látszat javunkra szolgál, élni kell 
vele, ha kárunkra van, hiába magyaráz-
zuk, védekezünk ellene. Mert az embe-
rek felületesek, felületesek, felületesek. 
Igy elmondva, kétségbeejtően kevéssé 
érdekes meglátás ez, elkoptatott gon-
dolat : de a fontos a megcsinálás. 
Ahogy Chaplin megrendezi az esemé-
nyeket a maga tragikomikus gondola-
tainak kidomborítására : abban nagy 
és újszerű művészet rejlik. Nem akar 
többet nyujtani, mint amennyit a kö-
zönség elbír, de azt aztán önmagából 
adja. Kerüli a sablont, gúnyolja a kon-
vencionális trükköket : hiszi, hogy a 
közönség az ő saját trükkjeit jobban 
képes élvezni. És a fölcsattanó kaca-
gás, a siker, neki ad igazat. Akadnak 
jelenetek, amelyek oly pregnáns élet-
ábrázolássá varázsolhatok a vásznon,, 
hogy ennek jelentőségét lehetetlen 
észre nem venni. Vannak helyzetek,, 
melyek szóban elmondva talán tragi-
komikumtól menteseknek tünnek fel, de 
mozgóképekben belénkszuggerálva oly 
megkapó típusai s szinte extraktumai 
a tragikomikumnak, hogy lehetetlen 
meg nem hajolni e tiszta műfajiság 
szépsége előtt. 

Ilyen jelenet pl. (próbáljuk képekben 
elképzelni) amint Charlie menekülés 
közben az oroszlán ketrecébe tévedj 
az oroszlán szerencsére alszik, igen ám, 
de neki zajt kellene csapnia, hogy valaki 
észrevegye s kiszabadítsa, ő azonban 
lábujjhegyen jár, nehogy az oroszlán 
fölébredjen. Egy kutya a ketrec előtt 
elkezd ugatni, Charlie kétségbeesve 
jelzi, hogy fogja be a száját, végre 
ujjait a fülébe dugva igyekszik értésére 
adni, hogy nem óhajtja ugatását hal-
lani. Egyszer csak ott terem a direktor 
lánya, de mihelyt észreveszi Charlie 
szörnyű helyzetét, elájul s lerogy a 
ketrec mellett, ahelyett, hogy kinyitná 
a kívülről Charliera zárult ajtót. Char-
lie fölkapja az oroszlán vizesvályuját 
(lábujjhegyen) a rácshoz megy, s az 
oroszlán ivóvizét az elájult lány föl-
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locsolására használja. Képzeljük el ezt 
a jelenetet: a szerelmest, amint a 
ketrecből — mikor maga is életveszély-
ben van s csak pillanatok kérdése, hogy 
az oroszlán rátámad — föllocsolja az 
elájult lányt, hogy végül maga is 
menekülhessen. A szerelem jelentősége 
az élet jelentőségéhez képest: ebben a 
szembeállításban rejlik a tragikomikus 
gúny. 

Chaplin művészete túlhaladt a kis-
stílű naturalizmuson : a valószerűtlent 
tartja életszerűnek ; ez esztétikájának 
egyik sarkalatos törvénye. Csak az a 
valóság lehet művészetté, amely egy-
úttal szimbólikus is. 

Kár, hogy ezt a filmet csaknem egy 
hónapig monopolizálhatta a Royal 
Apolló. Már vidéken is kezdték adni, 
mikor a fővárosban még mindig csak 
egyetlen moziban volt látható. 

Marconnay Tibor. 

