
S Z E M L E 

Harsányi Kálmán. 
(1876—1929.) 

Könnyű volt a koporsó és nehéz az élet, amelyet június első vasárnap-
ján örök nyughelyére kísértünk. A szenvedés, mint jó tanár, összefoglaltatta 
Harsányi Kálmánnal, amit öt évtizeden át tanított neki: hosszú betegséggel 
vizsgáztatta, súlyos gondok tételét adta fel neki. S ő úgy halt meg, ahogy élt. 
Lassú testi pusztulása fölött éber tudat; «utánam az özönvíz» méretű gondjai 
fölött zárt ajak : mindent tudva és jajtalan állt a halál elé, mint az élet elé is. 
Neki élet és halál egyformán próba volt. 

Megint megállt egy aszkétaszív s megint elesett egy, a szellem dacosai 
közül. Azok közé tartozott, akik méltó martirumot keresve lézengenek a mér-
tékletes önfeláldozásnak ebben a langyos világában. Élő anakronizmus volt. 
Két év előtt, amikor tanulmányt írtam róla, ez ütött meg az első sorában 
s ezt éreztem az utolsó után. Minden kor eldob, visszaszorít egy csomó emberi 
vonást, csakhogy a maga életstílusát hangsúlyozza. Harsányi Kálmánban 
ezek az eldobott vonások álltak ragyogó emberségbe. Senki sem volt elhagyot-
tabb a kortársai közt, mint ő. Ha ma indulna, talán más pálya várna rá. Ami-
kor indult, pontosan azt nem akarták az emberek, amit ő. 

Amíg a fölfelé szegzett tekintetnek s a makulátlan tollnak becsülete 
lesz, irodalomtörténeti helye megmarad. Mégis tragikus író. Műve nem áll 
arányban emberi méreteivel. Némely folyót minden víz duzzaszt, mástól 
minden víz elszalad. A kor költői légköre s lehetőségei voltak olyanok, hogy 
szárnyait nem nyithatta egészen ki s ballasztjait sem dobhatta el. 

Ereje : tisztelte a nagy koncepciót; a kifejezés abszolut összhangját 
kereste s az ideákat legmagasabb fogalmazásukban érintette csak. Fogyatko-
zása : nem kelthette az életszerűség illuzióját, nem volt forma-teremtő talentum 
s az emberiélek szőttesében nem minden színre volt szeme. 

Minden műfajban érdemeset alkotott. Lírája a legbecsesebb. Szereti 
a tiszta zengést, a szeplőtlen megjelenést. Háborúelőtti verseiben van valami 
parnasszien, későbbi versei szonátaszerűen megkomponálttá válnak, vissza-
térő témával, szinte túlságosan zenei hangszereléssel. Legadekvátabb kifejezés 
formája : a kozmikus visszhangú filozófiai líra. Drámája, az Ellák, eszmei 
elgondolásában egyike az új irodalom legértékesebb alkotásainak, de kifej-
lesztésében van valami iskolás óvatosság, a poéta doctus érzik rajta. Regénye, 
a Kristálynézők, a magyar irodalom egyik legsajátosabb könyve. Imponál 
benne az a férfias bátorság, mellyel már a háború előtt a magyarság és Buda-
pest helyzetét látni merte. Könyvének az írói elgondolásával azonban bajos 
egyetérteni. A szimbolizmus túltengését, az ábrázolás életszerűtlenségét nem 
mentheti a realizmussal szembeszegült művészfelfogás. Első könyve : a Tölgy-
levél című verses regény, a természetre ocsúdó, fiatal lélek borzongása. 

Mint kritikus rendkívüli képzettségével, színpadi jártasságával s szó-
kimondásával különösen a színházi kritikát termékenyítette meg. Calderon, 
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Balzac, Shakespeare hivatott fordítója, a spanyol irodalom legnagyobb magyar 
ismerője volt. 

írásainak az értékelése ingadozni fog. Kora ízlésétől egy eszmeibb kor 
ízléséhez fellebbez. Máris közelebb kerültünk hozzá. Új szempontok érnek, 
amelyek talán a mi ítéletünkön túl is igazolni fogják. 

Tisztálkodás őt olvasni. Sokan és soká térnek még vissza könyveihez. 
Akikhez nem térhetünk vissza : az ember, aki több volt, mint műve. Bizony-
ságot teszek erkölcsi nagysága, engem gyakran megszégyenítő nagylelkűsége 
mellett. Nem ismertem férfit, aki ilyen konokul csüggött volna az örök dolgo-
kon s túl a társadalmi hierarchiákon, ennyire szellemük szerint mérte volna 
az embereket. Csökevényeiben sem volt meg benne a legtöbb írótehetség védő 
agyafurtsága. Nem látta, vagy nem akarta látni az ideák személyi horgonyait. 
Ami másnak megfejthető frázis volt, neki sorvasztó eszme maradt. Ki tisztelte 
úgy az írott szót, mint ő? Robotfilléreiből csodálatos könyvtárat gyüjtött 
s ebbe a könyvtárba nem került kötetlen könyv akkor sem, amikor neki magá-
nak nem maradt gondmentes éjtszakája. Tudta, hogy meg kell halnia s együtt 
akarta látni műveit. Könyvkiadásába belebukott. Minden verem póruljárt 
csillagásza, minden szélmalom összetört Don Quijoteja hitelezőkre hagyta 
vagyonát s a közismert magyar hálára gyermekeit. 

Gondolkozom rajt', mi lehetett a legtöbb, amit ez a Krisztus-arcú ember 
megért. Karosszékében ülve, a halált várva, szeme előtt félig kész műve csor-
báival s szívében a közelgő terminussal, talán volt egy pillanata, melyben élete 
külső reménytelensége s belső végzetszerűsége egyszerre suhant át rajta. 
A Parancs, amelyhez hű volt s a Hely, amely a hűséget kipróbálta, a helyt-
állók reménytelen diadalérzetében ölelkezett össze. Egy keresztény pillanat: 
talán ez volt a legtöbb, amit megért. 

Ő volt az egyetlen író, aki bírálatom kemény szavait sem utasította vissza, 
sőt barátságába fogadott értük. E nekrológ sem akarja hízelgéssel vagy elhall-
gatással sérteni emlékezetét. Harsányi Kálmánra rágondolok és újra érzem, 
hogy az igazság eljegyzettjeit csak egyféle kegyelet tiszteli meg : a kritika. 

Németh László. 

A Jókai síremlék leleplezése. 
Június hó 2-án délelőtt lélekemelő 

ünnepség keretében leplezték le a kere-
pesi temetőben Jókai Mór síremlékét. 
A magyarság régi tartozását rótta le 
ezzel az emlékművel és ünneppel. Évek 
hosszú sora mult el Jókai halála óta és 
még mindig csak egyszerű fejfa jelölte 
annak sírját, aki milliók és újra milliók 
lelkét tette és teszi még ma is neme-
sebbé, gazdagabbá. Az országos gyüj-
tést, amelynek során a legtöbbet a 
magyar ifjúság áldozta, a szobor költ-
ségei majdnem teljesen felemésztették, 
multak az évek és a sír dísztelen ma-
radt. Valóban szégyenletes megfeledke-
zés volt annak a nemzedéknek részéről, 
amelyet Jókai annyi kinccsel ajándé-
kozott meg. Gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi miniszteré 
az érdem, hogy ez a lehetetlen állapot 
végre véget ért s hogy ma a síron 

díszes emlékmű emelkedik, mely Fü-
redi Richard és Lechner Jenő sikerült 
alkotása és méltán rója le a nemzet 
kegyeletét. 

Az ünnepélyen ugyancsak gróf Kle-
belsberg Kunó, akinek nagyarányú 
kultúrpolitikáját a magyar történelmi-
ség szerves gondolata állandóan szí-
nezi, ebből a szempontból meglepően 
találó jellemzést adott Jókai jelentő-
ségéről, amidőn a következőket mon-
dotta : 

«— Jókai a többi között a maga gyö-
nyörű munkás életét mindvégig követ-
kezetesen élte le. Nagy szelleme, hatal-
mas poézise mindvégig egy irányban 
haladt. Utána hatalmas, nagy életmű 
maradt, amely örök értéke a magyar 
nemzetnek. 

— Amikor irodalmi munkásságát 
megkezdte, szerte Európában a klasszi-
cizmus után mindenütt felébredt a 
romantikus korszak és benne a tör-
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ténelmi érzék. Németországban, Fran-
ciaországban és másutt is mindenfelé 
építészek rekonstruálták a régi kasté-
lyokat és lovagvárakat, történészek 
pedig a levéltárakból feltámasztották 
a nemzeti multat. 

