
S Z E M L E 

Színház. 

Ködképek a Nemzeti Színház láthatárán. 
Kilenc, szokatlanul gazdag és változatos munkavégzésit, művészi ered-

mények tekintetében határozott fellendülésről tanuskodó hónap elmultán, 
a Nemzeti Színház most lezáruló évadának tizedik hónapjában olyan «mű-
soron kívüli» fordulat került a közvélemény elé, aminőhöz foghatót ennek 
az intézménynek századik fejezetéhez közeledő krónikája nem igen mutathat 
fel. Egyszerűen «válság»-nak nevezni kevés, hiszen ez a multban sem isme-
retlen fogalom körülbelül csupán a művészi irányításra kiszemelt igazgató-
nak kicserélésével, a társulat bizonyos mértékű felfrissítésével meg a műsor-
terv fokozatos átalakításával jelentett egyet. Most mindezeknél összemér-
hetetlenül többről: személyi tekintetben szinte az utolsó szál emberig kiter-
jedő, általános «őrségváltás»-ról, az együttesnek magánszínházak portáiról 
vett vezető színészekkel való, gyökeres hang- és színváltozást igérő újjá-
teremtéséről, s ezzel szoros összefüggésben a várható művészi programmnak 
is megfelelő, nagyarányú módosulásáról van szó. Egyelőre tájékoztatást 
csak nevek felől kaptunk, a művészi tervekre nézve legfeljebb többé-kevésbbé 
valószínű feltevéseink lehetnek, részben az új igazgatónak eddig sem merő-
ben ismeretlen elgondolásai és ízlésiránya alapján, részben pedig számot-
vetve azokkal a művészi erőkkel, akikre szándékainak megvalósítását rá-
bízni készül. 

Sajnálattal lehet megállapítani, hogy a nagy fordulatnak első vissz-
hangja — kivált a sajtóban — nem kizárólag e művészi vonatkozások terü-
letén harsant fel ; heteken át úgyszólván csak személyi pikantériák foglal-
koztatták a kedélyeket, s — ami még visszataszítóbb — igen átlátszó poli-
tikai irányzatosság tartott a maga farizeusképe elé különféle, alkalomszerű 
komédiáslárvákat. Ami jelszó manapság a napi politikában kelendőségnek 
örvend (pedig szűkében az ilyesminek éppen nem vagyunk), valamilyen 
résen ide is mind beszivárgott. Szinte föllélekzettünk, amikor végre az egyik 
napilap is hangot adott az egyetlen helyes felfogásnak : ideje, hogy a Nem-
zeti Színház ügye a napi «szenzációk»-nak szállástadó hírszolgálat zavarosá-
ból újra átkerüljön oda, ahová való : a művészeti rovat hasábjaira ! 

Igazán, odavaló ; csak oda. A mi folyóiratunk — mely értelmét és ren-
deltetését irodalmi és művészeti érdekek tisztaszándékú és tárgyilagos szol-
gálatában fogja fel — a maga szempontjain kívüleső kérdések feszegetésébe 
még alkalmilag sem tévedhet. 

Jobb időkben évad zárultával szívesen mérlegre vetettük a Nemzeti 
Színház tízhónapos munkaszakának művészi eredményeit. Voinovich kor-
mánybiztosnak ez a most letelt színházi éve (az első, amelynek minden kez-
deménye és feladatvállalása az ő felelősségében gyökerezett) súlyával és 
jelentőségével ezen a mérlegen szégyent bizonyára nem vallana. A Nemzeti 
Színház ebben az utolsó játékidényben magas és méltó feladatok egész soráért 
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állt helyt becsülettel; görög, római, német, angol, francia, olasz, spanyol, 
orosz klasszikus estéi közt akadt nem egy, mely a nem pusztán kegyeleti 
tényül, hanem igazi odaadással elővett szövegkönyvről friss lélekzetvétellel 
fujta le az idők porát; s ezeknek a felújításoknak színészi része is sok valódi 
értékkel örvendeztetett meg. A hazai ujdonságműsor sem volt híján szebb 
törekvéseknek, sőt néhány figyelmet érdemlő jelentkezésnek sem. Tüzetesebb 
hozzászólásba bocsátkoznunk az évad egészéhez — miután esetről-esetre 
ebben a rovatban minden kiemelkedőbb mozzanattal foglalkoztunk — most 
már eléggé tárgytalan volna. Az ily összefoglalások főleg a jövő felé szoktak 
irányulni, csakhogy ez a jövő ezúttal nem új évad, hanem új éra képében 
jelentkezik ; az eldolgozatlan szálakra most nem továbböltés, hanem — olló vár. 

De miért kellett ehhez az éles szerszámhoz folyamodni? A sorsdöntő 
elhatározást megokoló, szokatlanul terjedelmes miniszteri nyilatkozat teljes 
nyiltsággal feltárta a helyzetet. Bonyolult rendtartási nehézségek, elvisel-
hetetlen érdektörekvések, a munkát nyomasztóan megbénító személyi áská-
lódások felől kapott tájékoztatást a közvélemény. Maga Voinovich Géza 
is — akinek pedig nem kenyere a panaszkodás s nem szokása a felelősség-
áthárítás fedezéke mögé vonulni — a nyilvánosságnak szánt utolsó szavával 
megerősítette ezeket a lesujtó észleleteket: mindazt — mondta — ami a 
színház falai közt folyt, elbírni, esetleg lebírni is talán még képes lett volna, 
de nézni tovább már semmiesetre. Bizonyára nem minden keserűség nélkül 
kellett tapasztalnia olyan természetű nehézségeket, amelyeket most szeren-
csésebb csillagzat alatt induló utódjának útjából a «szabad kéz» elvének 
idáig aligha érvényesült teljessége szinte máról-holnapra eltakarított. Fiatal, 
tettrekész színháztudományi szakember felé fordult a bizalom ; a magyar 
közműveltség iránt legnagyobb kötelezettséggel tartozó színháztulajdonos, 
az állam, őt ültette az igazgatói székbe. 