Magyar folyóiratszemle. 
Míg a Csehszlovák köztársaság meg-

alakulásának, az S. H. S. királyság és 
a Román királyság a délvidék, illetve 
Erdély megszállásának tíz éves forduló-
ját ünnepli, a mi feladatunk sem lehet 
csupán a néma szemlélődés. E fájdal-
mas évforduló új erőt ad a magyarság 
jelenével és jövő sorsával foglalkozó 
irodalmi, társadalomtudományi és gaz-
dasági téren elmélkedők és cselekvők 
számára. A Magyar Szemle ez alka-
lomra készült számának méltán adta 
ezt a címet : Tíz év az elszakított ma-
gyarság életéből. A gazdag és a rész-
letekben is kimerítő tartalmú füzet 
közleményeiből kiemeljük Gratz Gusz-
táv értekezését, amely a magyar jelen 
és jövő kérdéseit a nemzeti kisebbségek 
szempontjából foglalja össze. A ma-
gyarság jövőjének biztosítására irá-
nyuló törekvések szempontjából első-
rangú fontosságú, hogy a nemzeti kér-
désben helyesen ítéljük meg azokat a 
követelményeket, amelyeket egyfelől a 
világ mai közfelfogása, másfelől Ma-
gyarország mai helyzete velünk szem-
ben támaszt. A mai korszellem mellett 
e téren csakis akkor várhatunk hala-
dást, ha azt békés úton, az illető népek 
önrendelkezési jogának érvényesülése 
által reméljük. Ennek első feltetele oly 
viszonyok teremtése, amelyek a velünk 
egy évezreden át együtt élt népeknek 
és talán másoknak is vonzóvá tehetik 
a velünk való egyesülést. A formák, 
melyek között a nemzeti kisebbségek 
viszonyát szabályozzák, nagyon külön-

félék lehetnek. Bizonyos azonban, hogy 
a magyarságon kívül nincs egyetlen 
ország sem, amely a kisebbségekkel a 
kapcsolódásra és a megegyezésre a tel-
jes megértés alapján és a nemzetiségi 
szokások és a faji kultúra jogainak 
teljes elismerésével lehetőséget nyuj-
tana. Farkas Gyula az elszakított ma-
gyar ifjúság tíz esztendejével foglal-
kozva megállapítja, hogy bármennyire 
különbözők is a viszonyok, amelyek 
között ez az ifjúság felnő, a benne rejlő 
nemzeti és faji erők, a rájuk ható kor-
eszmék mégis egységessé kovácsolták 
és nincs messze az idő, amikor a mes-
terséges határok ellenére ez az ifjúság 
négy határon át is kezet nyujt egy-
másnak. Ennek szimbolikus kifejezése 
volt a Budapesten tartott Ady-emlék-
ünnepély. Adynak egy letűnő magyar 
nemzedék elsiratójának sírjánál talál-
kozott először a szétszórt magyar ifjú-
ság, hogy a romokon új életet kezdjen. 
(I V. k. 2. sz.) 

Kuncz Aladár tanulmányban fejti 
ki, hogy a három nemzetből össze-
fonódó erdélyi gondolat megnyilatko-
zása sok viszontagságon ment keresztül, 
de a világháborút követő összeomlásig 
meg tudta őrizni kereteit, intézmé-
nyeit és fenn tudta tartani jogát a 
maga történeti változatosságához. Az 
erdélyi gondolat megnyilatkozásának 
állomásai : a természeti szépségek, 
azután az emlékek, a mult, a hagyo-
mányok és végül a mai emberek és 
viszonyok. A tragikus forduló alkal-
mával az erdélyi magyarság előtt a 
maga rideg valóságában támad fel a 
szörnyű mi lesz? De ekkor sajátszerű 
titokzatossággal támad fel az erdélyi 
lélekben az a misztikus erő, amely a 
szülőföldről sugárzik és amelyet nyil-
ván valóan csak a nagy válságok ide-
jén érzünk. E csodás érzés kisugárzó 
ereje kergette el a vihart és ma már a 
nap sugarai áttörtek a felhőkön. Az 
erdélyi gondolat igazi sugalmazása 
volt a Marosvécsen 1926-ban megala-
kult Helikon szabad írói csoportulása, 
amelyben Erdély költői és szépírói a 
tiszta irodalmi eszme szolgálatában 
egyesülni tudtak. (Az erdélyi gondolat 
Erdély magyar irodalmában. Nyugat, 
20. sz.) 