— Hazánkban a műemlékeket fel-
dúlta a török, a levéltárakat is elpusz-
tította, sem az építészek, sem a levél-
tárak kutatójának nem volt módja a 
történelmi multat feltámasztani. Ná-
lunk ezt a rekonstruáló munkát az 
építész helyett is, a történész helyett is 
Jókai hatalmas szelleme végezte el. 
Elvégezte történeti regényeiben, ame-
lyek feltárják Magyarország históriá-
jának különböző korszakait és ezeknek 
a korszakoknak történeti emlékeit. 
A Jókai szelleme azonban nem állt 
itt meg : a mult, a történet vázolásán 
túl is elment és bepillantást engedett a 
magyar jövőbe is. Tatrangi Dávid 
hatalmas alakjában a magyar ideált 
állította elénk, azt a magyar embert, 
aki a tudás, a művelődés, a kultúra 
erejével veszi fel a harcot, a magyar 
nemzet ellenségeivel szemben. Ez lesz 
a mi eszményünk, ezt fogjuk követni 
mi és a mi utánunk eljövendő magya-
rok, a munkára, ha kell, áldozatra 
kész magyar nemzedék.» 
A Magyar Tudományos Akadémia 

és a Kisfaludy-társaság nevében Ber-
zeviczy Albert mondott jelentős beszé-
det. Lelkesen ünnepelte Jókaiban a 
magyar ifjúság lelkét, mert 

«Jókai az ifjúság költője volt, a 
magyar ifjúságé s az a nemzedék, 
amely megszűnnék lelkesedni azért, 
amit ő írt, vagy nem volna fiatal, vagy 
nem volna magyar !» 
Aztán rámutatott gróf Klebelsberg 

érdemeire, hogy mint a nemzet man-
datariusa lehetővé tette a régi tartozás 
lerovását és ezt a szép ünnepet. 

És amint végigfutott szemünk az ün-
neplők megilletődött seregén, amelynek 
élén a kormányzó is megjelent, amely-
ben a felsőház, képviselőház és úgyszól-
ván az összes magyar kulturális egyesü-
letek és társulatok képviselve voltak, 
meg kellett éreznünk, hogy ez az ünne-
pély valóban szívből fakadó és őszinte 
ünnep volt, benne az egész nemzet 
rajongó szeretete és csodálata járult 
a nagy mesemondó színe elé. Tanusága 
volt annak, hogy Jókai jóslata betel-
jesedett, mert igazságot állított akkor, 
amidőn ezt a néhány sort írta, melyet 
a síremlék aranyos betűkkel hirdet: 

«Ami bennem lélek, veletek megy, 
ott fog köztetek lenni mindig, meg-

találsz virágaid között, mikor elher-
vadnak, megtalálsz a falevélben, mikor 
lehull, meghallasz az esti harangszó-
ban, mikor elenyészik s mikor meg-
emlékezel rólam, mindig arccal szem-
közt fogok veled állani.» — r. 

Tudományos élet. 
A Magyar Történelmi Társulat május 

utolsó napján tartotta évi közgyűlését, 
amelyen Klebelsberg gróf kultuszmi-
niszter, a Társulat elnöke, eleven átte-
kintést adott a mult évek munkájá-
ról s egyúttal ismét új programmot is 
a közeljövő feladataira nézve. Hóman 
és Szekfü összefoglaló magyar története 
kapcsán a művelt magyar közönség 
meglepődéssel fogja látni a haladást, 
amelyet a magyar történettudomány 
mind anyaggyüjtésben, mind a szem-
pontok megválogatásában az utolsó 
emberöltőben felmutathatott. A Tör-
ténelmi Társulat újkori forráskiadvá-
nyai, amelyeket tudományos szem-
pontból és formailag is kész össze-
foglaló feldolgozások kísérnek, szintén 
szélesebbkörű érdeklődésre tarthatnak 
számot. A mult évtizedekben világ-
szerte erősen szaktudománnyá kezdett 
válni a történetírás a nagyközönség 
szemében ; örvendetes jelenség az, hogy 
amint a külföldi, úgy a hazai történet-
írás is kezdi már megtalálni útját a 
művelt olvasóközönséghez, amelyet 
nemzeti önismeretre van hivatva taní-
tani. 

A Társulat, az összeomlás után az 
újabb kor feldolgozását épen azért tűzte 
ki időrendben első feladatául, hogy a 
nagyközönséghez közelebbálló időkről 
nyujthasson olvasható s élvezhető mun-
kákat. A régebbi korszakoknak külö-
nösen a művelődéstörténet szempontjai-
ból való feldolgozására szintén elérke-
zettnek látja most már az időt Kle-
belsberg gróf. A külföldi szaktudomány 
talán még nagyobb mértékben hasz-
nálhatja a régibb magyar korszakok 
művelődéstörténeti anyagát összeha-
sonlító céljaira, mint az újabb magyar 
történet bármily kimagasló részletei-
nek adatait és nekünk magunknak is 
elsőrendű aktuális feladatunk, hogy 
kultúrális multunkra az idegen népek 
figyelmét felhívjuk. Klebelsberg gróf 
beszámolt az előkészítő munkákról a 
magyar jogtörténet emlékeinek kiadása 
körül, valamint a tervekről művészet-
történeti kiadványokat illetőleg is, 
amelyek párhuzamosan kísérnék az 
Akadémia által újabban programmba 
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vett «Vigyázó-ásatásokat», a török idők-
ben a föld alá került építészeti emlé-
keink tervszerű feltárását. 

Klebelsberg gr. beszédének sikerét 
már eleve biztosította az, hogy eredmé-
nyekre mutathatott rá és célkitűzései-
ben is pozitív programmot adott. Tu-
dományos feladatokhoz — mondta — 
idő kell, hiszen az újkori forráskiadvá-
nyok munkáinak megindulásától is 
csaknem egy évtizednek kellett eltelnie, 
hogy a kötetek sorozata az utolsó 
években napvilágot láthasson. Ugy jog-
történeti téren (régi törvényeink hite-
les szövegeinek kritikai kiadásával, 
jogtörténeti olvasókönyv közrebocsát-
tásával), mint művészettörténeti téren 
(a kutatómunka megszervezésével) év-
tizedekre való előrelátásról tanuskodik 
Klebelsberg gr. elnöki programmja. 

A külföldi kapcsolatok ápolására 
különben levelezőtagsági helyeket szer-
vezett a Történelmi Társulat, amely 
tagságokra nemzetünk és történettudo-
mányunk iránt rokonszenvet és érdek-
lődést mutató idegen tudósokat kíván 
megválasztani. Oly gondolat, amely 
bizonyára kedves üzenet lesz távoli 
jóakaróink számára és állandó jele há-
lás megemlékezésünknek. Lengyel, 
olasz, német, osztrák, francia, angol 
tudósok közül mintegy húsznak sza-
vazta meg a Társulat ezúttal ez üd-
vözlő üzenetet ; aránylag különösen 
sok lengyelnek, emlékéül a példátlanul 
meleg fogadtatásnak, amellyel a Törté-
nelmi Társulat kiküldöttei a közel-
multban Lengyelországban a tudomá-
nyos körök részéről találkoztak. 