Németh Antalt, az újjászervezésre kiszemelt s szinte parancsuralmi 
hatáskörrel felruházott rendező-igazgatót a Napkelet szerkesztői asztala 
mellől szólították el erre a nehéz, de a jogos becsvágyat annál fokozottabb 
erőkifejtésre sarkalló munkaterületre. Mi valóban szeretettel nyujthatjuk 
feléje azt a baráti jobbot, «amely hízelgést írni nem tanult». Ezek a szín-
házaink munkájának ellenőrzésére szentelt hasábok, amelyeken évek során 
át élveztük éber és lelkes ügyszeretetét, szerkesztői felfogásának eszményi 
szabadelvűségét, a jövőben is azoknak a legnagyobb céloknak szolgálatában 
kívánnak állani, amelyeknek előmozdításában őt új, gyakorlati tevékenysége 
közben is bízvást munkatársunknak tekinthetjük. Hisszük, hogy — ha 
újjáépítő munkája most a bontó csákány nyomán felkavargó porfelhőben 
indul is meg — az évszázados alapokat tiszteletben kívánja tartani, a jó 
értelemben vett folytonossághoz ragaszkodik s a maga működésének kezdő-
pontját a napisajtó egy részének némi túlbuzgó lelkendezése ellenére sem 
szándékozik a Nemzeti Színház időszámításában ab urbe conditá-nak tekinteni. 

Korai volna a nagy változással kapcsolatosan eddig köztudomásra 
jutott intézkedéseket s a sűrű hírlapi nyilatkozatokban körvonalozott ter-
veket bírálati megvitatásba vonni. Amivel ezekből az utolsó igéig egyet-
értünk, a felől még korántsem biztos, hogy a gyakorlati megvalósításban 
«egy pehely szálát sem vedli», ami pedig esetleg aggodalommal töltene el, 
abból ugyancsak a gyakorlati meggondolás még sokat lefaraghat és elsimíthat. 

A színház közigazgatásának gazdaságos lecsökkentése és észszerűbbé 
tétele bizonyára oly cél, minőt óhajthat a kegyes ; noha — ismételjük — a 
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művészeti kritikának ezzel különösebb köze nem lehet: pénztári kimutatá-
sokat, kedvező «egyenleg»-eket a siker valódi mértékéül annál kevésbbé 
méltányolhat, mert hiszen a dolgaértő és magasabb szempontjairól le nem 
mondó színházi bírálat még magát a «siker»-t sem hajlandó az igazi érték 
és érdem egyedüli mértékéül elfogadni. De ha a színházi gazdálkodás a bonyo-
lult «üzemi» költségek apasztása útján a művészi törekvések istápolásának 
érdekeit szolgálja és lehetőségét növeli, akkor munkájára a tisztán művészeti 
rovatban is szívvel-lélekkel áment illik mondani. 

A másik nyilvánosságra került tény a színház társulatának új név-
sora. Ha valami, ez csakugyan elevenébe vág a várható munkateljesítésnek. 
Mindazonáltal egyelőre ebben a kérdésben is tartózkodunk a most még inga-
tag alapú ítélkezéstől. A névsor lehet bármilyen ragyogó (aminthogy valóban 
színészetünknek egész csillagtáborát egyesíti magában), önmagára még 
semmi irányban kezességül nem szolgálhat; sem arra nézve, hogy benne 
hiánytalan pótlása igérkezik mindazoknak a bevált értékeknek, amelyeknek 
igénybevételéről az új vezetés — mindegy, hogy minő meggondolásból — 
erős önbizalommal lemondott, sem pedig abban a tekintetben, hogy ez a 
névsor, mely pillanatnyilag csak egy társulat felsorolásául szolgálhat, a munka 
megindulásakor legott valódi együttes fémjelzőjévé is fog emelkedni. 

Ebben a vonatkozásban aligha egészen megokolatlan az az aggodal-
munk, hogy a közzétett szerződési feltételeknek abban a takarékosságtól 
ihletett bőkezűségében, mely a vezető tagoknak művészi otthonuk falain 
kívül való szerepelgetését ismét széltére jogaiba iktatja, nem csekély vesze-
delem rejlik. Az új tagok egy részének tervbevett működése meg éppen csak 
vendégjátékjellegű. Ezeknek nemzeti színházi tekintélyét nem devalválja-e 
majd a magánvállalatoknál rájuk háruló feladatoknak mélyen leszállított 
igényekhez igazodó volta? Gyakorlatilag pedig a «sikerszínházakban» eléggé 
sűrű százas sorozatokból kiemelheti-e őket a Nemzeti Színház a maga munka-
tervének a kellő időpontban való végrehajtására? Saját házatáján viszont 
valamely jelentős siker kibontakozását nem rekesztheti-e el az a körülmény, 
hogy vezető drámai színésznője — valami csábító magánszínházi ajánlatnak 
engedve — éppen akkor szándékozik élni szerződésben biztosított kéthavi 
szabadságidejével? 

