
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
Egy ötvenéves író mai életünk roha-

mos üteméről elmélkedvén, mely mel-
lett az öregebb ember már csak zűr-
zavaros képet kap a «világ folyásáról», 
hozzáteszi : «Ez a szó : ,folyás' is jel-
lemzi a tempót, amiben felnőttünk. 
Hol van ez már ! Még ,világ száguldása' 
is kevés». . . Nos, Móricz Zsigmondnak 
van egy kisebb regénye, legszeretetre-
méltóbb műveinek egyike, melyben 
ennek a félszázadja volt, «folydogáló» 
magyar életnek meleghangú mese-
mondójává szegődött. Sőt, még mesét 
is alig mond ebben a Nem élhetek mu-
zsikaszó nélkül! című, kényelmes rajzú 
novellájában, inkább csak képek és 
jelenetek jóízű hangulatában mozgatja, 
mutogatja tőrőlmetszett, teljes élet-
hitelű figuráit, akiket e munkája írása 
közben nemcsak, hogy éles szemmel 
meglátott, hanem egész szívével meg 
is szeretett. Ezeket a figurákat most 
színpadra vitte egy magyar lelkű, ma-
gyar vidámságú vígjátékban. Az epi-
zódsorozatban fejlesztett novellát szín-
padra is epizódos szerkezettel írta meg. 
A főcselekvény is alig több egy fiatal 
pár házassági epizódjánál. Pólika 
ifjasszony sokalja bővérű urának há-
romnapos eszem-iszommal, muzsika-
szóval megült nevenapját, de Balázs 
be nem adja a derekát s mikor felesége 
a kocsmát ajánlgatja neki, boros fővel 
cigányostul átvonul oda. Pólika a had-
üzenetet elfogadja, felpakkol a szánra 
s beállít leánykori nevelőanyáihoz, a 
három Semsey-vénkisasszonyhoz. Ba-
lázs offenzívát kezd : beveszi magát az 
átellenes kocsmába, ott húzatja egy 
álló héten át. Pólikához közben rém-
hírek érkeznek : otthon prédálódik a 
gazdaság, feje tetején áll minden. — Kérj 
bocsánatot, amiért komisz voltam hoz-
zád — ez Balázs álláspontja. Lajos 
bácsi, a házibékéjükben alaposan meg-
zavart vénkisasszonyok testvére, ennél 
okosabbat tanácsol : küldjön Pólika 
egy-két szónyi üzenetet, elég lesz az 
«kisujj-mutatás»-nak. Elég is. Vissza-
felé a szán már kettejüket röpíti, 
házuktája szörnyű pusztulását látni. 

Abból sem igaz egy szó sem, csak a 
cigánybanda állít be egy pillanatra 
sötét mementóul, hogy — végkép ki-
parancsolják a házból : ez meg a Ba-
lázs úr lovagias kapitulációja. 

Móricz olyan odaadással, annyira 
szívvel-lélekkel fordul ehhez a vé-
konyka témához, hogy közönségére is 
múlhatatlanul átragad az izgulás, a lelki 
kitárulás az «omelette»-nyi ügyecske 
iránt. Hisz akik ez ügyecske körül a 
színpadon izegnek-mozognak : egytől-
egyig valódi költő ihletéből támadt 
emberek, a maguk egyéni dallamával 
muzsikáló lelkek, a szavukban multjuk-
jövőjük tükröződik s azonkívül vala-
mennyien a szívünkből szakadtak : 
magyarok a kiskörmükig. Hiába láza-
dozik Móricz más műveiben annyit a 
romláscsirákkal mérgezett magyar mult 
ellen, itt kivallja, hogy : ami ellen 
lázong, mennyire a saját vérében van. 
Ebben semmivel sem áll mögötte a 
fajtájukon aggodalmaskodó legjobb 
orosz íróknak. S ha a magyar kritikus 
tisztelettel meghatódik Turgenyev 
vagy Csehov stagnáló, pepecselő szín-
padán, miért ne hódolna a magyar élet 
legkülönb jelenetírójának? S az elma-
radt «nagy» jelenetekért nem dús kár-
pótlás-e az apró jelenetek költői épsége, 
drámai plasztikája? 

Épen és plasztikusan is került a 
darab elibénk a Nemzeti Színház művé-
szeinek tolmácsolásában, a Kamara-
Színpadon. Erre az előadásra büszke 
lehet a színház : mindenkit a maga 
helyére állított s minden helyre volt 
kit állítania. Az élen talán mégis a 
Petheő Attila talpig magyar és úri, 
módjával duhaj Balázsa halad. Kara-
kán indulatosságból és csupa-szív ked-
vességből formálta meg a rábízott ala-
kot — remekbe. Somogyi Erzsi (Pólika) 
itt-ott még túlcsap a mértéken, kivált 
arcjátékával, pedig elgondolása ösz-
tönösen biztos, az utolsó felvonásbeli, 
könnyekkel küzködő, pár taktusnyi 
éneklése meg épen eddigi pályájának 
legfigyelemreméltóbb magaslatára len-
díti. Vízváry Mariska, Gömöry Vilma 
és Vaszary Piroska vénleány-triásza — 
öröm ezt leírni : — tökéletes ; nem is a 
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fülünkkel, a szívünkkel hallgatjuk őket, 
hogy egyetlen szavukat el ne szalasz-
szuk. S méltóan csatlakozik hozzájuk 
a többi is : Rózsahegyi okos Lajos 
bácsija, Vándory Margit nyelvpritty 
süldőleánykája, Kiss Irén Hióbhír-
hordozó bejárónője, Bacsányi Paula 
régivágású szakácsnőfigurája, Füzes 
Anna vidéki kacérja, Pethes Sándor 
zöld szeladonja, Gyergyai finnyás ci-
gányprímása. Kiváló a rendezés, töké-
letesen illuziótkeltők a vidéki inte-
rieurök (az obligát szarvasaganccsal, 
Rudolf és Stefánia lakályos és jutányos 
olajnyomatú arcképével) és színben-
formaötletben megkapóan szépek az 
anyáink-korabeli kosztümök. 

A Nemzeti Színház a nagyszemély-
zetű Zilahy-darabbal azonegy estén 
még egy ilyen előadást képes nyujtani 
(amikor Ódry, Várady Aranka, Tas-
nády Ilona, Palágyi, Uray egyik darab-
ban sem játszik) : ez valóban feljegy-
zésre érdemes gazdagság. 

* 

A testőr, a Vígszinház Molnár-soro-
zatának második darabja, szerzőjének 
az Ördög-gel intonált stíluskorszakába 
tartozik, az ötletszínművek csoport-
jába. A «trükk» sohasem nagyon idő-
álló : húsz év alatt könyörtelenül meg-
fakul. Megfakult az ál-testőr csillogó 
egyenruhája is. A darabnak ez a lélek-
tani bujócska-mozzanata ma már ke-
véssé bír lekötni, körülötte — a máso-
dik felvonást kitöltő egész páholyjele-
net folyamán — az enyhe unalom fel-
hője borong. Sokkal elevenebbek ma-
radtak Molnárnak a színházi világ 
«hinterland»-jából vett realisztikus meg-
figyelései : a darab kerete még most is 
csillog, midőn a beléfoglalt szimbolista 
képet már jócskán belepte a por. Van 
e színműben egy őszinte, lélekreható 
akkord is, mely sokkal tovább rezeg 
bennünk az egész Butterfly-áriákkal 
«aláfestett» második felvonásnál : a sze-
relmes és orránál fogva vezetett férfi-
nak igaz, emberi melancholiája. Ez jó 
tolmácsolóra lelt Somlay Arturban, kit 
szemmelláthatóan szerepének ez az 
eleme ragadott meg legjobban ; a mas-
karádé-szakaszban nem volt eléggé 
meggyőző. Titkos Ilona színésznője egy 
árnyalattal maibb volt a darab stílu-
sánál, egyébként sokszínű és érett 
biztosságú alakítás. Molnár Ferenc 
húsz évvel ezelőtti hangjához és szín-
padi stílusához legjobban a Góth Sán-
dor sok vihart látott, okos szinpadi 
rókájának figurája talált. Mály Gerő 

két kurta jelenetében hamisítatlan élet-
valóságot hozott be magával a szín-
padra. A Góthné szinházi mamája 
mulatságos, beszédtechnikája meglepe-
tésekben — úgy tetszik — kimeríthe-
tetlen, csupán «díszanya»-i minőségé-
ben volt a kelleténél kissé aláhúzottabb. 

* 

«Ha minden megcsalt asszony nevet-
séges volna : sokkal több derű lenne 
ezen a világon» — mondja Constance, 
W. Somerset Maugham vígszínházi új-
donságának, a Ne váljunk el !-nek hős-
nője. Az ellenkezőjét, hogy : «ha pedig 
minden ilyen asszony sorsa tragikus 
volna, talán élni sem lehetne ezen a 
siralmas világon» — nem mondja, de 
valójában e szerint cselekszik. Jól 
tudja, hogy férje már félesztendeje 
csalja legjobb barátnőjével, de heroikus 
küzdelmet folytat az ellen, hogy ezt 
neki mások hozzák tudomására. Mikor 
pedig a meglehetősen nyilt titok mégis 
kipattan, maga simítja el a kitörni ké-
szülő vihart. Csak semmi tragédia, — 
ne váljunk el ! Tizenötéves házasságuk 
már tíz éve csak baráti viszony, de 
férje kényelmes életet biztosít számára, 
van-e hát joga tőle hűséget is követelni, 
ha az szerelemmel már nem szereti? De 
azért ölhetett kézzel még sem fogadja 
el sorsát : ellenjátékot kezd. Munkát 
vállal, hogy így anyagilag függetle-
nítse magát s azután házastársi hűség 
tekintetében is megteremti az analóg 
helyzetet egy kapóra érkezett régi tisz-
telőjével, ki tizenöt év multán Japán-
ból állít be hozzá megvallani, hogy a 
kapott kosarat még most is fájlalja. 
Hanem az analógia mégsem egészen 
teljes : Constance egyelőre még hű s 
bár a maga szemében a gerendát is 
feledő, az asszonyéban meg a szálkán 
is fennakadó, sőt dühöngő férjnek kö-
nyörtelenül kilátásba helyezi, hogy fél-
éves utazásra indul a régi imádóval : 
a darab végén kétséges az is, hogy erre 
csakugyan sor kerül-e. A férj a közön-
ségnél faggatózik e felől, s úgy tetszik, 
még az udvarló sincs tisztában a hely-
zettel. Constance pedig hallgat, de 
nekünk az a benyomásunk, hogy végül 
is hű marad a nevéhez. 

Somerset Maugham felfogása ugyan-
csak vitatható s kivált angol írónál — 
meglehetősen frivol. Nem is nagyon 
logikus. Ha már az asszony egyszer 
ilyen érzelmi tabula rasá-t teremt s 
hozzá még az anyagi függés szálait is 
elszántan elszaggatja : minek hirdeti s 
vállalja a «ne váljunk el!»-t? Ez a «ma 
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asszonyá»-nak önérzete? Hisz így végül 
megint csak egy kis jófajta angol — 
hipokrizishez érkeztünk meg ! 