Ugyanezen a közgyűlésen tartot-
ta Gyalokay Jenő ezredes, történetíró 
előadását Bethlen Gáborról, mint had-
vezérről. Valóban osztatlan érdeklődés 
kísérte szakember s laikus érdeklődő 
részéről egyaránt. Tárgyilagosságot, 
szakszerűséget, változatos szemponto-
kat fordulatos előadással egyesítve 
ritkán hallunk tudományos helyeken 
s a kísérő tetszésnyilvánítás mutatja, 
hogy az előadónak érdemes fáradságot 
vennie arra, hogy az előadás formá-
jára nagyobb gondot fordítson a szoká-
sosnál. A természetes, folyékony, sza-
bad előadás mindig erősebben leköti 
a közönség figyelmét, mint a többnyire 
léleknélküli felolvasás. Nem csupán ön-
magának aratja a sikert az előadó, 
hanem a helynek is, ahol szerepel ; a 
tudományos gyűlések népszerűsítésé-
nek egyik leghatékonyabb módja ez. 
Gyalokay Bethlen 1626. évi hadjára-
tához fűzte bíráló megjegyzéseit, amely 

hadjáratában a korszak legnagyobb 
hírében álló hadvezérével, Wallenstein-
nel került szembe a fejedelem serege. 
Diplomáciai fogásokkal vegyített ka-
tonai diszpoziciók folytán sikerült Beth-
lennek oly helyzetet teremtenie, hogy 
ellenfelének serege demoralizálva sietett 
ki előle az országból. Nagyobb ütkö-
zetre nem került sor, mert Bethlen 
kerülte azt, még gyöngébb volt s ke-
rülte azután Wallenstein is, amikor 
helyzete kedvezőtlenebbé vált. Épen 
a magyar hadviselésnél oly ritka szá-
mító észt, mely nem a vakmerő neki-
rohanásban keresi minden áron dicső-
ségét, hanem az ellenfélnek bármi mó-
don való megsemmisítésében látja fel-
adatát, ezt becsüli főként Bethlenben 
a mai hadtörténeti irodalom ; a hideg 
nyugalmat, megfontolást, saját erejé-
nek kímélését, fölényes irányítását 
nemcsak saját maga, hanem az ellen-
fél lépéseinek is. Ha Wallenstein végül 
önmagától is fel nem adta volna a 
küzdelmet és csatát kockáztatott volna, 
Bethlen győzelme alig lehetett volna 
kétséges és az erdélyi fejedelem nevét 
ma világszerte a harmincéves háború 
legnagyobb hadvezéreinek sorában em-
legetnék. Sz. M. 

James Joyce Ulysses-e és az új angol 
regény. 

Ha volt irodalmi mű, amelyet az 
utóbbi időben komolyan üldöztek, min-
den elképzelhető formában, a cenzori 
betiltástól a nyilvános elégetésig, ez 
az ír származású angol regényíró James 
Joyce regénye, az Ulysses volt. Mond-
juk meg azt is, hogy soha könyvet 
méltatlanabb üldözés nem ért, mint 
ezt. Ma már kétségtelen, hogy az újabb 
idők legjelentősebb irodalomtörténeti 
eseménye új formát teremtett, új lehe-
tőségeket nyitott az angol regény szá-
mára. 

Az a vád, hogy Joyce regényében 
obszcenitások vannak. Igaz, hogy van-
nak, de csak annyiban és olyan mér-
tékben és vonatkozásban, mint Swift 
Gulliverjében, vagy hogy még messzebb 
menjünk vissza, Rabelais Gargantua és 
Pautagrueljében, amely bizonyára szin-
tén volt némi hatással Joycera az 
Ulysses megírásában ; vagy azokban az 
egyházi casuista művekben, amelyek 
nem irtóztak benézni a posványba, 
hogy az emberi lélek titkait kutatva, 
megtisztíthassák és megigazuláshoz se-
gítették. Joyce foglalkozik regényében 
a mai ember sexuális ösztöneivel és 

Napkelet 60 
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problémáival, de semmivel sem kirí-
vóbban vagy nagyobb mértékben, mint 
egyéb testi és lelki funkcióval és semmi-
esetre sem abban az értelemben és mo-
dorban, mint a ma divatos könnyű 
francia regények, amelyekben ezen van 
minden hangsúly. 

Az obszcenitások és sexuális kérdé-
sek fejtegetése és feltárása minden-
esetre veszedelmet jelenthet a tömegek 
és a fiatal olvasók számára, azonban az 
Ulyssesre mindent el lehet mondani, 
csak azt nem, hogy tömegcikk s hogy 
fiatalok könnyed szórakoztató olvas-
mánya. Sőt épen ellenkezőleg : a leg-
nehezebb olvasmány, teljesen fegyel-
mezett gondolkodású és föltétlenül 
nagyműveltségű olvasót föltételez. Aki 
ezek nélkül a föltételek nélkül veszi 
kezébe az Ulyssest, az nem jut tovább 
a negyedik oldalnál. Akkor únottan, 
értetlenül és bosszúsan csapja le a 
könyvet, amelynek többi hétszáz sű-
rűn telenyomtatott nagy oldala olva-
satlanul marad. 

Az bizonyos, hogy az Ulyssesben nem 
történik semmi olyan különös, izgal-
mas esemény, amely az érdekes utó-
piákhoz, a színes és mozgalmas kalan-
dokhoz szoktatott angol olvasót leköt-
hetné. A hétszázoldalas hatalmas kötet 
mindössze egy nap története reggeltől-
estig, szabályosan reggel nyolc órától 
éjjel három óráig. Ez alatt az idő alatt 
nem igen történhetnek világrengető ese-
mények Dublin-ben, ahol a regény 
játszik és főképen olyan köznapi lelkű, 
átlag nyárspolgár életében, mint a re-
gény hőse, Leopold Bloom, valami 
magyarországi zsidó fia, afféle kis 
bussines man, akihez mint teljes ellen-
tét Stephen Dedalus, a fiatal, szkep-
tikus entellektüel csatlakozik. 

Ennek a Dedalusnak a történetét 
már megírta Joyce egyik előző regé-
nyében (Egy művész arcképe ifjú korá-
ban), amely mintegy előjátéka az 
Ulyssesnek. Stephen Dedalus legna-
gyobb részében önéletrajz ; az író a 
saját családját, a saját környezetét, 
emlékeit adja ebben a regényben. Őt 
is a jezsuiták nevelték, mint a fiatal 
Stephent, aki később épen úgy Párizs-
ban folytatta tanulmányait, mint an-
nak idején Joyce. A fiatal Stephenben 
művészhajlamok vannak. Ő az inaktív 
álmodozó, aki a maga zárt és képzelt 
világába vonulva, távol marad a köz-
napi tülekedésektől, azoktól az érde-
kektől és étvágyaktól, amelyek az átlag-
ember cselekedeteit irányítják. Ugyan-
ebben az értelemben kerül az Ulysses-

ben Dedalus Bloom mellé, aki a cse-
lekvés, a kicsinyes érdekek, a köznapi 
tülekedés embere. 

Bloom úrral aztán végigéljük Dublin 
egy hétköznapját. A regényben lépés-
ről-lépésre követhetjük attól a pillanat-
tól, amikor reggel fölkel, kimegy a kö-
zös hálószobából, ahol feleségét fél-
álomban hagyja, a konyháig, ahová 
azért csoszog ki, hogy elkészítse a 
reggelit. Lemegy a mészároshoz, hogy 
májat vásároljon a reggelihez. Bele-
kerül az utca forgatagába. Visszatér. 
A lépcsőn egy szolgálóval találkozik. 
Elkészíti a felesége reggelijét. Míg az 
asszonnyal beszélget, a tűzhelyen felej-
tett máj odaég. Bloom úr visszarohan 
a konyhába. Közben észreveszi, hogy 
eljárt áz idő és el kell indulnia, mert 
tizenegy órakor egy temetésen kell 
résztvennie. Megjelenik a temetésen, 
ahol Stephen Dedalussal találkozik. 
Azután következik a nap többi ese-
ménye : látogatás a szerkesztőségben,, 
ebéd egy polgári vendéglőben, látoga-
tás a nyilvános könyvtárban, ahonnan 
könyvet kell hazavinnie feleségének, a 
plage, a szülészeti klinika, ahol egy 
barátnője sorsa iránt érdeklődik, az-
után a prostituáltak negyede, ahol be-
tér egy mulatóba, lerészegszik s az 
alkoholtól és a fáradtságtól komor má-
morba merül, újabb találkozás Stephen 
Dedalussal, akivel együtt hagyja el 
a lebújt s akivel napjának két utolsó 
óráját ismét együtt tölti. Azután haza-
tér, zavaros, mély álomba merül s a 
legképtelenebb álomlátások kísérték. 
A könyv utolsó fejezete az asszony 
hosszú, belső monológja, akit férje haza-
térése fölébresztett s aki nem tud 
többé elaludni. 