Aki mostanában hosszabb időt töl-
tött külföldön, hamarosan rájött arra, 
hogy a külföldi ifjúságnak rólunk való 
ismeretei alig változtak meg a háborút 
követő idők óta. Tas József megtekin-
tette a külföld több államának iskoláit 
és egész légióját sorolja fel azoknak a 
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fatális tévedéseknek, amelyeket a kül-
földi iskolákban rólunk tanítanak. 
A külföldi tankönyvek első csoportjába 
tartoznak, amelyekben a felületesség, 
tudatlanság, az elavult és túlhaladott 
állapot mellett még mindig bizonyos 
jóhiszeműség kerül kifejezésre. A má-
sodik csoportba sorozható könyveknél 
már a céltudatos rosszhiszeműség pá-
rosul a tudatlansággal. A Magyar 
Pedagógiai Társaság feladata ezzel 
kapcsolatban a külföldi tankönyvek 
megvizsgálása, a hibás adatok kijaví-
tása és kellő gondoskodás arról, hogy 
a könyvek legközelebbi kiadásukat 
már javítva érjék meg. Fontos propa-
ganda-eszköz a külföldi pedagógusok-
nak felvilágosítása részint személyes 
érintkezés, részint pedig az országba 
való időnkénti meghívása által. (Mit 
tanítanak Magyarországról a külföld 
iskoláiban? Magyar Paedagógia 5—7. 
sz.) 

Az irodalomtörténet az újabb idő-
ben igen nagy változásokon ment 
át és most mint önmagát szinte egé-
szen újjáalakító tudományág szerepel. 
A tisztán történeti tudományjelleg 
mellé ma már az irodalomtörténet 
fogalmába az értékelés is belépett. 
A kérdés most az értékelés forrása 
körül van ; vajjon szubjektív vagy 
objektív mérték fogja-e eldönteni és 
kiemelni égy irodalomtörténeti jelen-
ség értékét? E kérdés körül kialakult 
a módszer problémája és jelentőségé-
nek tudata. És itt kapta meg az iro-
dalomtörténet a lökést arra, hogy iro-
dalomtudománnyá, tehát egészen «ön-
álló elviségű» tudománnyá legyen. Mint 
minden tudománynak, az irodalom-
tudománynak is el kell jutnia egy bizo-
nyos állandó szemlélet-módhoz, amely 
végső elvi állásfoglalás az irodalomnak, 
mint életjelenségnek megnyilatkozó 
folytonosságával szemben. A jövő fejlő-
dés során az irodalomtudománynak 
irodalomfilozófiává kell kialakulnia, 
amelynek fő problémái lesznek : az 
irodalmi történés, az irodalmi történés 
formája és tartalma, a történés jellege, 
az irodalmi tény, ennek megismerése és 
végül az irodalom értelme. (Brisits 
Frigyes: Irodalomfilozófia. Vázlat. Ma-
gyar Középiskola, 7—10. szám.) 

Húsz év nem szokott jubiláris év-
szám lenni egy alkotómunkás emberi 
életben, még kevésbbé egy egyesület 
történetében. De legkevésbbé stílszerű 
egy oly egyesülés alapításának húszéves 
fordulóját ünnepelni, amely még a két 
decenniumot sem érhette meg, miután 