Mindezek az aggodalmak eredhetnek tájékozatlanságból s a valóság 
rendre rájuk cáfolhat. Nem hihető, hogy az elvi elgondolások e részben a 
gyakorlattal is számot ne vetettek volna. 

Ami pedig a legfontosabb kérdést illeti: a műsortervet mindezideig 
tökéletes homály borítja. A tálalásról elég szó esett, az étekrendről annál 
kevesebb. Csak bizonyos számszerinti munkatervről értesültünk : hazai és 
külföldi ujdonságok, klasszikus és közelmultból való felújítások arányának 
megoszlásáról. Ezek így még csak üres keretek, amelyek megtöltésre várnak. 
Az új idény kezdetével mi majd módját leljük, hogy nem a tervezgetésekhez, 
hanem a konkrét alakban felszolgált teljesítményekhez meggyőződésünket 
követve hozzászóljunk ; fogásról-fogásra. Az új igazgatóhoz illik a rendületlen 
hit és bizakvás, a nélkül jó munkát vállalni és végezni nem is lehet. Mi már 
a kritikus eredendő és örök nehéztermészetűségénél fogva is talán kishitűb-
bek vagyunk, azt, hogy az eddig sohasem tapasztalt mértékben felcsigázott 
várakozást minden lépése igazolni fogja, nem várjuk, őszintén szólva nem 
is követeljük ; hasztalan meghódított és felperzselt Moszkvák még a Napoleo-
nok pályáján is akadnak. De a gloire igézete nem is egyes taktikai lépéseknek 



486 

a véletlen esélyektől annyira befolyásolt sikerén vagy eredménytelenségén, 
sokkal inkább egy életmű egészének, egy nemes gondolat szolgálatába állí-
tott erőfeszítésnek általános szellemén nyugszik, abból keletkezik. 

Aki a Nemzeti Színház irányítására vállalkozik, annak az évszázados 
otthonban nemcsak gépezettel, hanem szellemmel is akad dolga ; a gépezeten 
lehet is, kell is uralkodni, s ez az uralkodás a szükség kívánalmaihoz képest 
bízvást fokozódhatik akár a zsarnokságig ; a szellemnek viszont csak szolgálni 
lehet, a valódi érdemre és hivatottságra amúgy is mindenkor jellemző szerény-
séggel és alázatossággal. Rédey Tivadar. 

A Kegyetlenség Színháza. 
A francia színház eseménytelen 

szélcsöndjében közvetlen a nyári 
szünet küszöbén valóságos vihart 
kavart föl egy bemutató, amely a fő-
próba és az első előadás estéjére oda-
csődítette Párizs egyik obskurus, két 
cifrára kendőzött mozi közé beékelt, 
ragadós boulevard színházába az 
egész szellemi előkelőséget és minden-
kit, aki csak a fényvárosának divatos 
krémjében számít. Párizsnak ritkán 
van igazi, még ritkábban nagy szín-
házi eseménye. Plangos és olcsó sike-
rek közt haldoklik a francia dráma s 
ha Pitorëff vagy Dullin színházai nem 
szolgálnának néha egy kis felrázó in-
jekcióval, rég teljesen lesüllyedt volna 
a hangos film alacsony amerikai tö-
megszintje alá. 

Ezek a felrázási, megújhodási 
kísérletek újabban előszeretettel for-
dulnak az extatikus színház felé, 
amelyben a drámai hangsúly a fe-
szültség dionizoszi szertelenségén, a 
tragikumnak sötét végleteségén van. 
A görög színháznak az ősi ösztönök 
feltámadásában gyökeredző s a sha-
kespearei drámának a társadalmi 
kényszerek nyügéből sarjadzó sötét 
végzetessége, ez a kettős «αυαυχέ» 
romantikus felfokozottsággal éled újjá 
ezekben a modern tragédiákban, 
amelyek tárgyul rendesen valami régi 
mithoszt vagy mondát választanak. 
Igy adott már a mult évben Jean 
Cocteau, a francia avantgarde szín-
háznak ez a legszínesebb tehetsége 
új színpadi formát az Oedipus-mit-

hosznak La machine infernale című 
drámájában. Paradox, de pompásan 
találó fordítással Mennyei Pokolgép 
lehetne a darab magyar címe. Ez a 
pokolgép a mennyei magasságaiból 
leereszkedett Végzet végszóra tem-
pírozott, romboló masinája, amelynek 
aknáit kegyetlen kiszámítottsággal 
rakja le az engesztelhetetlen sors s 
amely azután másodpercnyi pontos-
sággal robban és végzi el könyör-
telen pusztító munkáját. Nincs menek-
vés előle. Pedig legtöbbször szinte 
szemmel láthatók a gyujtózsinórjai 
és teljesen áttetsző az egész gyilkos 
szövevény, az áldozat mégis ment-
hetetlenül belehull kikerülhetetlen 
csapdájába. Cocteaunál a végső meg-
oldás megrázó költészete még enyhíti 
valamennyire az egész tragikum ösz-
szeroppantó kegyetlenségét. A játékos 
képzelet más feloldó mozzanatokat 
is talál. A várost sarcoló sfinx például 
valami groteszk filológushóhér, aki 
fantasztikus szójátékok és nyelvke-
resztrejtvények útvesztőibe csalo-
gatja be zsákmányát, és sokszor 
agyoncsipkézett és csillogó kínai pa-
godákat épít egymásra halmozott 
szinonimákból. Antonin Artaudnál, 
a legújabb francia színházi esemény 
szerzőjénél szó sem lehet a legcseké-
lyebb ilyen enyhítésről sem. Artaud 
mielőtt darabját megírta volna, már 
kifejtette a Kegyetlenség Színházá-
nak elméletét és éppen ettől a csontig 
velőig maró kegyetlenségtől várja, 
hogy felrázza a lassú tespedés ingo-
ványaiban veszni induló drámát. 
Az a meggyőződése, hogy az emberek 
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véresre marcangolt érzelmességéből 
kell megszületni annak a félelmes 
feszültségnek, annak a mámoros 
és engesztelhetetlen lélekviharnak, 
amely nélkül nincs igazi drámai el-
ragadtatás. Sötét és sűrű a dráma 
légköre, akár a mithoszoké, amelyek 
legalkalmasabbak drámai tárgynak. 