De ez tulaj donképen csak a váza a 
regénynek. Ez a vérszegény keret tele 
van a legkülönbözőbb alakokkal, apró 
és a legaprólékosabb részletezéssel raj-
zolt eseményekkel, leírásokkal, beszél-
getésekkel, amelyek leggyakrabban lát-
szólag alig is vannak egymással össze-
függésben. Nem egyszer úgy érezzük, 
hogy a könyv tizennyolc fejezete 
ugyanannyi különálló novella, amelyek 
között csak Bloom személye hoz létre 
valami laza összefüggést. Sőt az egyes 
fejezetek is részekre szakadnak. A re-
gény tele van regénybe szorosan nem 
tartozó elemekkel. Az egyes alakok 
gyakran csak az író érzelmességének,, 
intelligenciájának és lirizmusának hor-
dozói. A beszélgetések nemcsak arra 
valók, hogy az eseményeket tovább-
vigyék vagy az alakokat jellemezzék, 
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hanem valóságos platói párbeszédek 
formájában tartott filozófiai essay-ek, 
teológiai fejtegetések, irodalmi kriti-
kák, politikai szatirák, vagy tudomá-
nyos elméletek megvitatásai. De ezek 
a különálló és tulaj donképen önmaguk-
ban zárt, szinte öncélú darabok olyan 
művészettel vannak beleszőve az 
egészbe, annyira hozzátartoznak a re-
gény cselekményéhez, atmoszférájá-
hoz, hogy valamennyit teljesen elvá-
laszthatatlannak érezzük tőle. Egy nap 
történetében épen úgy benne zsong itt 
az egész mai emberiség, az egész mai 
egyetemes élet rezonanciája, mint a 
kis kagyló odvában az egész tenger 
dallama. Épen ez a nagy zsúfoltság, 
ez a nagy változatosság adja a regény-
nek azt az életsűrűséget, amely ilyen 
mértékben nincs meg talán a világ-
irodalom egyetlen művében, még a 
realista irányzat legművészibb alko-
tásaiban sem. 

De nemcsak párbeszédek vannak 
Joyce regényében, hanem szüntelenül 
visszatérő magánbeszélgetések is. — 
A szerző teljes hűséggel akarja meg-
mutatni a gondolatok születését és ki-
alakulását. Ezért szinte másodpercnyi 
egymásutánban, vagy szoros és mégis 
összefüggéstelen egymásmellettiségben 
fotografálja le a gondolatsorok elemeit, 
mint valami rendkívül érzékeny filmre. 
Láttuk már ezt az eljárást a Különös 
közjátékban O' Neilnek a Vígszínházban 
bemutatott drámájában, amelyet az 
Ulysses időrendben megelőzött. Ezek 
a gondolattöredékek néha egészen töre-
dékes szavakban jutnak kifejezésre, 
amelyek gyakran már előző fejezetek-
ben történt események visszhangjai és 
csak ezeken az eseményeken keresztül 
érthetők meg. Ebben a hatalmas, 700 ol-
dalas kötetben nincs tehát egyetlen 
fölösleges szó sem. Minden, látszólag 
egészen jelentéktelen megjegyzésnek 
meg van a maga közelebbi vagy távo-
labbi összefüggése s a regény végte-
len és kúsza szövevénye tulaj donképen 
a leggondosabban felépített rendszer, 
amilyen rendszernek Joyce magát az 
életet is tartja. Épen ez a rendkívül 
finom és következetesen keresztülvitt 
összefüggőség teszi olyan nehézzé az 
Ulysses olvasását. Itt el kell olvasni 
mindent, pontosan, feszült figyelem-
mel, semmit át nem ugorva és éles 
emlékezőtehetséggel kell megőrizni az 
olvasottakat, mert a következő feje-
zetek nem egyszer csak az előző feje-
zetek valamelyik, merőben jelentékte-
lennek tartott részletéből érthetők meg. 

Megnehezíti az olvasást az is, hogy 
az Ulysses minden fejezetének a többi-
től erősen elütő, egyéni karaktere és 
stílusa van. A különböző képek le-
írásánál, a szüntelen változó atmosz-
fera élénkebb érzékeltetése céljából az 
előadás hangja is folyton változik. 
Vannak tömör és súlyos részek. Az 
egyik fejezetet szinte a középkori kró-
nikák lapidáris vaskosságával írta meg 
Joyce. Egy másik fejezetben, ahol szen-
timentális és képzelgő fiatal leányokról 
van szó, a hamis romantika keresett-
ségét próbálta alkalmazni. Ahol össze-
függéstelen asszociációkat, kúsza gon-
dolatsorokat érzékeltet, ott elhagy min-
den központozást, semmi sem választja 
el egymástól a gondolattöredékeket, 
megállás nélkül áradnak ezek néha 
oldalakon keresztül s külsőleg is érzé-
keltetik az összefüggéstelenséget és foly-
tonosságot. Joyce egyik kritikusa sze-
rint olyan ez a regény, mint a sakk-
tábla. Az a néző, aki nem ismeri telje-
sen a játékszabályt, értetlenül bámulja 
az alakok sokféleségét és indokolatlan, 
kúsza helyváltoztatásukat a tábla vilá-
gos és sötét mezőin. De ha bele tud 
látni a játék titkába és élesen kezdi 
figyelni a mozdulatokat, akkor egy-
szerre világossá lesz előtte a játék 
művészi szabályossága és szigorú logi-
kája. 

Joyce az Ulyssesben a mai köznapi, 
materialista gondolkodású átlagember 
szatiráját írta meg és erre a célra egé-
szen különös formát választott. Re-
génye nemcsak a mai banális lény, 
hanem párhuzamosan az antik hős 
szatirája is, mert az Ulysses modern 
regény, mesében paródiája az Odys-
seának. Valéry Larbaud, az angol re-
gényíró barátja és művének legjobb 
ismerője meggyőző erővel mutatja ki 
a párhuzamokat és szimbolikus össze-
függéseket Joyce regénye és Homeros 
remekműve között. Stephen Dedalus-
nak Telemachos felel meg az Odys-
seában, Leopold Bloom Odysseus, aki 
a keleti forrásokból átvett költemény-
ben bizonyára a feniciai típust képvi-
selte. Innen a regény hősének szemita-
sága is. Az Ulysses szerkezetében is 
híven követi az Odysseát. A regény 
három első fejezete Stephen Dedalus-
szal foglalkozik, mint ahogyan az Odys-
seában sincs szó az első fejezetekben 
magáról a hősről. Bloom is száműzött-
nek érzi magát Irországban, akár a bo-
lyongó Odysseus is visszavágyik igazi 
hazájába. Kalandjai a középső rész-
ben játszódnak le. Bloom is tizenkét 
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kalandon megy át, amelyeket bizo-
nyos, szimbolikus vonatkozásban mind 
párhuzamba lehet állítani Odysseus va-
lamelyik kalandjával. Az Odyssea 
utolsó része a Hazatérés (Νόστος), 
amelynek teljesén megfelel az Ulysse 
három utolsó fejezete, Bloom úr haza-
térése otthon várakozó feleségéhez. 

Az sem egészen véletlen, hogy Joyce 
az antik hős paródiáját választotta a 
mai átlagember szatirizálására. Meg 
akarta mutatni ezzel azt a nagy össze-
függést, amely a mai emberi lelket a 
régihez fűzi, szemléltetni akarta, hogy 
a mai ember tulaj donképen nem nagy 
eltérést mutató változata az örök em-
berinek és meggyőző illusztrációja az 
emberi intelligencia állandóságának. 

Joyce regénye hatalmas ironikus 
szimfóniája a mai ember lelkiségének, 
moralitásának, intelligenciájának és fi-
ziológiájának. A szerző a nagy casuis-
ták merészségével tárgyalja témáját, 
mit sem törődve azzal, hogy angolul 
ír és nem latinul. Nincs is művének 
semmi angol jellegzetessége. Az Ulysses 
azok közé a nagy epikus művek közé 
tartozik, melyeket az egész emberiség 
számára írtak. És mégis új utat jelöl 
az angol regény számára. Az angol re-
gény Fieldingtől Wellsig, Dickenstől 
Galsworthyig és Thackeraytől Henry 
Jamesig társadalmi regény volt. Joyce-
nál a gondolkodás folyamatának érzé-
keltetésére helyeződik át a leírás súlya. 
A társadalom, mint kollektív valóság, 
nem fontos. Az egyén rejtett és belső 
folyamatai lépnek előtérbe. A társada-
lom és a külvilág ezeknek a rejtett 
ösztönöknek tükröződésében, vagy mint 
ezeknek megindítója, determinálója je-
lenik meg. Teljesen megváltozik ehhez 
képest a leírás és előadásmódja is. 
Az író a legaprólékosabb részleteket, 
a legkisebb színárnyalatok és érzelem-
rezdülések szimultán egymásmelletti-
ségét rezegteti el az olvasó előtt, akár 
a pointilista festő, akinek képe közel-
ről kis színfoltok kúsza zűrzavara, de 
mennél távolabbról szemléljük a képet, 
annál beszédesebben és kifejezőbben 
bontakozik ki a széteső színek tömegé-
ből az ábrázolt tárgy egysége. Ugyan-
így van ez Joyce regényénél is. Eleinte 
érthetetlennek, zavarosnak tetszik, de 
mennél tovább haladunk benne előre, 
annál világosabban látjuk az egésznek 
biztos cél felé törekvő, szigorú terv-
szerűségét. És ugyanez az eset azok-
nál az újabb angol regényíróknál — 
itt csak Virginea Wolff, Dorothy Ri 
ehardson és Aldous Huxley nevét emlí-

tem — akik épen olyan pointilista 
művészettel és épen olyan merész szó-
kimondással próbálják elénk tárni az 
emberi lélek csúcsait és mélységeit, 
mint Joyce az Ulyssesben. 