egyrészt saját benső meghasonlása, 
másrészt a társadalom, amely benne 
egyik felforgató faktorát látta, a fel-
oszlatásra és a végső megsemmisülésre 
kárhoztatta. A Galilei Kör-ről van szó. 
Rubin László, aki a Századunk lapjain 
(A Galilei Kör története. 8. sz.) a kör 
szereplésének «kistükrét» mutatja be, 
azzal kezdi mondanivalóját, hogy most 
már csak az egyik, a temetőben nyugvó 
alapító nevét merné kiírni. A másikét 
azért nem, mert az «közszolgálatban 
áll és talán kenyerét vesztené»; a har-
madik nevét pedig azért hallgatja el, 
mert az «évek óta óvatos merkantil-
életet él s multjának feszegetése ipari 
pozicióját sérthetné». De a szerző nagy 
diszkréciójából már nem a logikus 
következtetést vonja le. Mert a Galilei 
Kör és eszméinek bukása nem a «mér-
hetetlen elfogultságot» mutatja, «mely-
lyel ma szellemét üldözik». És nem 
jelenti azt sem, «hogy történetének 
tárgyilagos megírására még nincs kellő 
távlat». Ha a kör egy egészséges rege-
neráló mozgalmat tűz ki zászlajára, 
amelynek gondolatai a társadalom ér-
dekeivel azonosak, nem söpri el az 
ellenforradalom egyetlen ostroma ! 
Kilenc éve már, hogy a forradalmak 
kitöréseit a nyugodt építőmunka vál-
totta fel, amelynek lassú, de acélossá 
formáló kohójában minden régi és új 
szervezkedés kiállotta már a tűzpróbát. 
Mért nem állott ez idő alatt a kör a 
keresztény és nemzeti szellemben kul-
túráját és civilizációját egyaránt gya-
rapítani kívánó ifjú magyar társada-
lom elé? Ez az új magyar társadalom 
nemcsak a «szakszervezeti oktatás» 
terén, hanem a «természettudományi 
és ismeretelméleti szemináriumokban», 
a jogi és az orvosi tudományok terén is 
tanulni kíván, de egyszersmind okult 
a szabadkőműves eszmék hatása alatt 
született pacifista-defetista, vallásta-
lan-nemzetietlen éra gyászos következ-
ményeiből. A gyökerében újjáalakult 
programm alapján lesz majd «még-
egyszer szerepe a társadalomtudomá-
nyilag képzett, művelt és tisztaszán-
dékú girondistáknak.» 

Juhász Géza végigtekint a X X . szá-
zad magyar regényének fejlődésén. 
Kutatásának eredményeként szintén 
arra az eredményre jut, mennyivel 
több értéket termelt a magyar szellem 
ebben a műfajban, mint a drámában, 
sőt nemcsak az eddig meghonosodott 
műfajokat képviselik itt jelentős alko-
tások, hanem megjelenik néhány kiváló 
alkotásban a fantasztikus regény is. 
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A tárgyban is kiszélesülő műfaj újból 
jogaihoz juttatta a romantikát, anél-
kül, hogy elveszítené kapcsolatát az 
élettel. Általában az élet egyetlen kér-
dése elől sem tér ki a regény ; forma és 
világkép is egyensúlyt tart az új ma-
gyar regényben. A forma korunk iro-
dalmában a legművészibb és mindig 
érdekes, változatos. A világkép széles 
horizontú, egyúttal azonban gyökere-
sen nemzeti. (Forma és világkép az új 
magyar regényben. Debreceni Szemle. 
Szept.) K. B. O. 

Külföldi folyóiratszemle. 
A történeti regény, a romantikusok 

kedvenc és már-már halottnak látszó 
műfaja, váratlanul új népszerűségre éb-
redt a regényes életrajz frissebb, köny-
nyedebb formájában. Művelőit többé 
nem a «korlélek», hanem a nagy egyé-
niségek rejtett énje, az «ember» érdekli 
és a romantikus író díszruhákba öltöz-
tetett hőseit ők legszívesebben mezte-
lenre vetkőztetik. Egyben azonban, 
megegyeznek ősök és utódok : az ön-
érzetben céhbeli történészek megveté-
sében. André Maurois, a Shelley-, Dis-
raeli-életrajzok nagysikerű szerzője, a 
canibridgei egyetemen tartott előadásá-
ban temperamentumosan nekitámadt 
a tudományos biográfiának. (Revue 
Universelle, október 15.) Hol találja a 
tudós az adatait? Ugyanott, ahol a 
regényíró. Naplókban, amelyek soha-
sem teljesen őszinték, levelekben, ame-
lyekben mindenki önkéntelenül alkal-
mazkodik a levelezőtárs által óhajtott 
képhez, a műben, ahol az író a maga 
emlékeit és a magán megfigyelt tulaj-
donságokat százféle más, nehezen el-
választható megfigyeléssel gyúrja egybe, 
a kortársak feljegyzéseiben, e nagyon 
értékes, de tévedésekkel, jó- és rossz-
indulatú ferdítésekkel zsúfolt források-
ban. A szigorúan tudományos módszer 
csődöt mond az egyéniség megragadá-
sában, csak lélektani képzelőerő, mű-
vészi divináció segíthet. Már pedig — 
Maurois következtetése szerint — ilyes-
mit inkább várhatunk regényírótól, 
mint történésztől. 