De az azután csakugyan nem vitat-
ható, hogy a probléma bogozása, 
jobbra-balra megforgatása során a 
szerző pompásan belevilágít a mai 
házasélet legtakargatottabb zúgaiba. 
S ami elvben nagyon is ingatag, hogy : 
a nagy «tragédiák»-at legokosabb csen-
des társalgási tónusban megoldani, az 
itt mint darab-stílus kitünően, szelle-
mesen, hellyel-közzel épen megkapó 
finomsággal van alkalmazva. S ezt a 
stílust jól szolgálta a Vígszinház elő-
adása is, noha itt-ott egy kissé fran-
ciássá élezte ki a dialógust, holott 
Constance szalonja mégsem egészen 
párisi boudoir. 

Gombaszögi Frida Constance-a szép 
alakítás : nemcsak rutinból él, az elcsi-
tított lélek szárnyveréseit is érezteti. 
Az első felvonásban még van egy-két 
kelleténél súlyosabb párducmozdulata, 
de a «nagy elintézés» jelenetében s 
attól fogva mindvégig igaz, finom és — 
épen tökéletes keresetlenségében — 
jelentékeny. Rajnay Gábor férje az, 
aminek lennie kell : a férji hűtlenség 
pehelysúlyú bajnoka. Törzs Jenő az 
imádó alakjához nem keresett semmi 
újat vagy egyénit, bizony egy kicsit 
amolyan «kelléktári» udvarló volt. 
Góthné (Constance liberális lelkű ma-
mája) nagyon iparkodott a harsogóbb 
színeket letompítani, nem egyszer 
sikerrel.Góth egyetlen jelenetében pom-
pás angol karrikaturát hozott a szín-
padra. Tassy Mária a barátnői vakmerő-
séget valami könnyed kedvességgel 
ellensúlyozta. A szigorú és kiállhatat-
lan hugocskát játszó Szász Lilit ezúttal 
először láttuk, nevét máris megjegyez-
zük. 

Heltai Jenő fordítása ragyogó, csak 
néhány vaskosabb pestiességről lehe-
tett volna bátorsága lemondani. 

* 

Geyer Siegfried Végre egy úriasszony! 
című vígjátékával a Magyar Szinház 
igénytelenül szórakoztató műsortarkí-
tóra tett szert. A gróf inasa téves tele-
fonkapcsolás következtében váratlan 
légyotthoz jut egy ismeretlen «úriasz-
szony» részéről. Fogadására felölti gaz-
dája ruháját, sőt rangját is Felesleges 
ügybuzgóság, minthogy az estélyi toa-
lettben megjelenő hölgy is csak «ad hoc» 
úrinő : valójában szobalány ép annál a 
nagyságos asszonynál, kivel a gróf 
gazda szokott találkázni. A gróf rajtaüt 

az egymás kedvéért előkelősködő pá-
rocskán, belemegy a játékba, vállalja 
az inas szerepét. Inasul is majdnem 
elhódítja a vendéghölgyet, míg a vá-
ratlanul betoppanó «nagysága» a se-
lyemruhából ki nem pattantja a szoba-
cicust. Általános megbocsátás, Jancsi 
Pannival, zsák a foltjával. 

Ősrégi bohózati téma, újat csak az 
vihetne bele, aki a felcserélt társadalmi 
fémjelzésből tovább haladna a jellemek 
gyökeréig. Geyer Siegfried még a szála-
kat is elvágja, melyek ily irányba ágaz-
hatnának : megmarad a fikció felüle-
tén, pusztán színpadi fordulatokat ker-
get, de legalább nem ízléstelenül, né-
hol épen magával ragadó jókedvvel. 

Jókedv, sok kedvesség és ízléses 
mértéktartás van az előadásban is. 
Titkos Ilona grande dame-szobalánya 
friss, a komikai fordulatokban gazda-
gon színező alakítás. Hegedüs Gyula 
az inasmellényben meggyőzően érezteti 
a grófi gyámoltalanságot, Kiss Ferenc 
meg a frakkban az inasfélszegséget. 
Egyszóval, valamennyien teljes hitelt 
keltően szolgálják a darabból kihámoz-
ható egyetlen bölcseséget: «ruha teszi 
az embert» — de inkább csak úgy első 
intrádára, tartósan már bajosabban. * 

Fiát Péter képviselő úr épen szakít 
elvált-asszony barátnőjével, az «igazi 
pesti úriasszony»-nyal, midőn bevihar-
zik hozzá bakfis-rokona, az «igazi pesti 
úrileány», azzal a bejelentéssel, hogy 
nászútra szökik pajtásával, egyelőre 
szülői, hatósági és papi áldás nélkül, 
szigorúan Pajtásházasság alapján. 
A képviselő felháborodással hallgatja 
a tervet, de midőn megtudja, hogy 
obsitolt barátnője szintén pajtásnász-
útra indul egy gyengeelméjű mérnökkel, 
egyszeriben megváltozik álláspontja, 
letesz róla, hogy a bakfis tervéről annak 
kedves papáját-mamáját értesítse, sőt 
maga küldi a húgocskát tanulmány-
(pontosabban : előtanulmány-) útra. 
Azután maga is pakkol s megy a vállal-
kozószellemű nők után. Lidó, Santa 
Lucia, pizsamák. A képviselő jókor ér-
kezik, együtt találja a két pajtás-
nászutaspárt, «igazi pesti úri» szíve 
tragikusan hánykolódik a két igéző 
pizsama között, majd megtudván, hogy 
a húgocska pajtásházassága mindeddig 
még csak a pajtásság stádiumában van, 
kipenderíti az «igazi pesti úri» pajtást 
s az exbarátnőt végleg átengedvén a 
gyengeelméjűnek, a húgocska nász-
útjáért — férji minőségben — a kedves 
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papa-mama előtt most már nyilván ő 
maga fogja a hátát tartani. 

Látnivaló, hogy Lakatos László, a 
Magyar Színház újdonságának szerzője, 
a legitim házasság mellé áll, hanem 
azért széltében, kényre-kedvre kiélvezi 
a másik, «modern» változatnak minden 
izgató fűszerét. Darabját «szerelmi ko-
médiá»-nak nevezi, az előzetes újság-
hírek is arról áradoztak, hogy ez az 
a darab, amelyben mindenki szerelmes. 
Mi ezt a legjobb akarattal sem látjuk. 
Benne mindenki szerelemről beszél, — 
ennyi az egész. S beszélni is mindenki 
a szerző kényszeredetten szellemeskedő 
nyelvét beszéli, a leghalványabb egyéni 
árnyalat nélkül. Ez az a darab, melyben 
senki sem a maga jellemét, sorsát vagy 
helyzetét mondja, hanem Lakatos 
László körmönfont aforizmáit. S hogy 
ezek mélységre, formai finomságra mi-
lyenek? Akad közöttük egy, mely való-
sággal meggátolja, hogy elvi alapon 
álló kritikus egyáltalán hozzájuk meré-
szeljen szólni. Midőn ugyanis a darab-
ban valaki azt kérdezi: «Hát a hülyék-
nek is vannak elveik?» — a válasz ez : 
«Elveik csak a hülyéknek vannak, ép 
erről lehet őket megismerni». — Ha szín-
padi szerzőink így folytatják, a közön-
ségben hova-tovább még a tudata is 
elhomályosul annak, hogy mi a szelle-
messég. Ugyanígy hadilábon állnak 
Lakatosék a finomabb pikantériával is: 
nem fárasztják közönségüket, maguk 
aláhúznak jó vaskosan mindent. — 
«Happy end!» — mondják a darab 
végén, mikor a képviselő egy kissé meg-
kozmásodva kapja meg azt a fogást, 
mit a darab elején azon frissiben is meg-
kaphatott volna. Mi erre csak azt mond-
juk : akinek ez «happy» — váljék 
egészségére. 

A rendezés jó, a közreműködők közül 
Kiss Ferenc egyéniségétől idegen szere-
pet játszik, puszta játéktudással. Tőkés 
Anna egy fokkal finomabb a rábízott 
alaknál, valamivel «úribb», semhogy 
elég «pesti» lehetne — a szerző fel-
fogása értelmében. Simonyi Mária kissé 
affektálja a könnyedséget, Rátkai pedig 
elszántan operettlizik. Rédey Tivadar. 

Berlini színházi levél. 
Ezek az időkinti berlini színházi 

levelek képet szeretnének adni a leg-
nagyobb német színházi város egy 
idényének vázlatos szemléjén keresz-
tül a modern színpadművészet nagy 
kérdéseire adott német és más fele-
let-kísérletekről. A magyar színházi 

kultúrát e perspektívák feltárásával 
figyelmeztetni lehet a pénztár-érdeke-
ken túli magasabb — művészi ! — fel-
adatokra. 

* 

Reinhardt egyik színházában, a 
Deutsches Theaterben pár nappal ez-
előtt játszották — közel másfélszázad-
szor — utoljára az Artisten c. komé-
diát. A variété és a színpad heterogén 
világát kísérelte meg Reinhardt össze-
olvasztani. A rendezés csupa rutin volt, 
ragyogó technika, de csak csillogó, 
mint az impresszionista festők fény-
káprázatai, magasabb etikus-művészi 
célgondolat, összefogó erő nélkül. A da-
rab értéktelen és jelentéktelen : egy 
táncos-komikus bohóc házassági vál-
sága happy end-del, de jó alkalom 
gazdag szcenirozásra és jó alkalom 
volt Wladimir Sokoloffnak, ennek 
az istenáldotta orosz színésznek — aki 
Tairoff moszkvai Kamara Színházánál 
kezdte pályáját és a Chasterton-dráma 
egyik detektívjében és a Girofle és 
Girofla apaszerepében felejthetetlen 
alakítást nyujtott, — hogy megmutassa 
a clown-temperamentum, az időtlen 
mimushagyományok halhatatlan ere-
jét. Volt két jelenete, amelyben abszolút 
színjátszást nyujtott a szónak az «ab-
szolut zenével» analóg értelmében: más 
művészi eszközökkel kifejezhetetlen 
élményt. A clown az artista-klubban 
tudja meg egy levélből, hogy elveszti 
asszonyát, akit a maga módján nagyon 
szeret. «Oltsátok el a lámpát, mert ilyen 
világosban nem tudok szomorú lenni» 
— mondja — és bizarr félhomályban, 
jazz mellett, egy néger táncos elnyuj-
tott kántálása kíséretében eltemeti a 
multat. Artistanők, artisták vannak 
jelen a furcsa hókusz-pókusznál. Csak 
Sokoloffot látva lehet megérteni ezt a 
helyzetet a maga hátborzongatóan 
kacagtató voltában. — Még egy ilyen 
«nagy jelenete» volt a darabban. 
A clown elmegy ezután a feleségéhez. 
Néhány mulató társa kíséri. Már-már 
rendbejön minden közöttük, amikor 
beállít a férjjelölt, a leendő vőlegény. 
A zakkós clown kedves-közvetlen, csak 
a tudat alatt robbanásig feszülő . . . 
Keserű idegessége fokozatosan töri át 
a tudatalatti korlátait — táncol. . . 
azután elkezdi egyik variété-számának 
bohóc-esketési szertartását: egysze-
mélyben vőlegény, menyasszony és 
pap . . . Táncolva-énekelve beszél 
mindhárom nevében, kacagva, komé-
diázva, míg idegei fel nem mondják a 
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szolgálatot. A néző lelke vele sikít a 
clown asszonyával : «Elég ! . . . nem 
birom tovább ! . . .» 