— Minden nagy mithosz fekete — 
írja egyik tanulmányában Antonin 
Artaud és egyiket sem lehet elképzelni 
a gyilkolásnak, kegyetlen kínzások-
nak és a kiontott vérnek atmosz-
férája nélkül. Minden nagyszerű ős-
monda, amely a teremtést követő 
első szerelmi osztoszkodásokat s az 
első döntő vérengzéseket regéli el a 
tömegeknek, ebben a légkörben lélek-
zik. A színház ezeknek a nagy küz-
delmeknek és sorsdöntő válságoknak 
tükörképe. Bonyodalmakat old meg, 
erőket szabadít föl, lehetőségeket 
kapcsol be s ha ezek az erők, ezek a 
lehetőségek sötétek, ez nem a színház 
hibája, hanem az életé. A Gonosz 
halálra rémítő megjelenése, amely 
tiszta formáját az Eleusisi Mysteriu-
mokban kapta meg s amely valóban 
lázadó erejű volt, megfelel néhány 
antik tragédia fekete egének, amelyet 
minden igazi színháznak újra meg 
kellene találnia.» 

Artaud új darabjában mégsem 
valamelyik antik mithoszhoz nyúlt, 
hanem egy renaissance tárgyat dol-
gozott fel, a Cenciek mondáját, amely 
előzőleg már Shelleyt, a nagy angol 
költőt is tragédiára ihlette, s amely-
ből Stendhal is regényes krónikát 
írt. Artaud drámája, a régi Róma 
borzalmas rendőri hírének roman-
tikus feldolgozásához, Shelley tragé-
diájához áll közelebb. Shelley maga 
is ezt írja tragédiája bevezetésében : 
«Ez a tárgy olyan végletesen rettenetes 
és borzalmas, hogy meztelen színpadi 
megjelenítése elviselhetetlen volna». 
Artaud mégis ezt a mesztelen ábrá-
zolást választja. Sőt még romantiku-
san túlfeszíti az idegtépő borzalmakat. 

A különbség Shelley és az ő darabja 
közt főkép az, hogy míg Shelley 
Cencijén inkább a tilalmas szerelmi 
szenvedély végzetessége uralkodik, 
addig Artaudnál ez a motívum má-
sodrendűvé süllyed. Artaud Cencijé-
ben a dühöngő bűnöző megszállott-
sága lobog, van benne valami Nitz-
sche pompás fenevadjából, de mindez 
tudatosan, a démoniságnak valamely 
hideg és átgondolt intellektualiz-
musával él benne, tehát nem a Renais-
sance féktelen indulatembere. Rom-
boló szellem, büszkeségét dagasztja, 
hogy rosszat cselekedhet, mégis van 
benne valami zokogó és kétségbe-
esett fájdalom, ami sokszor szinte 
gyűlöletig éleződő ellenszenvünk 
mellett is részvétet éleszt iránta. 
A darab egyik francia kritikusa a 
«gonosz autarchiájá»-nak nevezi azt a 
komplexumot, amelyben ez a megkín-
zott kínzó bevehetetlen kastélya mé-
lyén szemben áll a családjával és 
legfőképpen leányával, ezzel a «nagy-
szerű feslett viperával.» De ez csak 
a tragédia egyik, első témája. A má-
sodik drámai konfliktus a szentség-
törő démoniság, az istentagadó belső 
konfliktusa, amely még a pokollal is 
Istent akarja hirdetni s a harmadik, 
amely mind a kettőt táplálja az 
antik tragédiából átvett vérfertőző 
szerelem végzete. Cenci erőszakkal 
teszi magáévá leányát, aki megöli 
apját, mert úgy érzi, hogy élő képe 
olyan lelkében, mint a lemoshatat-
lanul hordozott bűn s azután a hóhér 
kereke alatt expiálja bűnét, amelybe 
sorsa kegyetlen következetességgel 
kényszerítette be. 

A darabhoz Balthus készített meg-
kapó térhatásokat keltő díszletet, 
amelyben a legszélsőbb egyszerűség 
a lenyűgöző erővel egyesül. Az egész 
Piranese valamelyik gigászi palota-
börtönére emlékeztetett, tele félel-
mes szimbolumokkal. A skarlát kár-
pitok úgy függtek a végtelenbe tört 
boltívek alatt, mint alvadt vér foszlá-
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nyai. S a hátterek egyhangú, zord 
tónusai előtt rikító ellentéttel raj-
zolódtak ki a ruhák élénk színű és 
zsúfolt dísztől csillogó foltjai. 