Kállay Miklós. 

A németalföldi városok képe. 
Van-e a kis Németalföld városainak 

valami különleges, egyéni képe és ha 
igen, milyen vonások mutathatók ki 
benne? Olyan kérdés, amely mindazok 
előtt felvetődik, akik a városokban 
képtárakon, múzeumokon, jó szállo-
dákon, mulatóhelyeken és kirándulá-
sokon kívül mást is keresnek. Kutatják 
pedig a városok egyéniségét, sajátos-
ságát, hogy azt ne mondjam, a lelkét. 
Nem a bölcseleti értelemben vett lelket, 
hanem azt a sajátos valamit, ami a 
távolról jövőt megragadja, falai között 
az időzést kellemessé teszi s amit az 
egyszerű ember úgy fejez ki : szép 
város, érdemes meglátogatni. 

Hollandia földje nemcsak külön táj, 
hanem városai is teljesen különböznek 
a szomszédos országok hasonló tele-
püléseitől. Az első és legfeltüőbb 
vonásuk talán az, hogy a közlekedés 
több közegben történik, mint azt mi, 
Középeurópa lakói megszoktuk. Nálunk 
minden az utcán jön és megy. Itt 
hozzák be a faluról a zöldséget, az 
állomásról a tüzelőanyagot, a közeli 
bányából a homokot, itt gördül a villa-
mos mellett az autó s így tovább. 

Nem úgy Németalföldön. Minden 
valamire való város — hamarjában 
egy tucatot tudnék elszámlálni — 
csatornákkal van át- meg átszőve. 
Maga a szép főváros, Den Haag sem 
kivétel. Vizük förtelmesen piszkos és 
bűzös ugyan, de ez nem számít semmit. 
Uszály, dereglye, motoros csónak egy-
mást hajtja. Az egyik üresen, terhétől 
már megszabadulva siklik, a másik 
ellenben alig vánszorog. Tömegcikkel 
(homok, tégla, koksz) van tele. Ily 
módon a csatornák az utcákat teteme-
sen tehermentesítik. Valamiképen azt 
a szerepet töltik be, mint a mi nagy 
bérpalotáinkban a hátsó, ú. n. cseléd-
lépcső. Ennek következtében az utcák 
sokkal szebbek, tisztábbak. Valósággal 
vasárnapi köntösbe vannak mindig 
öltözve. 

A második feltünő vonás a mi szo-
morú bérkaszárnyáinknak úgyszólván 
teljes hiánya. Néhány újabb keletű 
áruházat leszámítva, alig találunk egész 
Hollandiában négyemeletes épületet. 
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A legtöbb kétemeletes. Ennek követ-
kezménye, hogy az utcák barátságo-
sabbak, világosabbak. A szűk sikátorok 
ilymódon nem válnak hátborzongatóvá. 
Növeli barátságos képüket még a nagy, 
mindig tiszta s csipkefüggönnyel díszí-
tett ablakok nagy száma. Csendes, 
tiszta utcákban szinte páratlan a hatá-
suk. Az igazi tipikus hollandi ablak 
két táblás. Az alsó a felsőnek mintegy 
háromszorosa. Se befelé, se kifelé nem 
nyitható, hanem az alsó rész a felső 
mögött feltolható. Kényelmes és prak-
tikus. Nem veszélyezteti az utcán járók 
biztonságát s nem foglal el helyet 
a szobából, amelynek minden talpa-
latnyi része megbecsülhetetlen érték. 

A házak majdnem kivétel nélkül 
vöröses téglából épültek. Ennek nagy-
sága kisebb, mint a mienk s erősebb 
az összeállítása. Közeit fehéres ra-
gasztóanyag köti össze. Ez a két szín : 
nevezetesen a tompa vörös és a fehér 
olyan jellemző Németalföld városaira, 
mint Északoroszországra a faházak. 
Tagadhatatlan, hogy a holland égbolt 
alatt jó a hatásuk. 

A házak nem nagyok. A német-
alföldi ember nem szereti a tömeg-
lakást. Úgy gondolom, hogy számára 
az otthon a szentélyhez hasonló. Ezért 
minden egyes lakásnak már az utcáról 
külön bejárója van. Reánk kissé külö-
nösen hat, amikor a két család számára 
épült egyemeletes épületbe az utcáról 
külön ajtó vezet. S hozzá még a két 
ajtó egymásmellett van. A kettő együtt-
véve sem akkora, mint nálunk a 
hasonló lakások kapuja. Természetes 
ezek után, hogy ismeretlen a portás, 
a kapupénz, no meg egy csomó gorom-
baság. 

Bolyongásaim közepette egyet azon-
ban sohasem tudtam megérteni. Bár-
merre jártam is a kis országban, akár 
a dimbes-dombos keleti részen, akár 
a víztől elhódított nyugati szélen, min-
dig feltünt, hogy a hollandus házba 
az utcáról és udvarról lépcső nélkül 
közvetlenül juthat be az ember. Nálunk 
az előkelőség jele a sok lépcső. Mi vala-
hogy szeretünk magasan járni. A hol-
landus épen ellenkezőleg. Ehhez járul, 
hogy a házak még nincsenek alá-
pincézve sem. Ezek alapján valaki 
méltán azt gondolhatná : no ezek 
azután az egészségtelen lakások ! El-
lenkezőleg. A padozatot már az építés-
nél úgy szigetelik, hogy oda semmiféle 
nedvesség be nem hatolhat. Pedig sok-
szor csak egy méter távolságra s nem 
is fél méter mélységre már ott hullám-

zik a csatornák piszkos, szennyes 
vize. 

Mindez tagadhatatlanul a holland 
ember izlésének a következménye. 
A klima hatása csak abban nyilvánul, 
hogy itt mindent mázolnak és festenek. 
A fa és a vas ugyanis az állandóan 
nyirkos éghajlat alatt könnyen indul 
korhadásnak, illetőleg rozsdásodásnak. 
Szükséges tehát a megóvása. De nem-
csak a szabad levegővel közvetlenül 
érintkező részen, hanem magában a 
lakásban is. A festett padlásra azonban 
jobban kell vigyázni. S ezért alig van 
hollandus lakás, amelynek már a 
lépcsőháza és folyosója is ne volna 
szőnyeggel borítva. 

Tisztaság benn és künn, a lakásban 
és utcán : a németalföldi városoknak 
szintén jellemző vonása. Vegyük hozzá, 
hogy a nagyszabású diadalívek, emlék-
oszlopok és szobrok hiányzanak. A par-
kokkal és sétaterekkel pedig úgy va-
gyunk, hogy ezek kicsinyek, mint 
maguk a házak, virágosak, mint az 
ablakok és könnyen áttekinthetők, 
akár az utcák. 

S mi mozog az utcákon? A villamost 
és autót a mi szemünk is annyira meg-
szokta, hogy az nem ujság. Kissé fel-
tünőbb a bérkocsi, de itt sem annyira 
a régi időkre emlékeztető batárforma 
ötlik szembe, mint inkább a fekete 
császárkabátos és fekete, magas cilin-
derkalapos kocsis. Hozzá még udvarias 
is. S ez bizony számunkra szokatlan 
jelenség. A guruló szerszámok közül 
még kettő vonja magára figyelmünket. 
Az egyik a kétkerekű kordé megrakva 
szebbnél szebb zöldséggel. Szorgalma-
san tolja a tulajdonosa házról-házra. 
Itt ugyanis a zöldséget a nagykeres-
kedők egyenesen házhoz szállítják. 
Jobban elterjedt jármű : a kerékpár. 
Nélküle nem is tudnám elképzelni a 
németalföldi városokat. Úgy hozzá-
tartozik ezekhez a tiszta települések-
hez, mint a mezőhöz a virág. Milyen 
szépek is ! Észrevétlenül gördülnek el 
az ember mellett. Az egyiken valami 
kifutó fiú vágtat. A kerékpárja hátsó 
részére kisebb bőrönd van szerelve. 
Nyomában hivatalába siet egy idősebb 
férfi. Amott meg bevásárlásra indult el 
a háziasszony. Természetesen magával 
viszi aranyos kis csemetéjét is. A drága 
teremtés a hátsó kerék fölé szerelt kis 
ülőkosárból szemléli csokoládémajszol-
gatás közben a világot. Nem festői 
kép? Vagy szebb a következő : nyolc-
tíz leány egymásután surran el mellet-
ted? Telje biztonsággal vezetnek. 
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S hogy még tarkább legyen a kép : 
ott egy fiatal pár egymás mellett. 
A leány egyik kezét a férfiére teszi, 
siklanak egymás mellett. Most még 
csak a téglával kirakott utcán s nem-
sokára már az élet hosszú, hosszú 
ösvényén is . . . 