Az Artisten különben szép sikert 
hozott a Berlinbe kikerült magyar 
Halmay Tibornak is, aki nagyobb 
epizódszerepet játszott az előadáson. 

Egy nap alatt lebontották az Artisten 
forgószínpadra épített díszleteit és 
harmadnap bemutatta a Deutsches 
Theater Ferdinand Bruckner számos 
képből álló darabját : Die Verbrecher-t. 
A nagy színpad vízszintesen két, függő-
legesen három részre, összesen hat kis 
színpadra volt osztva, egyszer itt, 
másszor ott világosodott ki, néha a 
szimultán történéseket mutatta. A da-
rab alapgondolata : wir sind alle Ver-
brecher ! Irányzatos dráma az élet 
igazságtalanságai és a bíróság ellen. 
Nyers és durva, mint Berlin élete, az 
emberek közti viszonyok feltárásában 
kiábrándító és könyörtelen. Filmsze-
rűen expresszív jelenetezésben, a veriz-
mus nyelvén mondja el több élet, 
lazán összefüggő embersors néhány 
hetének történetét. Henz Hilpert ren-
dezése a jelenetek naturalizmusát hang-
súlyozta és a hibátlan mesterember-
munka színvonala fölé nem emelkedett. 
Talán mert megelégedett a darab szín-
vonalával . . . 

Reinhardt és Jessner. 
Két színpadművész : a tegnap és a 

ma . . . 
Két előadás élénk fényt vet egyéni-

ségük mélységes különbözőségére, az 
előbbi divatját mulására és az utóbbi 
korszerűségére : Reinhardt legújabb 
rendezése : a «Romeo és Julia» és Jess-
ner «Egmont»-ja. 

A berlini kritika elég hűvösen fogadta 
a «Romeo és Julia» előadását és meg-
állapíthatjuk : joggal. . . Néhány rész-
let-szépség nem kárpótolhatja a nézőt 
az egyenetlen egészért ! 

Reinhardt utasítására E. Schütte 
Palladio vicenzai Theatro Olympico-
jának színpadát transzponálta a Ber-
liner Theaterbe. A különbség annyi, 
hogy a vicenzai távlati színpad öt 
utcája helyett itt három volt és az 
architektura mögött még egy járás 
félkörívben. Ez az állandó kerete a 
játéknak, mely egyformán jelez utcát, 
báltermet stb., csak Julia hálószobájá-
ban lejátszódó jeleneteknél ereszkedett 
le az épület elé egy fekete függöny, hogy 
bensőbbé tegye az interieur-hatást. 
A színterek változását különböző vilá-

gítások és a középső utca-járás terébe 
beiktatott betétek jelezték. Pár bokor 
zárta le a szép távlati-kilátást — 
kert ; lépcsős lejárat — a bálterem 
főkijárata ; vasrácsot kapott a középső 
nyílás és mögéje került Julia ravatala — 
kripta . . . stb. 

Ez az állandó díszítő-építészeti keret 
semmiféle belső kapcsolatban nincs 
a darabbal ! Ötlet — mint ahogy 
Reinhardt mindig az ötletek em-
bere — de nem Shakespeare és külö-
nösen nem a «Romeo és Julia» szellemé-
ből fakadó . . . A darab intenzíven su-
gárzó líráját, színes-mozgalmas lendü-
letét elbágyasztotta ez az állandó 
architektonikus keret, mely az olasz 
érett renaissance légkörét teremtette 
meg a színpadon, ami szépen csengett 
volna össze, mondjuk, Macchiavelli 
«Mandragola»-jával, de idegen a «Romeo 
és Julia»-tól. Ez a színpad a Vitruvius 
által leírt késő-római színpadforma 
renaissance rekonstrukciója és akkora 
távolság választja el ezt a keretet a 
dráma által megindokolt ideális deko-
rációtól, mint a késő-római színművek 
szellemét Shakespeare műveinek szel-
lemétől. Reinhardt, ez a ritka-ügyes 
rendező-nagyiparos, aki nagyban vál-
lalja ma már a munkát, felületesen 
színpadra realizálta mindig újat kereső 
és eklektikus képzeletének egy ötletét... 

A rendezői felületesség elsősorban a 
színészi játék egyenetlenségében mutat-
kozott meg. Az együttes ma már Berlin-
ben is felbomlóban van. A kényelmes 
rendező nem neveli a maga céljaira a 
színészt, hanem készen veszi ott, ahol 
találja. Természetes, hogy állandó 
együttes nélkül nem lehet szó egységes 
stílusú játékról. És különösen nem lehet 
szó akkor, amikor Juliát Elisabeth 
Bergner, ez a divatos virtuóz játssza. 
Romeóra egy Lederer nevű színészt 
keresett ki Reinhardt. Alakra, vér-
mérsékletre kitünő Romeo : szerel-
mes, tüzesvérű, szertelen kölyök . . . 
Az ő Romeója tényleg tizenhatéves, de 
hiányzik minden mélyebb színészi ké-
pesség nála. Szép volt találkozása Juliá-
val, amikor az előle riadtan menekülő 
Julia elé futott. . . nézik szótlanul egy-
mást, hirtelen kamaszos ügyetlenség-
gel, anélkül, hogy kézzel megérintené a 
leányt, szájoncsókolja. Gyerekek ! . . . 
Az erkélyjelenetnél riadt, suttogó, 
óvatos szaggatott szóváltássá törde-
lődött szét a mondatok sodró-erejű 
pátosza. Egy mai, izgatott találka . . . 
Tybald megölése után jó volt Lederer 
hisztériás felsikítása, amikor a lángoló-
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vérű kölyök ráeszmél tettére és saját 
kezébe harap. A nász után Julia elszen-
deredik . . . Romeo köpenyét véve, láb-
ujjhegyen próbál elosonni és egy kis 
zörejre riad fel Julia: «Már menni 
készülsz? . . . még nem is virrad . . .» 

Bergner Juliája nem a shakespearei 
Julia. Felhízott vállaival, szögletes 
könyökével, serdülő sexualitásával 
egy modern gyermektragédia mártírja. 
A találkozás és az első csók félénk, 
óvatos és ösztönei által hajtott gyerek 
leánykája, mosolyos, riadt meghátrá-
lása a csók után, esetien futása, lesel-
kedése a távozó Romeo után — egy 
fejletlen tizenkét-tizenhároméves leány 
szerelmi ösztönébredésének pompás raj-
zát adja. Az erkély-jelenetben az osz-
lopot ölelgeti: «Ó Romeo, miért vagy 
Romeo . . .» Az erkély-jelenettől kezdve 
egyre gyengül alakítása, kiderül, hogy 
csak a gyermeki csiripelést tudja — 
igaz, hogy azt aztán lenyügöző szépen— 
a színpadon. A szerelmében hőssé érő 
nő helyett elfakul, elszíntelenedik, pe-
dig erősen meghúzták kedvéért a szere-
pet, mert nem bírja a nagyobb dikciót. 
A méregpohár-jelenetből például csak 
a szellem-vizió drámai mondatai ma-
radtak meg. 

Leopold Jessner — az állami drámai 
színházak főintendánsa — tipikusab-
ban német rendező, mint Reinhardt és 
korszerűbb. Hiányzik talán belőle az a 
könnyedén játékos képzelet, mely Rein-
hardt rendezéseit olyan egyetemes ha-
tásúvá teszi. Súlyosabb, nehézkesebb, 
a színpadot nem játékos öncélnak 
tekinti, hangulat helyett gondolatokat 
akar adni, az írón keresztül hang-
súlyozva a maga mondanivalóit, me-
lyekben sok a szociális célzat. Egyes 
dráma-részeket nem azért hangsúlyoz, 
hogy ezzel vibráló légkört teremtsen, 
hanem hogy a mai élet probléma-
világát érintő eszméket a színpad 
sugalló nyelvén hirdessen a tömegek-
nek. 

Jessner rendezéseinek legfőbb formai 
erőssége az előadás ritmusának hang-
súlyozása, a kifejezés hathatósságának a 
realizmus fölé való fokozása. Sohasem 
szakad el a valóságtól, nem téved bele 
az expresszionizmusba, vagy a színpadi 
szimbolizmusba, csak — stilizál, mely-
nek mértékére jó példát nyujtanak 
zseniális díszlettervező-munkatársának, 
Emil Pirchamnak színpadképei. A leg-
lényegesebbet adni a milljőből és a 
költőből egyformán . . . 

A stilizálás sohasem téved nála dí-
szítő pátoszba, ami idegen tőle. A be-

széd és a mozdulatok kifejező erejének 
fokozásával minden alkalmat meg-
ragad az explozió megközelítésére. 
Élesen felcsattanó hangok ritmikus fel-
lehullámzása mögött nyersen és ön-
ként érződnek az indulatok. Tömeg-
jeleneteiben virtuóz módon teszi át 
polifoniára ezt a lényeghangsúlyozó 
szuggesztiv színjátszó stílust. 

A lényeges kiemelésére szolgál nála a 
claire-obscure szerű világítás. A rival-
dát majdnem sohasem alkalmazza. 
(Általában idekinn már majdnem min-
denki rájött arra, hogy milyen művé-
szietlen és a gyertyavilágítás korába 
való a rivalda-fény . . .) Meleg-sárga, 
elmosódó szélű fénypászmák hullanak 
a színpad központjába, a többi részen 
erősen le van halkítva a világítás. 
A játékteret is ritmikusan tagolja tehát, 
anélkül, hogy lemondana emellett bizo-
nyos realisztikus fényhatásokról. 

«Egmont»-ja színes, szépségekben 
gazdag színpadi alkotás. Ami a német-
alföldi nép és a spanyolok szemben-
állásában mint harc, mint agitáció ér-
dekes, arra fektette az előadásban a 
fősúlyt. Egmont alakja teljesen bele-
olvad az eszméknek ebibe a küzdelmébe. 
Egmont parasztosan közvetlen, néha 
darabosan esetlen, nyers, kemény, de 
derűs figura Jessner beállításában és 
Eugen Klöpfer játékában. Bassermann 
ízig-vérig úr — Egmontját ismerve, 
nehéz elfogadni ezt az alakot. 

A jessneri beállítás vége átlendül az 
irrealitásba. Egmont látja győzelemre 
indulni a németalföldi népet, élén a 
zászlótvivő, halott Klárchennel. Pár 
pillanat sötétség. A hátsó fal eltűnik és 
spanyol vértesek tömör sorfala nyomul 
egy nagydob félelmesen dobbanó hang-
jaira lépésről-lépésre a rivalda felé, 
egészen a súgólyukhoz szorítva Eg-
montot, aki itt mondja el utolsó mon-
datait, belekiabálva a nézőtérbe, hogy : 
élete legyen példa mindörökre . . . 

Két rendezés — két világ . . . 
Mikor eszmél már rá a magyar kö-

zönség, hogy szükség van a színpadon 
egy erős kézre, aki egységgé építi az 
előadás széthulló elemeit és valamiféle 
művészi elv értelmében legalább meg-
komponálja a színpadi produkciót. . . 
de ha művészi intuició irányítja ezt az 
építő, alkotó kezet, melyben egyformán 
eszköz színész, díszlet, fény és minden 
színpadi hatás, a drámáról való belső 
meglátásait realizálja az előadásban a — 
rendező! 