Ez az egész színpadi beállítás 
Balthus díszletei és Artaud rendezése 
igazi nagy színházi estté emelték az 
előadást. Hatásuk nagyobb volt, 
mint magáé a darabé, amely szertelen-

ségeivel, a kegyetlenség elméletének 
döbbenetes gyakorlati megvalósításá-
val félig-meddig visszakanyarodás a 
németek háborúutáni extatikus szín-
házához, amely ott Berthold Brecht-
től, Hans Henni Jahnon át, Bruck-
nerig már megfutotta a színpadi 
lehetőségek minden rémségben tob-
zódó változatát. -s. 

Zene. Képzőművészet. 
Firenze nagy zenei ünnepségei. A II. Maggio Musicale 

Fiorentina. 
Firenze, 1935 június hó. 

A fascista kormányzat állandóan feszültségben tartja a lelkeket s 
nem engedi, hogy a nagy tömegek lelkesült érdeklődése akár egy pilla-
natra is ellankadjon. Az események egymást érik s az egész olasz élet-
ből valami sajátságos enthusiasmus árad felénk. Ezt érezzük a kis balillák 
menetelésében, a fascistaindulók energikus ritmusában, a sportban s még 
a művészi eseményekben is. Mussolini kormánya immár tizenharmadik éve 
éleszti a lelkesedést s minden alkalmat felhasznál, hogy necsak a külföldnek, 
hanem magának az olasz népnek is bizonyítsa az olasz életerő szünni nem 
akarását. A fascismus uralomra jutása óta Olaszország a nemzeti ünnepek, 
a kiállítások, a versenyek, egyszóval a nagy nemzeti megmozdulások földje. 
Minden ilyen megmozdulás a nép élniakarását, élnitudását van hivatva 
bizonyítani s egyben a nemzeti öntudatot és önérzetet is fejleszti. A nagy 
nemzeti vetélkedés egyik hajtóereje, egy nálunk szinte teljesen ismeretlen 
érzés, a tartományi öntudat. Költészetben, képzőművészetben, a közélet 
minden megnyilvánulásában lépten-nyomon észlelhetjük ezt a tartományi 
versengést, amelyet csak Itália történetének alapos ismerete érttethet meg 
velünk. A fascismussal eszmeileg is végleg megszilárdult a politikai egység, 
az Unità Italia valósággá lett, de a nép szellemi és érzésbeli összehangoló-
dásához még időre, lehetséges, hogy elég hosszú időre lesz szükség. Az olasz 
nemzet egy-egy kiválóságának sikerét, különösen, ha ez a siker messze kül-
földön is visszhangot kelt, nemcsak mint olasz dicsőséget ünneplik, hanem 
mint a tartomány szellemi kiválóságának bizonyítékát is, melyből az illető 
származik. Sokszor igen nehéz eldönteni, melyik önérzet gyökerei erősebbek 
az olasz lélekben, a nemzetié avagy a tartományié-e. A nemzeti és tarto-
mányi öntudat és öntudatfejlesztés az olaszok szemében nem szóvirág, hanem 
komoly érzésbeli valóság. Az olasz lélek mentes a középeurópai embert 
annyira megfertőző cinizmustól: veleszületett lelkesültségében a Vezér 
szuggesztív hatása alatt nemcsak hangoztatja, hanem tényleg érzi is azt 
az erőt, melynek külső bizonyítására a representativ nemzeti megmozdu-
lások különösen alkalmasak. Érzésünk szerint a művészeti eseményeknél 
nem a produkciók művészi értékén van a hangsúly, hanem az olasz cselekvő-
erő megnyilvánulásának propagandaértékén, nemcsak a külföld felé, hanem 
magával az olasz néppel szemben is. Az alkotó- és cselekvőképesség bizo-
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nyitása a főcél, mely mellett, olasz szemmel nézve a dolgokat, eltörpül min-
den más szempont. Természetesen a külföldi, kinek érdeklődéséből ez a lélek-
tani háttér hiányzik, elsősorban a produkciók művészi értékét mérlegeli. 

Ilyen szempontok szerint kell megítélnünk az immár másodízben 
megrendezett Maggio Musicale Fiorentino-t. Az ünnepségekről csak 
a tömegpszihológiai háttér figyelembevételével kaphatunk helyes képet. 
A firenzei ünnepi hetek is elsősorban az olasz propagandát szolgálták Olasz-
országgal és a külfölddel szemben, e mellett hangsúlyozták a toszkán alkotó-
és reprodukálóképességet. «Lo spirito fiorentino proteso in ogni tempo verso 
la bellezza e l'armonia ha ritrovato se stesso», — mondta Firenze podestája 
a Maggio Musicale megnyitóünnepségén. A zenei ünnepségek sikere érde-
kében óriási anyagi áldozatot hozott Olaszország. Alessi Savanarolájának 
előadása a benfentesek szerint kétmillió lírába került. A négy előadás be-
vételét a legoptimistább számítás szerint sem becsülhetjük hatszázezer lírá-
nál többre, annak ellenére, hogy a hatalmas tribünök minden előadásra 
zsúfolásig megteltek. Közvetlen anyagi haszonra még csak gondolni sem 
lehet, de a játékok idejére hihetetlenül fellendült idegenforgalom anyagilag 
is, nem beszélve a felbecsülhetetlen propagandaértékről, megtérítette az 
olaszság egyetemének a befektetett tőkét. A korporatív állam nem a puszta 
költségvetési tételekben, hanem magasabb ideális egységben keresi és találja 
meg számításainak egyensúlyát. 