A járdán jól öltözött emberek. Nem 
rohannak. Úgy látszik van idejük. 
Különben is a rohanás, kapkodás és 
idegesség csak a dekadens népek jel-
lemzője. Ahogy elmennek melletted, 
igazán nem sejted, hogy kinek mi a 
foglalkozása. Legfeljebb a papot isme-
red meg fekete félcipőjében, hosszú 
fekete harisnyában és térden aluli 
császárkabátfélében. A többi azonban 
annyira választékosan jár, hogy hiva-
talnokot vélsz felismerni még a kis-
városok földművelőiben is. Ez korunk 
egyik jellemvonása, a gyáripar diadala, 
amely külsőben is uniformizálja az 
embereket. Ilyen környezetben azután 
annál meglepőbb egy-egy öreg ráncos-
képű anyóka fekete öltözékben, a fején 
fehér főkötőféle az elmaradhatatlan 
aranyos füllemezkékkel. Rembrandt 
híres képére : az admirális nejére 
emlékeztetnek. 

Hollandföldön az ember már némileg 
az angol szigetvilág szokásai szerint él. 
Délután 6—7 óra között ebédel. Reg-
gel és délben teát, kávét iszik bőséges 
hús- és tojásmelléklettel. A kenyérre 
mindenkor vajat ken s így fogyasztja 
sült hússal vagy füstölt sonkával. Ez 
az életmód annyival megfelelőbb, mint 
a mienk, hogy munka közben a gyomor 
nincs túlterhelve, viszont a napi feladat 
elvégzése után még marad elég idő 
az emésztésre. Talán ennek a józan 
életmódnak a folyománya az a feltünő 
egészség, aminek a nép széles rétege 
örvend. Az angol szigetvilág szokásai-
hoz való alkalmazkodás következtében 
alig találunk a városokban kimondott 
kávéházat vagy korcsmát. Sokkal gya-
koribbak az ú. n. lunch-room-ok. 
Hasonlóan ritkák a kolosszális nagy 
szállók is. Csupán a tengerparti fürdő-
kön (Scheeveningen, Zandvoort-Bad) 
találjuk meg a középeurópai Carltonok, 
Astoriák, Imperiálok mását. A kis 
városokban kedélyes, meleg családi 
jellegű szállók nyujtanak otthont az 
utazónak. S az otthonias jelleget még 
azzal is kidomborítják, hogy a reggelit 
nem egy helyen a család nagy termé-
ben szolgálják fel. 

A németalföldi városi ember átlag 
jól él. Sok húst, tejtermékeket, süte-
ményt és gyümölcsöt fogyaszt. Az 

utóbbi két tulajdonsága meglátszik 
már azon is, hogy a városokban nagyon 
sok a süteményes és gyümölcsös bolt. 
Természetesen mivel a kis országnak 
gyarmatai is vannak s népét, mint a 
tenger fuvarosait emlegetik, a boltok-
ban rengeteg az exotikus gyümölcs. 
Akad is jó fogyasztó közönsége a 
holland gyermekek körében. 

Mindezeket figyelembe véve a német-
alföldi várost mint külön típust tekint-
hetjük Európa testvérei között. Reája 
is áll, ami a holland földre : szépség-
ben alig van párja. Igazat adhatunk 
Duhamelnek, aki ezt írja : A jó Isten 
a földre küldte kedves angyalát. Ez 
visszatérve azt mondta : ott voltam, 
de csak Hollandiát láttam. Mire az Úr 
így szólt : menj vissza, fiam, mert 
akkor nem ismered a földet, nem 
láttad még, hogy máshol mennyi a 
piszok és a szenny. Karl János. 

Színházi szemle. 

Hét-nyolc évvel ezelőtt nagy divatja 
támadt a régi népszínműveknek, poro-
sodó súgókönyveik rendre lekerültek az 
irattári polcokról, felfrissítették parti-
turáikat, átkefélték a dolmányokat-
viganókat. Mesterséges «békebeli» han-
gulatokat erőltettek velük, sikerült is 
nyilvánvalóvá tenni, hogy e maguk 
idején is jobbára sekélyes lélekismeret-
tel rajzolt népéleti képek Gárdonyi és 
Móricz után a faluról körülbelül csak 
annyit mondhatnak, mint a Zöld Va-
dász- vagy Trieszti Nő-beli szüreti mu-
latságok, hová a résztvevők ma már 
nem is gummirádlin, hanem autotaxin 
érkeznek. A műfaj multszázadi termé-
séből jóformán csak a Tóth Ede meg a 
Csepreghy Ferenc hagyatékán nem fo-
gott az enyészet, ezek megéltek divat-
újultával, divat-lohadtával, amannak 
drámai ereje és költői felfogása, ennek 
egyes genre-vonások iránti egészséges 
érzéke állja az időt, amit gyönge köve-
tőikről, a Lukácsy Sándorokról, Almási 
Balogh Tihamérokról nem igen lehet 
elmondani. 

Tóth Ede főműve, A falu rossza, «fel-
támasztás»-ra máig sem szorult rá, a 
Nemzeti Színház állandóan műsoron 
tartja, stílusát nem igyekszik minden-
áron modernizálni, azt, hogy «idő : 
jelenkor», már csak a színlapon olvas-
suk, a színpadról nagyon is letűnt kor 
szól hozzánk. Tóth Ede jeles földijének, 
Izsó Miklósnak búsuló juhásza is más-
hogyan búsul manapság s bánatával 
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mégis együtt érzünk, akárcsak a Gön-
dör Sándoréval. 

A darab mostani felújításához ifj. 
Oláh Gusztáv szép felső-borsodi táj-
képeket festett, Erkel Gyula muzsiká-
ját a színház karnagya, Lavotta Rezső, 
magyar ihletű és temperamentumú nyi-
tánnyal és közzenékkel gazdagította 
meg s a közreműködők is szívvel-lélek-
kel buzgólkodtak. Közülök az élen most 
is a Nagy Izabella teljes paraszti hitelű, 
játékban-nótázásban egyaránt szívhez 
szóló Finum Rózsija halad. Gyökeresen 
magyar tehetsége annak idején először 
épen ebben a szerepben tűnt fel, azóta 
leányzók és menyecskék tarka sorát 
láttuk tőle, üde képzelmét, decens mű-
vészi eszközeit, bársonyos mezzoszop-
ránját akárhányszor megcsodáltuk, de 
a legkülönbet, legízesebbet talán mind-
máig ebben az ösztönös biztossággal 
megrajzolt falusi kacérjában nyujtotta. 
A széphangú Cselényi József lágy, lírai 
egyéniségéből hiányzik a valódi göndör-
sándori indulat, inkább kedve-hagyott 
falu bánatosának, semmint veszett 
kedvű falu rosszának való. Játéka az 
utóbbi időben valamelyest megszíne-
sedett, a drámaibb mozzanatokba is 
valamivel több lendületet visz be, csak 
a Makkhetes előtti vigadozása juttatja 
eszünkbe elődjének, Kiss Ferencnek fé-
lelmetes erejét, fékevesztett férfitáncát, 
amibe mintegy beleaprózta felgyülem-
lett keserűségét s amibe mindig való-
sággal magával rántotta a nézőteret, 
úgy hogy táncának frisse már egész 
tapsorkánba fulladt. Feledi Gáspár 
alakját most Kürti Józsefre bízták, 
beszédében-mozgásában íziglen magyar 
volt, mint mindig, csak az alakításban 
egy kissé színtelen és egykedvű, mint 
újabban gyakran. Somogyi Erzsi Bátki 
Tercsije jó a felfogásban s az alak kör-
vonalaiban, de nem egyszer modoros és 
túljátszott a részletekben. Ághy Erzsi 
kedves közvetlenséggel teszi annyira-
amennyire élővé Feledi Boriskának 
kissé németes szentimentálizmussal el-
gondolt figuráját. Gonosz Pistát a hűt-
lenkedő Rózsahegyi örökében most Ga-
bányi László játssza méltányolnivaló 
mérséklettel, sok jóízű részletvonással, 
de valódibb egyéni zamat nélkül. Iványi 
Irén Csapónéja, Gyenis Ede bérese, 
Szathmáry Lajos Cserebogár Jóskája : 
megannyi tökéletes epizódmunka. 
Harasztos parasztlegénye édeskésebb, 
Pethes Margit cserfes asszonya pathe-
tikusabb a kelleténél. 