(Berlin.) Németh Antal. 
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Képzőművészeti szemle. 
Magánkiállítások. Bene Géza a Men-

tor-könyvkereskedésben állította ki né-
hány krétával vagy ironnal átdolgo-
zott vízfestményét. A neoprimitívek 
közé tartozik, de nem valami meggyőző 
tehetséggel. Lehetséges, hogy sok lel-
kesedés van törekvéseiben, de az, amit 
kiállított, a szó szoros értelmében pri-
mitív, tehát művészi szempontból is 
az, mert nincs meggyőző kifejezés 
benne. A neoprimitivitás csak némely 
határig elegendő takaró a nemtudás 
elfödésére, akármilyen kényelmes esz-
köz is különben erre. De Bene Géza 
ma még ezt a határt sem éri el. 

A másik kiállító, Vidovszky Béla, a 
Fészek egyik emeleti termében mutatta 
be olajfestményeit. Nyilvánvalóan a 
legújabb termést, mert eddig látott ké-
peitől a mostaniak némiképen külön-
böznek. Vidovszky a naturalista táj-
képfestők hűvösen elegáns fajtájából 
való, aki választékos meggondolással 
szemeli ki témáit és minden irányban 
kerüli a nagy ellentéteket. Az elme-
rengő, hangulatokba burkolódzó lelkek 
közé tartozik, de némi hűvösséggel sze-
mérmesen leplezi ezt. E mögül azonban 
finom poétalélek érzelmei csillognak elő, 
nagyon meleg szeretet témáihoz, ame-
lyeket igen gondosan szeret kidol-
gozni. 

Új képei azt árulják el, hogy össze-
foglaló képessége határozottan meg-
állapítható erősbödésen ment át, külö-
nösen azokon a festményein, amelyek 
a tájat álmodozó, elborongó tónusokba 
fogják össze. 

Tornai Gyula. (1861—1928.) Novem-
ber 24-én meghalt Tornai Gyula, aki 
valamikor a magyar közönség legdédel-
getettebb festői közé tartozott. A Kép-
zőművészeti Társulat kiállításain a 
kilencvenes években valósággal tolong-
tak a látogatók Tornai keleti témájú 
képei körül, népszerűsége Margitay 
Tihaméréval, vagy Pállik Béláéval is 
vetekedett. A mai fiatalabb nemzedé-
kek már alig ismerik, egyrészt mert az 
elmult tizenöt évben csak nagy ritkán 
jelentkezett a nyilvánosság előtt, más-
részt, mert a divat is hűtelen lett 
hozzá : félig-meddig elfeledték. 

Tornai Gyula 1861-ben született 
Görgőn, Abaujtorna megyében. Tanul-
mányait a budapesti mintarajziskolá-
ban kezdte, aztán Párizsban, Bécsben, 
Münchenben tanult. Tanárai közül 
Benczur Gyula volt reá a legnagyobb 
hatással, festési módjában majdnem 

teljesen hozzája igazodott. Nagyon 
gondos részletezéssel dolgozott, sze-
rette a színtarkaságot, a lokális színek 
csillogását, a teret mindenütt egyfor-
mán betöltő lemérsékelt műtermi meg-
világítás egyenletességét. Témaköre 
azonban új volt : a Kelet tarka világa, 
a benne élő exotikus emberek, de csak 
városi jelenetekben, mert a tájkép alig 
foglalkoztatta. Hosszú időt töltött 
Észak-Afrikában, volt Indiában, Kíná-
ban és Japánban is, de mindeme tapasz-
talatai közül a legszívesebben az afrikai 
arabokra emlékezett vissza. Képein 
zsánerszerűen elrendezett jelenetben 
rendszerint néhány sötétbőrű embert 
helyezett el, akiket néha humoros 
szemmel nézett. Festményeit nagyon 
gondos tématanulmány előzte meg, az 
arabok szerszámait, házait, ruházatát 
csalhatatlan gondossággal másolta, 
képei ethnografikus hűség szempont-
jából nem eshettek gáncs alá. 

Nagy sikerei arra az időre estek, 
amidőn nálunk a festésnek pusztán 
technikai tökéletessége is elég volt 
már nagy lelkesedés keltésére és az 
e fajta külső tökéletességet Tornai a 
legteljesebb mértékben tudta nyujtani. 
Rajzbeli tévedéseket, technikai hibá-
kat sohasem követett el, tökéletes biz-
tossággal sorakoztatott fel minden 
exotikumot. Képein minden csillogott, 
villogott, ecsetje alatt a Keletnek még 
nyomorúságos piszka is porcellános 
zománccá lett. Az egyik arab kép után 
jött a másik, harmadik, negyedik, szá-
zadik, de alig volt közöttük valami 
különbség, egyformák voltak, csillogók, 
csináltak, lélektelenek. 

Az ügyes technikus ugyanis nem 
volt alkotó festő, csak tárgyi élményei 
voltak, a kifejezés módjában azonban 
nem voltak szenzációi, az exotikum, a 
téma próbálta helyettesíteni az alkotó 
képzeletet. Technikai virtuózkodásában 
pedig hovatovább szinte elviselhetet-
lenül modorossá vált. Elvesztette min-
den kapcsolatát a közvetlen látáshoz, 
annyira belészeretett az álarcba, melyet 
maga elé tartott, hogy végül is mindig 
ugyanazt és mindig ugyanúgy festette, 
minden izgalom, minden lendület nél-
kül. Igy történt végül, hogy sok csil-
logó meleg színe mögül csak hidegség 
áradt. 

Amidőn a magyar festészetben 
frissebb szellő kezdett fujdogálni, mert 
a nagybányaiakkal új természetérzés 
és ábrázolás, új lelkesség jelentkezett, 
a müncheni atelier-festészet ábrázolás-
módjai lassanként mindjobban a hát-
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térbe szorultak és Tornai aprólékos 
sablonossága is veszteni kezdte nép-
szerűségét. Az 1909. évben rendezett 
kollektív kiállítását már jókora kétel-
kedés fogadta ; sőt ő maga is megérezte, 
hogy modorosságai felett nagyon eljárt 
az idő. Erre megpróbálta, hogy csil-
logó, minden izében inkább iparszerű 
merevségét és kiszámítottságát egy 
kissé fellazítsa. De ez a kisérlet balul 
ütött ki, az új módokkal nem tudott 
már olyan ügyesen mesterkedni, mint 
a régiekkel, biztossága is elhagyta, 
nyers és tétova lett, pedig könnyebbé 
szeretett volna válni. 

Munkássága a magyar festészet ki-
fejlődésének történetében az atelier-
festészet elfáradásának azt a korát 
képviseli, mely a témák változtatásá-
ban keresett megújhodást. De csupán 
a témák újságával nem lehet a művé-
szetet jelentősen tovább vinni, az ő 
esetében, mint rendszerint az újabb-
kori európai festészetben is, a téma 
exotikussága csak annak volt tünete, 
hogy egy kifáradt művészeti irány en-
nek narkotikumával próbálta új életre 
izgatni magát, de természetszerűleg 
nem érhette ezt el, hanem legfeljebb 
csak külsőséges virtuózkodásig jutott. 

Basch Gyula emlékkiállítása. Az idén 
elhunyt Basch Gyula festői egyéniségé-
nek képe csak meglehetősen elmosódva 
élt a mai nemzedékekben. A művész 
már a nyolcvanas és kilencvenes évek-
ben jelentős szerepet játszott, de aztán 
jött az impressziónista ízlés hatalmas 
hulláma, amely értékeléseiben vele sem 
volt kegyelmesebb, mint egész korával 
szemben. És így jó, ha ma néha vissza-
jár ez a mult, hiszen az egymással 
szembeforduló nemzedékek ítélete min-
dig erős revizióra szorul, gyakran ki-
derül, hogy nemcsak a maradiak, 
hanem az úttörők is nagyon igazság-
talanok tudnak lenni. Igy volt ez Basch 
Gyula esetében is és épen ezért nagy 
meglepetés számába ment e kiállítás, 
mert az idő és divat felett álló mara-
dandó értékeket mutat. 

Basch érdeklődése és hajlandóságai 
a festészetnek úgyszólván minden téma-
körére kiterjedtek. Nem lett volna a 
nyolcvanas évek embere, ha zsáner-
képeket nem fest s ha nagyarányú 
kompoziciók is nem foglalkoztatják. 
Önmaga mulattatására pedig ki-kirán-
dult néha a tájkép terére is, de nem 
ilyen tárgyú képei azok, amelyek leg-
jobbjaink mellé állítják. A legkiválób-
bat az emberlátás, az akt és az arckép 
terén alkotta. 

Gyüjteményes kiállításának láto-
gatója azonnal megérzi, hogy egy egész 
kor világát eleveníti meg. Egy nyugodt, 
öntudatos, munkás, minden ízében pol-
gári kort, amely hosszú béke jómódjá-
nak áldásait élvezte, de módjával és 
mértéktartón, amelynek polgársága a 
patriciusság biztosságával helyezkedett 
el a világban. Ezt a fölényes kaszt-
szellemet nagyon jól érzékeltetik Basch 
Gyula portréi, de épen olyan jól világí-
tanak belé a megfestettek egyéniségébe 
is, melyek persze nem mutatnak valami 
nagy változatosságot, hiszen ez az idő 
a különállás kiegyenlítésének kora, rea-
lista kor, tehát romantikátlan. 

Basch Gyula maga is minden ízében 
ilyen hajlandóságú művész volt. A je-
lenség közvetlenül látott részletes meg-
jelenéséhez híven ragaszkodott, gondos 
szeretettel kísérte végig ecsetjével egy 
arc minden aprólékos különösségét, 
nem símított el és nem törekedett 
arisztokratikus szépségtípusokra. Jelen-
tősnek, szépnek látta a polgárembert 
úgy, amilyen volt, szorgalmas, meg-
elégedett, biztos helyzetére büszke, 
nyugodt embernek, aki társadalmi po-
zicióját nem védte külsőségekkel is. 

Festésének módja nem volt apró-
lékos. Vérbeli festő volt, aki könnyedén 
bánt az ecsettel és nem fulladt belé a 
részletekbe, mert mindig az egészet 
tudta maga előtt látni. Ellentétben az 
e korban annyira túltengő anyagfes-
téssel, inkább a lelkiekre helyezte a 
súlyt, de mégis biztosan odavetette az 
anyagok karakterét, ebben is mindig 
szolid és megbízható volt. Kerüli a 
pózokat, arcképein nincsenek lobogó 
drapériák, vagy egyéb barokkori nagy-
hangú requisitumok, ez nem illett pol-
gári realizmusának igazságszeretetéhez, 
még női portréin is mindenáron igaz 
akart és tudott is lenni. Ez a hűséges 
elmélyedés munkásságát korának leg-
elsői mellé állítja, arcképeit bátran 
Horovitz portréival együtt lehet emle-
getni. 

A ma annyira keresett festőiség szem-
pontjából sem volt üres a tarisznyája. 
Képeinek színösszehangolása minden 
nyugodt tartózkodásuk mellett is sok 
érzékies finomságot mutat, de még 
inkább meglátszik az néhány apróbb 
méretű táj képes festményén. Néme-
lyiknek nagyon szép gyöngyszürkés 
csillogású színskálája van, formáik egy 
kissé lazán felbomlók, ami nyilván-
valóvá teszi, hogy Basch, ha egy-két 
nemzedékkel később születik, az akkori 
festői áramlatokban is épen olyan siker-
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rel megállta volna helyét, mint a maga 
idejében. Erről különben kései rajzai 
is tanuskodnak, amelyek művészete 
legbensőségesebb termékei közé tar-
toznak. 