A lelkesedés állandó ébrentartásához «crescendo»-ra van szükség. Az 
idei ünnepi hetek programmjának összeállítása, ha a tavalyiak után a hatást 
fokozni akarták, nem volt könnyű feladat. A I. Maggio Musicale ünnepségei 
oly monumentálisak voltak, hogy nehéz volt utánuk még pompásabb, ere-
detibb látványosságot hozni. Tavaly a legkiemelkedőbb művészi események 
Alessi : Santa Ulissa legendájának és Shakespeare Szentivánéji álmának elő-
adása voltak. Az előbbit a Santa Croce-kolostor udvarán Jacques Copeau, 
az utóbbit a Giardino di Boboliban Max Reinhart rendezte. Jellemző, hogy 
az idei ünnepi hetek legkimagaslóbb előadásának problémáját maga Mussolini 
oldotta meg, midőn azt a kívánságát fejezte ki, hogy Rino Alessi Savonarolá-
ról szóló könyvdrámáját írja át szabadtéri előadásra alkalmas drámává. 
Az előadás helyéül is maga a Duce jelölte ki a Piazza della Signoria-t, Savo-
narola megégetésének színhelyét. A címszereplő a tervek szerint Alessandro 
Moissi lett volna. Az ő váratlan halála felborította a tervet s csak hosszas 
keresés után találtak új, alkalmas szereplőt Memo Benassi személyében. 
A Savonarola-előadás, mint főesemény körül csoportosultak a többi produk-
ciók. Ezek közül elsősorban az irodalmi világhírességek előadásait említjük 
meg. Pirandello Introduzione al teatro italiano, Henry Bordeaux Riccordi 
d'Italia, Herman Keyseriing: La coltura della bellezza, André Maurois 
Rôle de Part dans la vie címen tartottak előadást. Nagy megtiszteltetés mind 
az íróra, mind nemzetünkre, hogy Zilahy Lajost is felszólították Savonarola 
és koráról szóló előadása megtartására. Annál nagyobb Zilahy előadásának 
jelentősége, mert Alessi drámájával kapcsolatban a Savonarola-probléma 
állott az egész ünnepségek alatt az érdeklődés középpontjában. Az említett 
világhírű írók felolvasásai a világsajtóban keltett visszhangjuk miatt jelen-
tettek az olaszság számára nagy értéket, a tömegeket azonban inkább azok 
a zenei események mozgatták meg, melyek a Teatro Communale-ban, a 
Teatro Pergole-ban, a Piazza della Signorián és a Giardino di Boboli-ban 
játszódtak le. Ezek az előadások a középeurópai közönség számára szinte 
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érthetetlenül nem tükrözték s nem is akarták tükrözni az olasz alkotózseni 
sajátosságát. Olasz zeneszerzők, karmesterek és rendezők aránylag igen 
keveset szerepelhettek. A nemzeti öntudatáról híres olaszság ez alkalommal 
tervszerűen hangsúlyozni akarta, hogy nem elfogult saját művészetével 
szemben ; mint az európai kultúrközösség tagja, magasabb egységre törek-
szik s van érzéke vérségileg távolálló népek művészetének és művészeti irá-
nyainak megértéséhez is. Az olasz napisajtó cikkeiben az ünnepi hetek alatt 
állandóan megfigyelhettük, miként igyekeztek szellemi és művészeti kap-
csolatokat találni az előadott idegen művek és az olasz művészet s művészeti 
irányok között. 

Az olasz művészetet Verdi Álarcosbáljának és Requiem-jének, Bellini 
Normájának előadása, Alessi és Castelnuovo Savonarolájának, valamint 
Pizzetti Orseolo-jának bemutatója képviselte. A külföldi művészet szám-
szerűleg mindenesetre sokkal nagyobb szerepet kapott. Elég, ha Rameau 
Castor és Pollux-át a párisi opera társulatának előadásában, Mozart Szök-
tetés a szerályból című operáját, Bach Brandenburgi koncertjeit, Beethoven 
IX. symphoniáját említjük meg, valamint a párisi Académie de Dante elő-
adását, melynek keretében Debussy Aprésmidije és Pierné Impression 
de Music hall-ja került bemutatásra. A zenei és művészeti események felejt-
hetetlen hatásúak voltak; a nagy énekesek, színészek és rendezők oly nagy 
számban s oly kiváló teljesítményekkel tartották heteken át lebilincselve 
a közönség figyelmét, hogy az április huszonnegyedikétől június negye-
dikéig tartó zsúfolt programm iránt az érdeklődés állandóan fokozódott. 
Nem is csoda, hiszen olyan énekeseket hallhattunk, mint Gina Cigna, Lauri 
Volpi, Ezio Pinza, Benvenuto Franci; olyan karmesterek vezényeltek, mint 
Bruno Walter, Tullio Serafin, Vittorio Gui; olyan színészek játszottak, mint 
Memo Benassi, Guglielmina Dandi; olyan rendezők készítették elő az elő-
adásokat, mint Jacques Copeau, Herbert Graf, Pierre Chéreau. A programm 
egymásutánjában is érvényesült a fokozás elve : az utolsó két előadás, a 
Savonarola és Ginek Alkestis-e kiállításban és előadásban felülmulta az előző 
teljesítményeket. 