* 

1856 végén a haldokló Fáncsy Lajos 
javára a Nemzeti Színház előadta 
Shakespeare The merry wives of 
Windsor-át Gondol Dániel fordításá-
ban és Szigligeti szcenirozásában. Ma-
gyar címe akkor A windsori csalfa 
hölgyek volt. Az egykorú színlapon a 
színház első és második színésznem-
zedékének legjobb nevei szerepelnek : 
Szigeti József, Tóth József, Feleki 
Miklós, Szerdahelyi Kálmán, Réthi 
Mihály, Lendvay-Latkóczyné Hivatal 
Anikó, Jókainé Laborfalvy Róza, Mun-
kácsy Flóra. A IV. Henrik-et, melynek 
e vígjáték hőse, a pókhasú Falstaff 
Jankó, legremekebb genrefigurája, ak-
kor már jóideje nem játszották. Ezt 
a körülményt a kritikusok rendre fel 
is hánytorgatták s részben belőle 
magyarázták a bemutató félsikerét. 
A Pesti Napló recenzense úgy véli, 
hogy a közönség «igen kevéssé ismeri 
Falstaff anteactáit, melyeknek tudása 
már előre biztosítandá a régi ismerősül 
föllépőnek hatását» s majdnem ugyan-
ezt állapítja meg a Hölgyfutár színi 
tudósítója is : ez a shakespeari ko-
média szerinte «nem is annyira víg-
játék, mint alkalmi episod egy alak 
kedvéért, mely a nagy brit költőnek 
más művében is szerepel s így nem 
lehet, nem is volt olyan hatása, minőt 
akkor várhatnánk, ha például IV. Hen-
rik megelőzőleg adatván, a közönség 
a classicus Falstaff iránt némi elő-
szeretettel viseltetett volna». Bukásról 
mindazonáltal nem lehetett beszélni. 
Szigeti József Falstaffjában valamennyi 
kritikus sok dícsérnivalót talált (pedig 
Szentpétery Zsigmond híres alakításá-
nak emlékével kellett megbirkóznia), 
a «díszes rendezést» s a «színre alkal-
mazás helyes választékosságát» is mind 
kiemelték, egyikük meg épen ezzel 
végezte beszámolóját : «Reméljük, 
többször fogunk még ezentúl a windsori 
csalfa hölgyekkel a nemzeti színházban 
találkozni s bizton hisszük, hogy az 
mindig kedves darabja fog maradni 
közönségünknek». 

Ez a reménység annyira nem telje-
sedett, hogy a darab — miért, miért 
nem — a második előadást sem érte 
meg. Szigeti utóbb átvette s máig 
emlegetetté tette a másik, «classicus» 
Falstaffot, hanem Windsorba többé 
el nem látogathatott. A vígjáték mesé-
jével a közönség attól fogva mindmáig 
csak operai szövegkönyvül találkoz-
hatott, előbb a Nicolai-féle Windsori 
víg nők- ben, majd legutóbb Verdi 
Falstaff-jában. Ezek a vígoperák a 



952 

darab fordulatait, miket a kritika már 
hetvenöt évvel ezelőtt is kissé «egy-
hangú cselek»-nek ítélt — jócskán le 
is járatták, akárcsak Beaumarchais 
komédiáját a Rossini dalműve. 

Hevesi Sándor — magára vállalva 
mind a fordítás, mind a színrealkal-
mazás feladatát — most újra a Nem-
zeti Színház deszkáira állította a dara-
bot, talán azért is, hogy az évadvégi 
Shakespeare-sorozatban a meglévő já-
tékrendet valami újjal is gazdagítsa, 
de nyilván még inkább azért, mert 
Csortos Gyulának a színházhoz kerü-
lése óta az a gondolat, hogy ezzel a 
jeles művésszel Falstaff figurájában 
kísérletet kell tenni, mintegy «a levegő-
ben volt». Szívesebben láttuk volna, 
ha ez a kísérlet a IV. Henrik-ben esett 
volna meg. Falstaff ott az epizódban 
százszor élőbb és gazdagabb, mint itt 
vígjáték hőséül. A «csalfa hölgyek»-ből 
ezúttal «víg asszonyok»-ká lett kis-
városi pajkos menyecskék karmaiban 
már nem a sörnek s az élet teljességé-
nek monumentális habzsolója vergődik, 
hanem csak egy afféle orránál fogva 
vezetett kivénhedt szerelmes, minőket 
későbben sokkal jobban rajzolt meg 
Molière s akiknek rendjéből maga 
Shakespeare is sokkal különbet alko-
tott például a Vízkereszt Malvoliójában. 
Csortos falstaffi képességeiről majd 
csak a Henrik-drámák alapján mond-
hatunk véleményt. Mai figurájához — 
akárcsak a Szigeti József kritikusai-
nak — nekünk is sürgetnünk kell 
ezeket az «anteactákat». Egyelőre any-
nyit bízvást elismerhetünk, hogy Csor-
tos játékában, mindenekelőtt pedig 
megjelenésében egy kitűnő Falstaff-
alakítás ígéretét, sőt már körvonalait 
is meg lehet találni. Az alakot jól 
intonálta, de azután — ami nála 
amúgy sem szokatlan — valamelyest 
félben-szerben hagyta. Shakespearenek 
ez a Falstaffja különben sem nagyon 
gazdagszínezésű alak, de azért a szerep-
ben a részletrajzra több a lehetőség, 
mint amennyivel Csortos élt. Mélyebb 
hatást kivált a végső jelenetek me-
lancholikus mozzanataival lehetne kel-
teni, ezeket Csortos meglehetősen el-
ejtette. Szigeti József windsori Fal-
staffján — «hogy ez elhízott léhűtőt 
még hívebben tükrözze elé» — egykorú 
kritikusa egyebek közt «több kitartást, 
jobb szereptudást» is sürgetett. Erre 
a Csortos bírálójának is lehetne némi 
oka. Mi ennek a nagytehetségű mű-
vésznek egyszerű eszközeit, ösztönös 
felfogását igen nagyra becsüljük, de 

szemet azon sem húnyhatunk, ha oly-
kor annyira pusztán az ösztöneire 
bízza magát, hogy kellő gondot még 
eszközeinek gazdaságos használatára 
sem fordít. A Nemzeti Színház büszke-
ségévé a legkiválóbb színész is csak 
teljes becsvággyal lehet. Csortoson 
pedig akárhányszor megesik, amit most 
legutóbb is tapasztaltunk, hogy : a 
Magyar Színházban nagy odaadással 
játszotta Rasputin alakját, a Víg-
színházban remekül a Liliomét, a 
Nemzetiben pedig egy kissé ímmel-
ámmal és féligkészülten a Falstaffét. 
Ez mintha valahogyan nem volna 
egészen rendjén. 

Szépen és stílusosan, őszinte jókedv-
vel vitte színpadra a két ugratókedvű 
menyecskét: Aczél Ilona és Tasnády 
Ilona. Férji soron jól és meggyőzően 
heveskedett Abonyi meg Mihályfi Béla. 
Harasztos szerelmes nemes ifja kelle-
mes alakítás, de a párjául mellé adott 
ifjú akadémiai növendék, Tóth Edith — 
ki a minap a Kamaraszínház Bourdet-
darabjának egy néma szerepében na-
gyon feltűnt — ezúttal még kis szere-
péhez is kicsinek bizonyult. 