Ungersk Konst. Leffler Béla, a Svéd-
országban élő magyar író, aki odafent, 
északon már eddig is megbecsülhetetlen 
szolgálatot tett a magyar ügynek kul-
túránk bemutatásával, svéd nyelven 
kilencvennégy oldalas, szépen kiállított 
kis könyvet írt, amely a stockholmi 
magyar kiállítás nyújtotta alkalomra 
támaszkodva, a magyar képzőművé-
szet történetét ismerteti. 

Könyvét, melyet hetvennyolc eléggé 
jól sikerült reprodukció ékesít, túl-
nyomó részben, nagyon helyesen a leg-
újabbkori magyar művészet bemutatá-
sának szenteli. Ez volt művészetünk 
ama kora, amely a közelmult években 
a külföldi kiállításokon mindenütt a 
legnagyobb elismerést aratta, sőt nem 
egy helyütt valóságos csodálatot kel-
tett és eképen kultúrális propagan-
dánknak egyik leghatékonyabb eszkö-
zévé vált. Munkácsy Mihállyal kezdő-
dött ez a magyar festészet, amely hir-
telen felugrott az európai színvonalig 
és nem egy esetben eljutott a legelső 
teljesítmények közé. 

Leffler Béla nagy lelkesedéssel írta 
ezt a könyvét, a legjobb forrásokat 
használta fel hozzá. Néha meglátszik 
ugyan, hogy számára kissé idegen terü-
leten jár, ítéletei és válogatásai nem 
olyan biztosak, mint irodalmi vonat-
kozású dolgozataiban. A hagyományos 
nemzeti elfogultságnak megfelelően, 
ő is mint magyar festőt tárgyalja 
Kupeczky Mihályt, aki cseh ember 
volt, csak épen hogy magyar imperium 
alatt született, de művészetének egyet-
len szálával sem fűződik hozzánk. 
László Fülöpöt napjaink legmodoro-
sabb és leglélektelenebb virtuózát kár 
volt egy egész oldalnyi terjedelmű képe 
bemutatásához juttatni; a kiválasz-
tott képek különben sem mindig a leg-
jellegzetesebb és legkiemelkedőbb alko-
tások. De eme csekély fogyatkozások 
mellett Leffler könyve számos olyan 
tulajdonsággal rendelkezik, amelyek 
mindenképen alkalmassá teszik, hogy 
rövid összefoglalásul, vagy bevezetésül 
szolgáljon: eleven tollal, szeretettel 
és viszont kellő mérséklettel írta. Min-
denesetre követendő példát nyujtott 
arra, hogy külföldi kiállításaink alkal-
mával mit és mennyit kell a külföldi 
közönségnek magyarázatul és emlékez-
tetőül nyujtanunk. 

Lehel Mária kiállítása. Kiállítási vi-
szonyaink nyomorúságos voltára jel-
lemző, hogy fiatal művészeink a leg-
lehetetlenebb helyeket próbálják kiál-
lítási helyiséggé varázsolni. Lehel Má-
ria a Royal-szálló egyik olvasótermé-
vel próbálkozott meg, amelynek csak 
egy tulajdonsága van ahhoz, hogy 
kiállítási helyiségnek szerepelhessen : 
falai vannak, a többi azonban egytől-
egyig hiányzik. Pedig azok a képek, 
amelyeket Lehel Mária kiállított, leg-
alább egy vonatkozásban megérdemel-
ték volna, hogy könnyebben megtekint-
hetők és jobban láthatók legyenek : 
sokat hoztak magukkal a mai Páris 
legújabb művészeti törekvéseinek le-
vegőjéből, mert bár nem nyilatkozik 
meg bennük különösebb egyéni tehet-
ség, nőies fogékonysággal sokat át-
vesznek a mai francia alakos festés 
ábrázolásmódjaiból. Artisztikusabbak 
és nem oly brutálisak mint a német 
postexpresszionizmus rikitó és nyers 
durvaságai, színezésükben valóban fi-
nomak, mégha vonalban gyakran této-
vázók is. Erősen felizgatott idegéletnek 
röpke felvillanásai ezek a hozzávetőle-
ges foltokban felvázolt vagy még in-
kább csak odalehelt képek, amelyek 
mondanivalója legtöbbnyire nem köz-
vetlenül megélt és elsődlegesen önmagá-
tól fakadó, hanem legtöbbnyire csak 
eltanult és után érzett. Nem közvetlen 
teremtés eredménye, hanem csupán 
lelkesen megcsodált művészeti élmé-
nyekkel játszó visszaemlékezésé. 

Tolnai Ákos kiállítása. A Fészek egyik 
emeleti termében két hétig voltak ki-
állítva Tolnai Ákos festményei. Majd-
nem mind a legújabb termésből való 
tájkép. Csupa tartózkodó naturalizmus-
sal festett ábrázolás, egy mindinkább 
történelmivé váló kifejezési módnak 
megnyilatkozása. Legtöbbnyire boron-
gós, szétszórt és mindent lágyan fel-
oldó világításban elterülő hangulatos 
tájak, amelyek a kilencvenes évek óva-
tosan válogató, tartózkodva nyilvánuló 
tájképfestészetére emlékeztetnek. Va-
lami jól nevelt szalonszerűség van ben-
nük, mélyebb és újabb művészi emó-
ciókra nem szivesen berendezkedő úri-
emberek gyönyörködésére számítanak. 
Nem annyira közvetlen és friss termé-
szet megérzésből fakadtak, mint in-
kább ügyes festői mesterség biztos kezű 
gyakorlatából, ezért nem is foglalkoz-
tatják valami túlságos erősen a néző 
képzeletét. Kerülnek minden nagy el-
lentétet, minden problematikusságot, 
hétköznapiak, de mindig a tetszetősség 
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keretein belül mozognak. Hangulato-
sak, amint hogy az a festői irány, 
amelynek idején Tölgyessy Artur volt 
legkiválóbb mestere és amelynek Tol-
nai Ákos ma kései folytatója, mindig 
szeretett valami hangulatot kihozni 
ábrázolásaiból. Enyhe romantikájú el-
borongást, amely zsánerszerű beállítást 
kivánt adni még a tájképnek is és ehhez 
néha mosolyt is, de a legtöbbnyire in-
kább némi kis szomorúságot. Nem nagy 
igényű festészet Tolnai Ákosé, de sze-
rénységében nem is kellemetlen, mégha 
néha némi fáradtság jeleit mutatja is. 

Egry József és Medgyessy Ferenc ki-
állítása. Multkori számunkban rámu-
tattunk kiállítási helyiségeink elégte-
lenségére a legújabb művészeti törek-
vések szempontjából. Azóta némi vál-
tozás történt, mely ha gyökeres meg-
oldást nem jelent is, némi orvoslást 
nyujt. Művészeink egyik csoportja meg-
egyezésre jutott a Tamás-féle képkeres-
kedéssel (Akadémia-u. 5.), ahol ezentúl 
kéthetes váltakozással gyüjteményes 
kiállításokat fog bemutatni. Az első 
Medgyessy Ferenc szobrászművésznek 
néhány szobrát és Egry József huszon-
kilenc képét tartalmazza. 

Medgyessy Ferenc ama művészeink 
közé tartozik, akik régóta letértek a 
naturalista ábrázolásmódnak nagyrészt 
sablonossá vált és ezért már unalmas 
útjáról. Nemesen leegyszerűsítő és hal-
kan stilizáló módján nagy biztosság, 
erős kifejező erő érzik meg, amely fo-
lyamatos könnyedséggel foglalja össze 
elképzeléseit, mert Medgyessy Ferenc-
nél ezeken és nem a témához való hű 
alkalmazkodáson nyugszik a hangsúly, 
aminthogy az új galéria körül csoporto-
suló művészek kivétel nélkül szakítot-
tak a puszta naturalizmussal. 

A legteljesebb mértékben áll ez a 
másik kiállítóra, Egry Józsefre, akinek 
művészete egészen más csapásokon jár, 
mint az a impresszionista naturalizmus, 
melyet közönségünk félig-meddig már 
megszokott. Egry atmoszferikus vizió-
kat fest, leginkább balatonmellettieket. 
Mindenképen különálló és teljesen 
egyéni utakon járó alkotó. Lázas szen-
vedélyességgel, sőt szemmellátható ex-
tatikus gyötrődéssel fest, mindennemű 
sablonossá vált konvenció teljes elha-
nyagolásával. Az eddigi technika sem 
elégíti ki, pastelt vegyít olajfestékkel 
és ezt az anyagot vízfestésszerűen al-
kalmazza fehér papirra. Ezzel meg-
lepő sugárzó erőt ér el, ami még vibrá-
lóbbá teszi zaklatott idegéletű képeit. 
Alkotásának teljes hangsúlya a fény 

mindent felbontó hatalmas erején nyug-
szik, amelyek lázas viziókra ihletik. 
Magányos és a nagyközönség szempont-
jaiból kevéssé tetszetős utakon jár, 
amelyek néha olyan messzire csábít-
ják, hogy csak csekély számú megér-
tők elismerésére számíthat és nagyon 
kétséges, hogy valaha is elérheti-e azt, 
hogy híveinek száma sokkal nagyobbra 
szaporodjék, amiben kétségtelenül an-
nak is része van, hogy a fényhatások 
néha széthullóvá teszik képei síkját. 

Zádor István kiállítása. A Fészek 
kiállításainak sorozatában legutóbb 
Zádor István következett sorra. Ked-
velt és népszerű vedutarajzolónk és 
festőnk ezzel a kollekciójával is kitett 
magáért, sőt nem egy szines rajzlapján, 
erős haladásról is tanuskodik. Rajzai 
festőibbek, lágyabbak, levegősebbek 
lettek és melegebb elmélyedéssel ölelik 
körül témáikat. Farkas Zoltán. 

Zenei szemle. 
Geyer Stefi, a világhírű magyar he-

gedűművésznő az idén is ellátogatott 
hozzánk. Egyike azoknak a ritka mű-
vészeknek, akik sohasem keresik a 
tömegek kegyét, a zajos külső sikere-
ket, a kedvező beállításokat, hanem 
rajongó hivatásszeretettel csak a ko-
moly, megalkuvást nem ismerő szem-
pontokat követik. «Nem vagyok pri-
madonna, csak egy asszony, aki nagyon 
szereti a művészetét». Bizony sok férfi-
kollegája vehetne példát erről az 
asszonyról, aki ennyire függetleníteni 
tudja magát a művészpálya hiú, külső-
séges csillogásaitól. Látszik rajta, hogy 
Bach és a régi nagy olasz hegedűsök, 
Corelli, Tartini, Vivaldi, Veracini stb. 
a kedvenc mesterei. Geyer Stefi kivé-
teles intelligenciájával komoly, egy-
szerű, póz nélküli egyéniségével, he-
gedűjátékának nagyvonalúságával, szé-
lesen zengő, nemes páthosszal telt 
tónusával, valósággal hivatott arra, 
hogy ennek a nemességében, előkelő-
ségében, komolyságában felülmulha-
tatlan hegedűstílusnak tolmácsolója 
legyen. 