Érdekes, hogy Gluck Alkestis-e, mint közönségsiker jóval túlhaladta 
a Savonarolát, minek okát a rendezők s az előadott darabok stíluskülönb-
ségében találhatjuk meg. Copeau a Savonarolát reális keretbe igyekezett 
beállítani. Elhatározását bizonyos tekintetben determinálta már a színtér. 
A tömegek mozgásának és érzelemkitöréseinek reális színezetet akart adni, 
így az óriási statisztatömegek mozgatása elkerülhetetlenné tette az apróbb 
zökkenőket. Ezzel szemben Herbert Graf a görög tárgyú operában meg-
tartotta Gluck eredeti stílusát: stilizált, valósághatást nem is kereső képet 
adott, mely puszta szépségével bilincselte le a nézőt. 

A zenei előadások stílusa nem volt mindig teljesen egyöntetű. Az elő-
adott művek nagy része lelkileg távoláll az olasz zenétől s ezt a távolságot 
a vendégkarmester sem tudta tökéletesen áthidalni. Ennek a lelki és zenei 
stíluskülönbségnek megfelelően Gluck és Mozart egészen máskép hangzott 
az olasz zenekarból, mintha németek adták volna elő : temperamentumosak-
ban s talán graciózusabban. A stílusegység és logika néhol észrevehető hiá-
nyáért bő kárpótlást kaptunk az előadások egyéb kiválóságában. Az Alkestis 
előadás óriási sikere ellenére akadtak olasz kritikusok, kik az említett hiányo-
kat kihangsúlyozva, a zenekar munkáját az «alla siciliana» kétes értékű díszítő-
jelzővel illették. A IX. symphonia előadása, midőn Felix Weingartner vezé-
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nyelte a bécsi filharmonikus zenekart, alkalmat adott a kritikusoknak, hogy 
rámutassanak a német és olasz előadóstílus közti különbségre. Minden apró-
lékos kritizálás ellenére az idei Maggio Musicale zenei jelentőségben Firenzét 
Salzburg mellé emelte. A zenei programm gazdag változatossága, a magas 
művészi színvonal s a közönség állandó érdeklődésének biztosítása nyilván-
valóan mutatta azt a hatalmas nemzeti lendületet, melyet az olaszság ez 
alkalommal is bizonyítani akart. Huszti Dénes. 

Wagner a platánfa alatt. (Tann-
häuser szabadtéri előadása a tatai 
parkban.) Az idei júniusi heteket 
ismét a tatai-park szabadtéri elő-
adása fejezte be. Tata kezd lassan 
magyar Salzburggá kiépülni. Már 
várnak tőle valamit. Számítanak rá. 
A külföldet is érdekli, azon az úton 
van, hogy fogalommá válik a magyar 
művészi életben, bár az idei Tann-
häuser-előadással kapcsolatban némi 
fogalomzavar robbant közbe. 

A tatai szabadtéri előadásoknak 
két egymástól félig-meddig független 
része van : a társadalmi és a művészi. 
A társadalmi rész az idén fényeseb-
ben sikerült, mint valaha. A tatai 
előadás keretében határozottan vissza-
csillant valami a régi nagy feudális 
kerti ünnepekből. Csak most a korra 
való tekintettel helyet biztosítottak 
itt a pénz és szellemi arisztokráciá-
nak, sőt azoknak a jobb polgári 
elemeknek is, akiknek érzéke és 
anyagi lehetősége van az ilyen ma-
gasabb színvonalú füzértáncos kul-
túrának legalább hangulati elemei-
hez. A tatai előadás közönsége az 
idén igazán látványosságszámba 
ment. Az Esterházyak művészdédel-
gető hagyománya megadta hozzá a 
legnemesebb patinát s a tatai park, 
Magyarországnak ez a varázslatos 
multakból itt rekedt andalitó tündér-
kertje a zöld szalon-labirintusok le-
nyűgöző pompáját pázsitok szőnyeg-
csodáival, lombgobelinekkel, vizek 
velencei tükreivel és madárdalok rej-
tett zenekaraival. 

Kár, hogy ebbe a nagyszerű ke-
retbe ezúttal bágyadtabb színű kép 
került. Wagner művei aligha alkal-

masak szabadtéri előadásra. De kü-
lönösen nem a Tannhäuser. Igaz, 
hogy a wartburgi dalnokverseny ki-
vételével a zenedráma valamennyi 
jelenete beállítható szabadtérre, sőt 
a rendezés ügyesen kapcsolta össze 
a nyílt wartburgi csarnokot egy kö-
zépkori garden-party fantáziájával, 
de azért mégis egyhangú kissé a 
legváltozatosabb jeleneteket : Vénusz 
barlangot, zarándokeksztázist, pász-
toridillt és vadászhallalit, magános 
szerelmi epedést és tömegcsodát 
hozzákovácsolni a színpad egyetlen 
díszletét adó óriás platánfához, amely 
az idén szintén kissé kúszábban ke-
rült ki a természet mostoha kezéből. 