Érdekes, hogy a legtöbb irodalmi 
kritikus ugyanolyan bizalmatlanul nézi 
a «biographie romancée» viruló divatját, 
mint a tudós szakemberek. Henri de 
Ziégler az erős élményeket, szenzáció-
kat, a multban is csak ideghatásokat 
kereső mai közhangulatnak tulajdonítja 
népszerűségét. (Revue de Genève, no-
vember.) A látszólagos történeti láz 

valójában történetellenes. «Magunk 
módján gyujtjuk fel a Louvre múzeu-
mát.» Nem a fejlődés a fontos, hanem 
a mulatságos, a festői, a rendkívüli, a 
szenvedélyes, tekintet nélkül korra és 
országra. Lassankint ki kell merülnie 
ezeknek az élményforrásoknak. Az ér-
zéki és érzelmi romanticizmus akkor el-
veszti hatalmát felettünk. Az emberiség 
visszatérhet az igazi problémákhoz, az 
ember és sorsa feletti elmélkedéshez, a 
magasabbrendű feladatokhoz. A mos-
tani barbárságot legyőzve, a szellem 
visszanyeri jogait. 

A háború utáni irodalom André 
Chaumeix jellemzésében (Revue des 
Deux-Mondes, november 1.) általában 
érzéki hatások közvetítője. Modern az 
az irány, amely folytonos meglepetést 
kelt az érdeklődésben, az ész egyhangú-
sága elől a tudattalanba, az ösztönök 
zürzavaros világába vezet, modern a 
kubizmus, dadaizmus, surrealizmusr 
amelyek felszabadítást hirdetnek már 
nemcsak a nyelv, de a gondolat sza-
bályai alól is. A szimbolisták szerették 
a titokzatost a költészetben, de az ő 
rejtélyeiknek volt megoldásuk. Marcel 
Proust a legrejtettebb érzéseket hozta 
világosságra, de az ész erejével. Az új 
írók nagy része az értelmetlenségben, 
a megmagyarázhatatlan indulatok áb-
rázolásában leli örömét. A közvélemény 
azonban már belefáradt az izgalmakba, 
szeretné végre a sok kísérlet megnyug-
tató, élvezhető eredményét látni. 

Nagy produkcióról és nagy érték-
csökkenésről panaszkodik H. Daniel-
Rops, a francia regény problémáiról 
szólván. (Revue de Genéve.) A regény 
bármilyen életerősnek látszik is, vál-
ságba jutott. Fő veszedelme, hogy 
nincsen határozott műfaji teste, nincse-
nek szabályai, keretei túlkönnyen és 
tetszés szerint tágíthatok. André Gide 
eszméje a roman pur de! hol van az 
objektív kritérium, mi való a regénybe 
és milyen elemektől kell megtisztítani. 
A regények régi tárgya, a társadalmi, 
erkölcsi, tradiciós hatalmakkal való 
konfliktus, a mai anarchiában súlyát 
vesztette, az íróknak csak a kivételes, 
szélső lelkiállapotok, a mesterkélt belső 
küzdelmek rajza maradt. A szerkezet 
teljes szabadsága, az autobiografikus 
hajlandóság, amely a fiatalokban el-
nyomja a jellemzés és alakteremtés vá-
gyát, különösen pedig az önállóvá fejlő-
dött, a tárgy természetéhez nem alkal-
mazkodó, eredetieskedő stílus egyre 
jobban kiélezik az új francia regény vál-
ságát. h. g. 