Ma, amikor olyan helyen, mint a 
Zeneművészeti Főiskola nagyterme, 
zajos lipótvárosi reklámokkal előkészí-
tett suttogó baritonok, jazzhangverse-
nyek és egyéb, tisztán az egyéni érvé-
nyesülést célzó igen közepes produk-
ciók folynak le, hálásak lehetünk az 
ilyen művészeknek, akik már műsoruk-
kal bizonyítják igazi hivatottságukat. 

Vivaldi C-dur koncertje és Bach 
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magánhegedűre írt C-dur Adagio és 
Fugája voltak Geyer Stefi estjének 
fénypontjai. Az ilyen művek próba-
kövei az előadó művészi ethikájának. 
A Bach-fuga bonyolult polifoniájának 
csupán hegedűn való megszólaltatása 
mind a stílus, mind a zenei és dologbeli 
készség szempontjából súlyos és leg-
kevésbbé sem úgynevezett «hálás» fel-
adat. Viszont a Vivaldi andante és a 
Bach adagio a mű fennkölt szellemébe 
való beolvadásnak, a lelki odaadásnak 
olyan mértékét követelik, amit csak 
egy, az egyénen felülemelkedő, mély, 
tisztult művészet tud megközelíteni. 
Hogy mindezek mellett Geyer Stefi a 
romantikus, virtuoz stílusban is ottho-
nos, azt főkép Smetana, Elgar, Sarasate 
műveinek tolmácsolásával bizonyí-
totta be. 

* 

Ugyanez a komoly, emelkedett szel-
lem hatotta át az egyik leghivatottabb 
kamarazenetársaság a Kerntler Jenő 
dr.—Koncz János—Zsámboky Miklós 
trióestjét. 

A kamarazene a zenei dilettánsok 
kedvelt műfaja. Itt most nem olyano-
kat értünk, akik mint a XVIII . szá-
zadban, mikor még ennek a szónak 
nem volt kellemetlen mellékíze — a 
művészetet az ismert motto szerint 
«res severa verum gaudium» művelik, 
hanem azokat, akik tehetség hiánya 
miatt a zenetanulásban igen kevésre 
vitték s így több hangszerre támasz-
kodva akarnak mégis bizonyos zenei 
produkciót felmutatni. Természetes, 
hogy az ilyenek, akik — inkább moto-
rikus, mintsem zenei hajlandóságuk 
kielégítésére — maguk is «játsszák» 
Beethoven, Schubert stb. kamarazene-
műveit, a legkevésbbé sem kíváncsiak 
egy igazán művészi kamarazene-elő-
adásra. Fejlett zenei ízlés és műveltség 
kell ahhoz, hogy egy jó kamarazene-
társaság meghallgatásában a zenei élve-
zetek quintessenciáját lássuk. Hogy 
ilyenek nincsenek nagyon sokan, azt, 
sajnos, minden kamarazenehangverse-
nyen tapasztalhatjuk. 

Rameau II. koncertje volt a műsor 
első száma. A XVIII . század legna-
gyobb francia muzsikusát, mint ka-
marazeneművek alkotóját, nálunk igen 
kevéssé ismerik. Koncertje a század 
annyira kedvelt suite formáját mu-
tatja. A francia szellem racionális jel-
lege ezekben a suitekben jutott leg-
inkább kifejezésre. Itt is az egyes téte-
lek címei : La Laborde, La Boucon, 

L'agaçante tulaj donképen személyes 
vonatkozásokra utalnak, amelyeknek 
a zenével való kapcsolata ma már fel-
ismerhetetlen. Nőkről mintázott zenés 
portrék ezek, mintahogy a rokokó fes-
tészetben, szobrászatban, irodalomban 
elsősorban a nő ábrázolása uralkodik. 
De ezek mellett a racionális tendenciák 
mellett már érezhető Rameaunál a 
zenei kifejező eszközök szinesedése, szé-
lesedése. Melódiájában már a szív, az 
érzékeny kor hangjai szólalnak meg 
(II. tétel). Körvonalai nagyobb léleg-
zetűek, élesebbek, mindenütt érezni a 
harmóniai törvényszerűség rendező 
erejét. 

A klasszikus mű stílszerű előadását 
talán jobban tudtuk volna élvezni inti-
mebb környzetben. Hiába a XVIII . szá-
zad kamarazenéje annyira igazi «mu-
sica caméra», azaz házimuzsika volt, 
hogy nem bírja el a nagy koncertter-
mek nyilvánosságát. 

Utána Francesco Malipieronak, az új 
olasz zene egyik legtehetségesebb kép-
viselőjének «Sonata a tre» művét hal-
lottuk Budapesten először. Dacára a 
darab — főkép a zongorarész — nagy 
technikai nehézségeinek a súlypont 
nem a virtuoz művészkedésben, hanem 
a tematikus anyag mesteri szövésében 
rejlik. Az első tétel gordonka-zongora 
együttesében a gordonka téma expozi-
cióját a II. tételben a hegedű szélesíti 
ki inkább variációs, mint szonáta-
formában. A három hangszer, az első 
két tétel kolorisztikus és sematikus 
anyagának együttes feldolgozásában 
csak a 3. tételben egyesül. 

Természetes, hogy első hallásra még 
a modern zene jó ismerője sem tudja 
teljesen felfogni ezt a merész harmoni-
kájú művet. Valami sajátos nyugtalan, 
vibráló légkör árad belőle. Az élvezetét 
csak a benne rejlő érzések hasonlóságá-
ból fakadó spontán, intuitiv perceptio 
teszi lehetővé. Megragadó a kifejezés-
mód szabadsága, közvetlensége, inten-
zitása, a zongoraszólam freskószerű, 
erőteljes festőisége, orchestrális hang-
hatásai, a cello- és hegedűszólam telí-
tettszínű meleg kantilénája. A velencei 
származású mester hű maradt a színek 
és a festőiség városának ősi szellemé-
hez. Mindezen tulajdonságok a három 
kitünő művész előadásában tökéletesen 
érvényre jutottak. 

Micsoda ellentét volt ezután az érde-
kes, nyugtalanító modern kompozició 
után a legzeneibb zenét, Schubert 
isteni harmóniával telt B-dur trioját 
meghallgatni. Az előbbi felizgató éles 
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színek, disszonanciák után itt csupa 
lélekringató összhang. Az egyes hang-
szerek alig győzik elmondani azt a sok 
gyönyörűséget, ami a zeneköltő lelké-
ben él. A zenének ebben a kristály-
tiszta forrásában nem tükröződik 
vissza az élet vigasztalan komor arca. 
Boldogan követjük Schubertet ebbe a 
felsőbb világba, melynek fénye ismét 
látóvá teszi a szemeket, amik a hétköz-
napok szürkeségétől kifáradtak és el-
elvesztették ragyogásukat. 

* 

Bartók Béla zongoraestje rendkívül 
érdekes alkalmat szolgáltat a világ-
hírű magyar komponista egyéniségé-
nek az előadóművészet szempontjából 
való tanulmányozására. Különös, hogy 
amikor Bartók Bélát zongorázni hall-
juk, mindig az az érzésünk, hogy a mes-
ter, akit épen tolmácsol, annyira azt 
érzi és azt gondolja, amit ő, hogy egyéni 
szubjektív felfogásról, ami az előadó 
személyét némikép is előtérbe hozná, 
szó sem lehet. A különféle stílusokat 
olyan bámulatos teljességgel tudja 
magáévá tenni, mintha a koncertpó-
diumon is a legfőbb törekvése volna 
saját személyéről a figyelmet elterelni 
és önzetlen lelkiismeretes munkával 
szolgálni a művészet ügyét. Bartók 
mint előadóművész is izig-vérig a 
modern kor embere. Igazi zeneértőket 
ma már édeskevéssé érdekelnek zon-
goratitánok, egyéni produkciók, tech-
nikai bravuroskodások (hisz az utóbbit 
ma már minden ügyesebb akadémiai 
növendéktől elvárjuk). Egy Rachmani-
noff önkényeskedése, saját egyéniségé-
nek folytonos hangsúlyozása már nem 
tud lekötni. A zenében is, mint a kul-
túra egész területén, egyetemes világ-
nézeti problémák, stíluskérdések jut-
nak előtérbe. Az előadóművésztől egy 
bizonyos fajta szubjektív objektiviz-
must : különféle egyéniségeknek, külön-
féle világszemléletnek a zenében meg-
nyilatkozó teljes átélését, hű vissza-
adását követeljük. 

Ilyen művésztípus Bartók, amit már 
műsorának megválasztása is bizonyít. 
Ezen a műsoron többek között olyan 
nevek tünnek föl, amelyekkel nem ta-
lálkozunk nagyhírű virtuózok reper-
toirjában. Régi olasz mesterek ezek : 
Azzolino Bernardino della Giaia (1671— 
1755), D. Zipoli (1675—17—), D. Scar-
latti (1688—1757), akik a cembalostílus 
könnyebb, mozgékonyabb homofon jel-
legét épen csak hogy kezdték kihá-
mozni a klasszikus orgonastílus súlyos, 

polifon kötöttségéből. Ezeknél a mes-
tereknél igen sok zenei értéket találha-
tunk, de semmi olyat, ami a romantikus 
zongorastílus harsogó pompájához szo-
kott tömeg előtt tetszetős és hatásos 
lehetne. Vajjon hány ember lelkéhez 
szólt az az aszkétikus komolyság, egy-
szerűség, ahogy ezek a régi mesterek a 
melódiát, harmónikus kiséretre alig 
támaszkodva, csak a tiszta zeneiséget 
szem előtt tartva, érvényre juttatják. 
Viszont a gyors tételekben, főkép Scar-
latti egy tételes szonátájában már a 
teljesen zongoraszerű futamok, figu-
rák, több újjal egyszerre végrehajtott 
trillák, a homofon szerkezetnek meg-
felelő nagy könnyedség, tüneményes 
gyors tempók a modern bravurdara-
bokat is felülmúló virtuóz készséget 
követelnek. Csakhogy a Scarlatti-féle 
virtuozitás dacára minden hajmeresztő 
nehézségeinek, a mai értelemben nem 
hatásos, kifelé nem mutat. Ezt a stílust 
játssza Bartók igen nagy előszeretettel. 
Bár akadnának többen az ő példájára, 
akik ránevelnék a közönséget ezeknek 
az ízlés nemesítésére annyira alkalmas 
nagyértékű, elfeledett mestereknek a 
méltánylására. 

Beethoven Es-dur szonátájának elő-
adása ismét csak bizonyíték volt arra, 
hogy a modern zene egyik legnagyobb 
mestere, Beethoven egyik legnagyobb, 
legteljesebb megértője. Beethoven acé-
los ritmikája, hatalmas aktivitása, fáj-
dalmában is férfias ereje, Bartók lelké-
ből újra alkotva, a maga teljességében 
jutott érvényre. 