Legmostohább volt azonban a ter-
mészet a wágneri zenéhez. Ez a zene, 
amely a leheletfinomságok és eget-
rázó fortissimok szertelen ellenté-
teiből építi ki a drámai feszültséget, 
amely a hangok csatájában tükröz-
teti a belső erők küzdelmét, itt tel-
jesen egyoldalúvá vált. Finomságai, 
pianói, gyöngéd, meleg lírái, tem-
peramentumos parlandói elvesztek 
és csak a hatalmas fortissimok dü-
börgése s a karok tömör ereje érvé-
nyesült. A rendezés elkövette azt a 
hibát is, hogy talán a kelleténél job-
ban lesüllyesztette a zenekart úgy, 
hogy a zene kevésbbé harsogó részét 
valóban, mintha a föld nyelte volna 
el. A közönség megfeszülten figyelt, 
de a halkabb részeknél legjobb eset-
ben is csak foszlányokat tudott el-
kapni. Ennek következtében misz-
tikusan érzett a távolság a láthatat-
lan és sokszor alig hallható zenekar 
és az énekesek között. Az énekesek 
sem voltak mind szabadtérre disz-
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ponálva. Maga a vendégénekes, Max 
Lorenz sem az az áradó, hatalmas 
hanganyag, amely alkalmas ekkora 
méretek zengő betöltésére. Nagy ének-
kultúrája van, amely zárt teremben 
bizonyára kitűnően érvényesül. Itt 
azonban csengéstelen maradt. Olyan 
volt mint egy Breutbart imitátor, aki 
kasirozott súlyokkal dobálódzik s a 
játékában is volt valami sokszor 
bohócosan ható súlytalan fürgeség. 
Vagy naturalisztikusan akarta joung-
leur voltát igazolni? Annál szárnya-
lóbban zengett Németh Mária kris-
tályos szopránja és igazán szép volt 
Palló és Székely tökéletes harmóniába 
símuló éneke és játéka. Ferencsik a 
fiatal karmester minden buzgó neki-
gyűrközésével sem tudta a kirobbanó 
wágneri feszültséget kicsiholni sem 
a zenekarból, sem az énekesekből. 
Az előadás sokszor lankadtan, ál-
mosan bódorgott az esti fák alatt, 
amelyeken az este leszálltának szinte 
elemibb erejű koncert kezdett ver-
senyt támasztani a wagneri muzsi-
kának. 

Az az érzésünk, hogy Oláh Gusz-
táv személyében nem a legjobban vá-
lasztották meg a szabadtéri játék 
rendezőjét. Oláh ereje a stilizált szín-
padi kép hatalmas és gazdag fantá-
ziájú kialakításában van. Itt erre 
alig nyílt tere. Ott, ahol mégis alkalma 
volt rá, különösen a wartburgi dal-
nokverseny színes, mozgalmas fel-
vonulásában, igazán lenyűgöző szép-
ségűt alkotott. De különben a sab-
lonoknál maradt. A Vénuszbarlang 
jelenetet a fára felhúzott operai elő-
függöny mögött játszatta le a leg-
konvencionálisabb tündérbalettel. 
Ahol lehetett, a természetes kellékek 
felhasználásával, valóságos birka-
nyájakkal, lovas felvonulásokkal, fal-
kákkal próbált mozgalmat és tömeg-
hatásokat vinni a meglehetősen álló 
cselekménybe. De a tömegek sem vol-
tak mindig a tér arányaihoz mérete-

zettek és nem tudták kellő élettel 
ellensúlyozni a hosszú szólok és duok 
mozdulatlanságát. 

Sokat nyert azonban az előadás, 
egyszerre szinte fölemelkedett, mikor 
a sötétség teljes leszálltával a fény-
hatások rejtelmes ereje szinte misz-
tikus mélységet adott a jelenetek-
nek. A képzelet valósággal kigyult 
a messzeségből sugárzó színes ref-
lektor-fényekkel. Ebben a hangulat-
ban teljesen előkészítetten és a szug-
gesztivítás megrázó nagyszerűségé-
vel tündöklik fel a záró csoda. Tann-
häuser zarándok botja fényvirág-
zásba szökken, amely mint a meg-
dicsőültek lángkoronája imbolyog a 
lobogó fáklyarengeteg tűzfolyama fö-
lött, mint a földi szférákba ereszke-
dett csillagkép rejtelme. Ez a zárókép 
feledhetetlen volt, méltó éjjeli be-
koronázása a tatai park nappali szép-
ségének. 

K. M. 

Francia művészek kiállítása. 

A Mária Valéria-utcai Fränkel-
szalonban érdekes kiállítás került a 
közönség elé: egy bokrétára való kép, 
egytől-egyig a legújabb francia festők 
munkái. A háború befejezte óta, tizen-
hat év óta eddig ez a második alkalom, 
hogy műbarátaink s művészeink ide-
haza francia képeket láthassanak, 
ami annál szomorúbb, mert új fes-
tészetünkben a francia hatás döntő 
szerepet játszik. Ez a kiállítás ugyan 
inkább nevekkel dicsekedhet, mint 
művekkel. Braque, Chagall, Derain, 
Dufy, Foujita, Kizling, Léger, Modig-
liani, Pascin, Picaso, Rouault, Ut-
rillo és Vlaminck neve szerepel a 
katalogusban, de a művek ezéket a 
nagy neveket nem reprezentálják 
eléggé. Inkább az összhatás a fon-
tos ; a hajlékony és kecses gall szel-
lembe bepillantást engednek a művek 
akkor is, ha nem legelsőrangúak. 

G. 