A műsor másik fele teljesen a magyar 
zenének hódolt. Itt azután vége-
hossza nem volt a körülrajongott nagy 
magyar mester ünnepeltetésének. Az a 
mély objektivitás, melyet annyira meg-
csodáltunk egyéb stílusoknál Kodály 
műveinek és saját kis rapszodiáinak 
interpretálásában, természetes és magá-
tól értetődő. Magyar faji muzsika ez, 
az ő legédesebb anyanyelve. Újra hall-
hattuk az új magyar stílus klasszikus 
értékű zongoradarabját, Kodály «Szé-
kely keservesét». Szűkszavú, inkább 
lineáris, erővelteljes konstruktív stílus 
ez, ahol az egyszerű népi melódia a 
visszatérések során hatalmasra duzzad, 
drámai színezetet nyer.» «Sirass éldes 
anyám, míg előtted járok, mert aztán 
sirathatsz, ha tőled elválok»: kálváriát 
járó, bús székely lélek, amiből ha egy-
szer kiszakad a fájdalom, a keserűség, 
mindent elsöpör magával. A befejező, 
halk, fájdalmas tónusú g-moll akkord 
olyan ezután az érzelmi túláradás után, 
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mint egy hirtelen kialvó láng, mint egy 
csüggedt, szomorú főlehajtás. Itt ebben 
a stílusban rejlik az eljövendő magyar 
zenetragédia magja, Katona Bánk 
bánjának szelleme. 

És végül szóljunk Bartókról, mint 
Liszt interpretálójáról. Bartók itt azok 
közé a kevesek közé tartozik, akik meg 
tudják velünk éreztetni, hogy Liszt 
számára a művészet sohasem volt 
egyéni élményeinek önző kiélése, ha-
nem a szeretet eszköze, amellyel ember-
társait felemelni, nemesíteni s végül 
egy nagy, misztikus Istentisztelet része-
seivé akarta tenni. Bartók Liszt leg-
szebb, legmélyebb zongoradarabjait 
játszotta az Années de pélérinagesból, 
olyan elragadó erővel és nagyszerű vir-
tuózitással, hogy ebben ott zengett 
Liszt egész rajongó, színpompás lelke. 
A «Sursum corda» maga volt az Isten 
felé törekvő, küzködő, vérző, a hit, 
remény,szeretet szárnyán repülő emberi 
lélek imája. Prahács Margit. 

A budapesti «Deutsche Bücherei». 
November második hetében adták 

át közhasználatnak a budapesti német 
könyvtárt, mely az idegen szavakat 
kiküszöbölő német nyelvtisztító irány-
nak megfelelően nem a Bibliothek, 
hanem a Bücherei nevet viseli. Ez a 
teljesen új, egészen modern német 
könyvtár a Pázmány Péter-tudomány-
egyetem könyvtárához van hozzá-
csatolva és ugyanoly feltételek mel-
lett használható, mint maga az egye-
temi könyvtár. Az a célja, hogy a 
német irodalom eddigi értékeit egy-
ségesen adja, hazánkban az igazi német 
szellemet képviselje. Az 1500 kötetből 
álló könyvtár a német kormány aján-
déka s azt a budapesti német követség 
megbízásából Zuschke Pál, Berlinből 
iderendelt tanár, a német követség 
budapesti nyelviskolájának igazgatója 
állította össze. 

A németnyelvű irodalom a legújabb 
időkben már olyan arányokat ölt, hogy 
egy ilyen reprezentatív könyvgyüjte-
mény összeválogatása igazán nem ki-
csinylendő munka ; lehetetlen a válo-
gatók számára minden mű elolvasása. 
A kritika viszont Németországban sem 
megbízható általánosságban többé s 
ezért az ilyen gyüjtemény fáradtságos 
megteremtése előre számolt az eset-
leges panaszokkal. Mindenesetre ipar-
kodtak a lehető legjobbat nyujtani. 

A könyvtár javarésze szépirodalmi 
mű. A német klasszikusok teszik e 

szépirodalmi rész alapját. Az ötvenes-
hatvanas évek nagy reálista írói szin-
tén hiánytalanul szerepelnek ; Frey-
tag, Raabe, Storm, Ketter Gottfried 
sorakoznak itt Scheffellel, a legjobb 
németországi történelmi regény, az 
Ekkehardt szerzőjével és Reuter Fri-
gyessel, a mecklenburgi tájszólás híres 
költőjével. A hetvenes és nyolcvanas 
évek «hanyatló korszakát» Spielhagen 
és az úgynevezett Feuilletonist-ák. kép-
viselik. A modern idők irodalmának 
gyüjteménye sokat ad Fontane Theo-
dorból, kivel néhány német irodalom-
történetíró a modern korszakot kez-
deti, Liliencronból és a következetes 
naturalistákból (Sudermann, Böhlau, 
Holz Arno, Hauptmann Gerhart, 
Halbe); a túlkulturáltság szimboliz-
musát Nietzsche meg Dehmel adja. 
Bőven szerepel a szimbolizmus után 
jövő ellenhatás : a Heimatskunst. 
A schleswigholsteiniek (Kroger, Bar-
tels, Frenssen) meg a svájciak (Heer, 
Bosshart, Zahn). Jó modern szórakoz-
tató irodalmat is kínál a Deutsche 
Bücherei (Ernst, Haarhau, Herzog, 
Keller Paul). 

Meg kell említenünk, hogy a könyv-
tár sikerrel mellőzte az üzleteskedés 
nem germán nagyjait, akik a pesti iro-
dalom kinevezett kiválóságaival egy-
eredetűek. Germánt óhajtott adni, nem 
németül írott idegent. 

A szépirodalmi részen kívül nép-
szerű tudományos munkák is vannak 
bőven, a legújabb technikai kérdések-
ről (rádió, repülés stb.) csakúgy meg-
találjuk a vezető műveket, mint akár 
a legmodernebb filozófiáról (Eucken, 
Spranger, Troeltsch, Keyserling) és a 
nemzetgazdaságtanról. 

A magyar főváros jelentős értékkel 
gazdagodott ebben a Deutsche Büche-
reiben. A ránknézve legfontosabb ide-
gen nyelv irodalmának ilyen csoportos 
egybefoglalása eddig hiányzott s ha 
tudományos munkákhoz a nagy nyil-
vános könyvtárakban hozzáférhetett 
az ember, szépirodalmiakhoz annál 
kevésbbé. A magyar-német szellemi 
kapcsolatok így teljesebbé válnak. K. 

Film. 
A Nevető Ember. Victor Hugo re-

génye nyomán. 
Victor Hugo regényének ez az új 

filmváltozata, egyike a legtökéletesebb 
ilyirányú alkotásoknak. Nem ismerem 
a régit, de merem állítani, ha csak meg-
közelítőleg olyan jó lett volna, mint ez, 
nem lett volna szükség új inszcená-
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lásra. Mert e darabot nemcsak Mary 
Philbin és Conrad Veidt játéka teszi 
mindenféle értelemben élvezetessé. 
Mary Philbin megnyerő jelenség és 
pompás szinésznő, Conrad Veidt pedig 
egyike a legfejlődőképesebb színész-
egyéniségeknek. Néhány túlzottan hisz-
tériás alakítást nemtekintve, alig lát-
tunk tőle elhibázottan ábrázolt szere-
pet. Ellenkezőleg : tökéletesen beleéli 
magát a legkülönfélébb sorsokba s 
csaknem mindig megrázóan igaz. Ez-
úttal is,mint rendszerint,a borzalomnak 
valamely groteszk változatát játssza 
meg, de a bilincses élete elleni lázadást 
is megragadóan zengeti. Az ő alakítása 
mögött föltünik Victor Hugo alakja, 
érezzük a francia óriást. Amikor föl-
lázad a rátukmált hercegnő ellen s 
megvédi a szerelmet: ez oly szilaj moz-
zanat, hogy már nem sablonosan szen-
timentális jelenet, hanem az egyéni 
szabadság egy hősének, Victor Hugo-
nak manifesztációja. 

De nemcsak a színészeket illeti dicsé-
ret. A szcenárium is Victor Hugohoz 
méltó. Londoni vásárok kaotikus 
tömegjeleneteit, kastélyok rejtett ter-
meit, a cirkusz, a Palota s a kikötő 
hangulatát rendkívül érdekkeltő, új-
szerűségükkel a figyelmet lenyügöző 
kulisszák szuggerálták. 

A fölírásokat is meg kell dicsérni. 
A bestiálisan feslettlelkű hercegnő azt 
mondja a Nevető Embernek : Szeret-
lek : rút vagy, szörnyeteg vagy : olyan 
vagy, mint a lelkem ! S — lám, lehet 
okosat is írni — ezt a fölírást mindenki 
megértette. 

Magyar Rapszódia. Az UFA filmje. 
Úgylátszik bele kell nyugodni, hogy a 
külföld azt óhajtja látni, amit közön-
sége az illető nemzetre jellemzőnek 
képzel s nem azt, ami valóban jellemző. 
Nemcsak a magyar film sínyli a köz-
izlés e hiányát, amerikai, német, angol 
esztétikusoknak is elég okuk van a 
panaszra. 

Kérkedően, tehát nem elég mélyen 
magyar filmjeink közül a Csárdás-
királynőhöz hasonlíthatjuk leginkább 
a Magyar Rapszódiát, ki kell azonban 
emelni, hogy amannál minden tekin-
tetben figyelemreméltóbb és nívósabb 
alkotás. Itt is túlsok, szinte fárasztó a 
duhajkodás és a tánc, azonban ez a 
hiba is, szervesen beletartozik a cse-
lekménvbe s ha nem fokozza a film-
szerűséget, legalább nem rontja le. 

A történet meglehetősen érdekfeszítő 
és ügyes változata azoknak a huszár-
tiszti keserűségeknek, amelyeknek oka : 

a házasodási szándék és a kaució 
hiánya. Természetesen házassággal vég-
ződik. S mindent megtalálunk benne, 
amit általában a magyar életre jellem-
zőnek szokás mondani. Van benne 
sírvavígadás, Kossuth-kávéház, ökör-
fogat, aratóünnep, előkelő hölgy és 
cigányprímás flörtje (meglehetősen 
enyhe), zsarnok apa és szerelmes lánya 
közötti feszültség, búsuló juhász, táro-
gató, kávéházi tükörtörés s tánc ki-
világos kivirradtig. 

Amellett némi igen finoman föltálalt 
pikantéria is. Vannak benne mesterien 
mozgalmas jelenetek, pl. egy riadó 
és egy sövényátugratás bravurja külö-
nösen figyelemre méltóak — és végül 
meghatóan gyönyörű, alföldi magyar 
tájak, búzaföldek és ligetek, falu, nép-
viseletek és életképek. 

Hibái mellett is örömmel kell fogad-
nunk e részben, sajnos a kisebb s jelen-
téktelenebb részben, magyar sziné-
szekkel játszott darabot. Reméljük, 
hogy külföldön is sikere lesz. Hibái 
nem nagyobbak, mint az átlagos kül-
földi slágerdarabokéi, erényei pedig 
nekünk sokkal kedvesebbek. 

Vannak anakronizmusok: magyar 
címer a huszárcsákón és Rákóczy-
induló inspicierungkor (1912-ben va-
gyunk), amelyek azonban bizonyára 
mindnyájunknak jólesnek. 

Őszintén hisszük, hogy ez a darab 
a magyartémájú filmalkotás történeté-
ben a rohamos haladás korszakát 
fogja jelölni. Marconnay Tibor. 

Magyar folyóiratszemle. 
Néhány évtizeddel ezelőtt a pszicho-

lógusok egy része teljesen reménytelen-
nek látta a lélektan helyzetét a termé-
szettudományokkal szemben. Állás-
foglalásuk azon a meggyőződésen ala-
pult, hogy a lélektani jelenségek terén 
sohasem lesznek olyan exakt ismere-
teink, amelyek a természet megismeré-
sével járnak együtt. Hogy ez a pesszi-
mizmus bár igaz, mégis mily jogosulat-
lan, azt a mai pszichológiai törekvések 
még élénkebb megvilágításba helyez-
ték, mint a pesszimizmus kora kép-
viselőinek vívódásai. A lélektan jövő 
sorsában nem fognak kételkedni azok, 
akik a széthúzó és ellentétes gondolatok 
mellett és felett eltekintve, meglátják 
az összes lélektani törekvéseknek mégis 
nagy egységét és összetartozását is. 
Ezért az összetartozásért a jelen kezes-
kedik legjobban, mert a legátfogóbb és 
legalapvetőbb egységesítő mozzanat: 
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az ember — egész gondolata. A lélek-
tan minden törekvését és célkitűzését 
legjobban a régi kérdés foglalja össze : 
mi az ember? Ebben a célkitűzésben 
minden részletkutatás kellő elhelyez-
kedést talál a reakciók vizsgálatától 
kezdve a szellemtudományi lélektan 
kérdéséig és a lélektan sorsát jelen 
benső homogeneitásának hiánya sem 
változtatja meg. (Várkonyi Hilde-
brand: A lélektan mai állása. Athe-
naeum. 3—4. f.) 

A történet régebbi fokán «társadalmi 
akciót» kisebb egységektől várt volna 
az egyén ; ma pedig a nagyméretű és 
extenzív társadalomban nagymértékű 
tömegösszefüggésben keresi a maga 
támogatását. A társadalmi fejlődés 
során ugyanis azt a tendenciát látjuk, 
hogy a kisebb vagy közepes méretű 
alakulatok a támogatás és véde-
lem szempontjából hatásképességükben 
csökkentek és ezért a figyelem egyre 
jobban a nagyméretű alakulatok felé 
fordul. Ily alakulat az «osztály». Az 
állam elvileg nem képes arra, hogy az 
egyént oly téren támogassa, ahol «tár-
sadalmi akcióra» van szükség ; mert 
az állam az ilynemű akciók terén egyez-
tető és bíráló feladatra hivatott. A tö-
megnek szüksége van ma már «társas 
hatalomra», amely követeléseinek tár-
sadalmi úton ad nyomatékot. Ilyen 
hatalom az «osztály», amely bárminő 
laza halmaz, mégis nagy gazdasági és 
politikai akcióra képes. A jövőben is 
lehetnek ugyan utilitáriusan az egyén-
től alátámasztott osztálymozgalmak, 
de e mozgalmak nem múlnak el tanul-
ságok nélkül : a tények be fogják mu-
tatni az osztályok összekötő kapcsait, 
mert a társadalomban senki sincs 
magáért hanem mindenki másért van. 
Az osztályérdekek fanatikus szószólói 
ideig-óráig háttérbe szoríthatják ezt a 
nézőpontot; de nem térhetnek ki ama 
tényállás előtt, hogy az ú. n. osztály-
érdekek mögött gyakran egy önző 
kisebbség a maga javát keresi, és midőn 
az osztályérdek kötelező voltát hirdeti, 
a maga csalfaságát az osztályérdek 
csalhatatlanságának tünteti fel. ( Dé-
kány István : A «társadalmi osztály» 
jelene és jövője. Budapesti Szemle nov.) 

A nagyvárosi magyarság a legújabb 
kor szülötte, amely valóban nem volt 
még meg Mikszáth javakorában, ami-
kor a budapesti születésű felnőtt ma-
gyar ritkaságszámba ment Budapes-
ten és így a város lelke nélkülözte az 
igazi urbanitást. Közben azonban a be-
vándoroltaknak Budapesten gyerme-

keik születtek, akik már nem mélázhat-
tak el az «otthon»-hagyott nádfödeles 
házikókon, kisvárosi zsalugáteres abla-
kokon : nekik Budapest hazájuk lett 
és velük a nagyvárosi magyar végre 
megszületett. Ennek a nagyvárosi ma-
gyarságnak első nemzedéke most van 
az élet derekán. Városáért és önmagá-
ért már alig fog tenni valamit. Élete 
legtevékenyebb korszakában érték Bu-
dapestet a legsúlyosabb vádak, pedig a 
bűnös Budapest bűnösei vidéki szüle-
tésű és vidéken nevelkedett budapesti 
emberek voltak. A bűn azonban nem a 
vidéké, hanem Budapesté egyedül, 
noha Budapesten épen a törzsökös 
nagyvárosiaknak nem volt úgyszólván 
semmi szerepük. A második nagyvárosi 
magyar nemzedék Budapest Mikszáth-
rajzolta beszálló magyarjainak gyer-
mekeivel is gyarapodik. Ez a nemzedék 
már elszakadt a kúriától és a kisvárosi 
úriháztól és szülei Budapest-lenézését 
már nem örökölte. Budapestet már 
szülőföldjének nevezi és van bátorsága 
öntudatosan is szeretni ezt a várost. 
Meri majd vallani, hogy a nagyváros 
zaja és kövei között is magasrendű, 
szép magyar élet és a nagyvárosi ma-
gyarság kialakulásához ez is elég. 
A nagyvárosi magyarságnak nincsen 
elkülönülő, még kevésbbé ellenséges 
szándéka a többi magyarsággal szem-
ben. Nyugodt önérzettel látja, hogy a 
budapesti élet egyenlő értékű része a 
magyar életnek, mint a karcagi, debre-
ceni vagy kecskeméti; bűnt és alsóbb-
rendű nemzeti érzést nem vállal. Járt 
már külföldön, helyrehozta az ősök 
nagy mulasztását : a városoktól való 
irtózást és egyre sűrűbben adja magát 
nagyvárosias foglalkozásokra. Az új 
patriciusok ősei már itt járnak közöt-
tünk. (Kilián Zoltán : Nagyvárosi ma-
gyarság. Magyar Szemle nov.) 

A gróf Vigyázó-alapítvány jelentő-
ségének első ismertetése Dézsi Lajos 
professzor tollából származik, aki a 
Széphalom lapjain a Vigyázó-hagyaték 
felhasználásának útjait jelöli meg és 
emellett a Vigyázó-család kultúra- és 
tudományszeretetének is vonzó rajzát 
mutatja be. Ez utóbbival azt óhajtja 
bizonyítani, hogy a Vigyázó-alapít-
vány nem főúri hiúságnak vagy sze-
szélynek köszöni létrejöttét, hanem egy 
tudomány- és irodalomszerető főúrnak 
és fiának jól átgondolt és megfontolt 
hazafias cselekedete. A főérdem az 
apáé, Vigyázó Sándoré ; a fiú híven 
ápolta a reábízott eszmét és vagyont 
s mint hű sáfár gazdagon gyarapítva, 
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adta át rendeltetésének, midőn az élők 
sorából eltávozott. A Magy. Tudomá-
nyos Akadémia e nagy vagyon birtoká-
ban felújíthatja azt a nagyvonalú tudo-
mányos programmot, amelyet mostoha 
viszonyok erősen megnyirbáltak. Dézsi 
a bibliografus teljességével sorolja fel 
az Akadémia egyes osztályaira háruló 
feladatokat, amelyek a félbehagyott 
főként forrásértékű kiadványok foly-
tatásában kulminálnak. Legutóbb a 
kultuszminiszter és az Akadémia elnöke 
is nyilatkoztak e kérdésről. Ők e nagy 
vagyon gyümölcsöző felhasználását és 
ezzel a magyar tudományos élet hat-
hatós támogatását a kutatás eszközei-
nek megteremtésével akarják elsősor-
ban szolgálni. Úgy hisszük, hogy a 
«könyv és kutatás» problémáinak meg-
oldásáról az Akadémia plénuma egy-
aránt gondoskodni kíván. (A Gróf 
Vigyázó-alapítvány és a magyar tudo-
mánypolitika. Széphalom nov.—dec.) 

Thienemann Tivadar a Minerva című 
folyóiratnak a magyar szellemi élet 
multjának kutatásában végzett ered-
ményeire és a kérdésnek irodalmunk-
ban való fontosságára mutat rá. Leg-
utóbb e folyóirat hasábjain Zolnai Béla 
Balassi Bálint költészetét hozta kap-
csolatba a XVI. század platonizmussal. 
Ehhez a dolgozathoz fűzi Thienemann 
Rimaynak egy elveszett iratát az 
udvariságról, amelynek témája jól bele-
illik a humanista-platonista gondolat-
világba. Több helyen filozófusnak 
mondja magát Balassi tanítványa, aki 
Dantét, Epiktéteszt, Senecát, Petrar-
cát és Cicerót emlegeti naplójában és 
leveleiben. (A platonista Rimay. U. 
ott.) 

A munkanélküliség a lét, a lakhatás, 
az elhelyezkedés bizonytalansága, a nő 
gazdasági helyzetének és a család tény-
leges munkabérének hanyatlásával kap-
csolatos megváltozása, valamint ezek-

nek erkölcsi természetű hatásai voltak 
okai a születések korlátozásának és az 
egykerendszernek. Schneller Károly az 
e kérdés körül keletkezett irodalomhoz 
szintézis alapjául összefoglalja a fő-
okokat, hogy ezekből a legfőbb ok 
desztillálódjon. Két ilyen végső okra 
jut. Az egyik az, hogy az emelkedő 
népességgel együtt a termelés szín-
helyének kihasználása nem alakult a 
színhely jelentőségének növekedése 
arányában s azért a jövedelem eloszlása 
az összlakosság növekedő hányadát 
tevő igen sokrétű táborra nézve egyre 
hátrányosabban alakul. Intézményeink 
továbbá s különösen örökösödési jo-
gunk olyan, hogy a gyermekkorlátozót 
jutalmazza és a sokgyermekes szülőt, 
illetve ezek utódait bünteti. A segítés 
eszközei ennek alapján : Mivel a ter-
melés színhelyének jól kihasználásától 
függ életünk emelkedő színvonala, 
ezért a termelés színhelyének tulajdo-
nosát a mainál fokozottabb tevékeny-
ségre kell késztetni. Az örökösödési 
jogot úgy kellene szabályozni, hogy a 
gyermektelen vagy egygyermekes gazda 
földje felett csak bizonyos hányadrésze 
erejéig diszponálhasson. A szabad ren-
delkezés alá nem vonható részek örö-
kösödési adó címén az államra háram-
lanának és ezt az állam többgyermekes 
családok birtokállományának növe-
lésére és a belső telepítés foganatosítá-
sára használná fel. E preventív intéz-
kedések mellett repressiv intézkedése-
ket is ajánl, amelyek elrendelnék a jö-
vedelem- és vagyonadónál a gyermek-
létszámmal fordított arányban való 
szigorú progressziót ; az ingó vagyon 
örökségi adójának a gyermeklétszám 
szerinti szigorú progresszióját, az így 
befolyt jövedelmekből gyermeknevelési 
segély folyósítását és végre az anyasági 
biztosítást. (Az egyke-javaslat előtt. 
Protestáns Szemle. Nov.) K. B. O. 