Úgyszólván egytől-egyig igen jók 
voltak az epizódisták. Gabányi harcias-
kedvű békebírája, Pethes Sándor meg-
hatóan együgyű Nyurga úrfija, Ta-
polczai nyámnyila Simple-je, Kürthy 
György bramarbas Cajus doktora, Fe-
hér ravasz «térdszalag»-fogadósa, For-
gács pedáns Evans Hugója s mindenek-
fölött a Vaszary Piroska kéneső-eleven-
ségű Fürgénéje : megannyi miniatür-
remek. A darabnak súlypontja külön-
ben is nem annyira a középponti dol-
gokra, mint sokkal inkább az ezekből 
a szemenszedett jó figurákból kiadódó 
kisvárosi miliőrajzra esik. Közülök 
akárhány érdekesebb és mulatságosabb 
a bágyatag Falstaffnál. S magának az 
angol kisvárosi életnek ez a rajza is 
ritka specialitás Shakespeare művében : 
ez az egyetlen darabja, melyet ebbe 
a hétköznapi környezetbe állított bele. 

A helyi színeket a Nemzeti Színház 
szép szcenirozása jól és gazdagon szol-
gálta, a díszletek igen szépek, a jel-
mezek tarka és mégis harmonikus szín-
egyveleget adnak. Lavotta Rezső stílu-
sos zeneszámokat iktatott be az erre 
alkalmas jelenetekbe ; ahol megfelelő 
készet nem talált : maga szerezte a 
muzsikát. 

A színház munkáját kárbaveszett 
fáradságnak világért sem tartjuk, Sha-
kespearenek nem lehet egy igéje sem, 
amit ezek között a falak között szíve-
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sen ne hallgatnánk. De esztendőre — 
ciklusban vagy azon kívül — örömmel 
látnánk például egy elsőrangú Coriola-
nus-előadást, hogy az ad graecas 
calendas halogatott Othelló-ról ne is 
beszéljünk. S szívesen látnók mind 
a két IV. Henrik-et is a Csortos Gyula 
«igazi» Falstaff jávai. Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 

Megnyílt a «Magyar Bolt». A napok-
ban a fővárosi Vigadónak csodaszép 
épületében, a Menetjegyiroda mellett, 
megnyílt egy üzlet, mellyel képzőmű-
vészeti jelentősége miatt foglalkoz-
nunk kell. A «Magyar Bolt» címet vi-
seli, és már ezzel is rámutat arra, hogy 
nemzeti érdekek szolgálatában áll. 
Megnyitásán, melyre csak úgy sereg-
lett az előkelő közönség, megjelent a 
kormányzóné is, aki ezzel is tanuságot 
tett arról, hogy szívén viseli a magyar 
népművészet ügyét. 

Az új bolt ugyanis ennek szolgálatá-
ban áll és több irányban törekszik 
e célját elérni. Természetesen a nép-
művészet változatlan termékeit is for-
galomba hozza, de ezen túl terjedő 
szándékai is vannak. Nem elégszik 
meg az eddigi formák és termékek 
merő ismétlésével, hanem, igen helye-
sen, a népművészet nagyszerű orna-
mentikáját a mai szükségleti tárgyak 
ízléses díszítésére is felhasználja. 
Ekképen a népművészetnek sokkal szé-
lesebb körökben való megkedveltetését 
fogja elérni, mint ha ahhoz ragaszkod-
nék, hogy csak a nép használta ruha-
neműket árusítaná, hiszen ezeknek 
hétköznapi viselése ma már nagyon is 
exotikus volna városlakó emberek-
nél. — A boltot a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetségének lelkes munkája 
hozta létre az Ibusz-szal és a Menetjegy-
irodával társultan, mégpedig olyan 
helyen, amely a fővárosi üzleti életnek 
nemcsak legelőkelőbb negyedében, ha-
nem az idegenforgalomnak középpont-
jában fekszik, tehát könnyen megköze-
líthetik azok, akikre mint vevőkre szá-
míthat. 

A magyar népművészet és háziipar 
termékeinek felkarolása nem mai ke-
letű. Ha erről beszélünk, nem szabad 
megfeledkeznünk Izabella főhercegné-
nek évtizedek óta kifejtett lelkes mun-
kásságáról, aki másoktól követve, úgy-
szólván a végső pusztulástól mentette 
meg a művészi magyar háziipart. 
Ugyanezen törekvéseknek folytatását 

és nagyobb mértékben való kiszélesí-
tését jelenti a Mansznak e vállalko-
zása, amelynek a magyar népművészet 
minden igaz barátja szívből örülhet. 

A népművészet felkarolása és a mai 
szükségletekhez való alkalmazása nagy 
jelentőségű. A díszítő művészet szem-
pontjából : visszaülteti a magyar kul-
túrába a magyar népművészet bámu-
latosan gazdag formakincsét, amelyről 
újabbkori iparművészetünk főképen 
német hatás alatt majdnem teljesen 
megfeledkezett. Multunktól e téren, 
sajnos, jóformán egészen elszakad-
tunk és olyan idegen ornamentika-
világot öltöttünk magunkra, amely 
egyetlen szálával sem gyökerezett a 
magyar lélekben. Azok az idegenek, 
akik elvetődtek hozzánk és akiknek 
alkalmuk volt a nagyszerű magyar 
hímzésekkel, varrottasokkal, csipkék-
kel vagy a cserepes ipar gyönyörű ter-
mékeivel megismerkedni, mohón vásá-
rolták össze mindazt, ami kezük ügyébe 
jutott, míg mi magunk többre tartot-
tuk a gyáripar selejtes termékeinek 
divatsablónjait. Ez a furcsa helyzet 
túlnyomórészben még ma is fennáll, 
az ellene folytatott küzdelemben erre 
a boltra nagy hivatás vár. Eszmei szem-
pontból tehát a Mansz e vállalkozása 
a magyar történelmiségnek, a multunk-
kal való szerves kapcsolatnak meg-
mentésére irányul, amelyet a városi 
élet nemcsak a fővárosban, hanem már 
a vidéken, sőt még a falvakban is 
szinte teljesen kipusztított. A házi-
ipar termékei olcsóságban, a termelés 
méreteiben, a forgalombahozatal gyor-
saságában végzetes hátrányban állanak 
a gyáriparral szemben, de csak addig, 
amíg a helyes útra vezérelt ízlés fel nem 
ismeri azt az óriási különbséget, amely 
a népművészet termékei és a gyáripari 
holmi között mutatkozik. 

Ám nemcsak ideális jelentőségű a 
népművészet e pártolása, hanem nagy 
szociális és gazdasági fontossága is van. 
Ha nagy mértékben fel tudjuk kelteni 
az érdeklődést a népművészet iránt, 
egyrészt a falu népének, másrészt a 
munkaalkalmakra sóvárgó, de azokhoz 
csak nehezen jutó középosztálybeli 
nőknek is új foglalkozást tudunk nyuj-
tani. A falu nem lesz kénytelen tétlenül 
eltölteni a hosszú téli hónapokat, a 
középosztály asszonyainak és leányai-
nak pedig nem lesz kényszerű mene-
külésük a rosszul fizetett és a nőt 
felőrlő hivatali élet. Külkereskedelmi 
és idegenforgalmi szempontból sem ke-
vésbbé jelentős a népművészet terjesz-
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tése. Valahányszor a külföldön ilyen 
kiállításokkal megjelentünk, sohasem 
maradt el a siker és a nálunk megfor-
duló idegen sem a mindenütt únottan 
egyforma holmikat vásárolja, hanem 
ama cikkeket keresi, amelyekben a 
magyar nép sajátos lelke nyilatkozik 
meg. 

A Magyar Bolt különben integritási 
propagandánknak ügyét is szolgálni 
fogja. Az itt időző külföldieket például 
meggyőzi arról, hogy Kalotaszeg mű-
vészete, melyet az oláhok a külföldön 
újabban sajátukként fitogtatnak, szín-
magyar művészet. Általánosságban pe-
dig arról tanuskodik majd, hogy a mi 
falvainkban nem félvad, hanem olyan 
kivételes iparművészeti kultúrával ren-
delkező nép él, amelynek a kultúrája 
több százados multtal dicsekedhetik. Igy 
ez a szép bolt a minket ért jogfosztás 
ellen való tiltakozásnak is jól beillik, sőt 
valamikor talán magja és kiinduló-
pontja lesz annak, hogy a kormány, 
épen úgy, amint azt a magyar borok-
kal teszi, a külföldön magyar népmű-
vészeti boltokat alapít, ami nemcsak 
gazdasági, hanem kultúrpropaganda 
szempontjából is, hasznos, sőt sikeres 
vállalkozás volna s amire különben a 
csehek és az oláhok már példát 
szolgáltattak. 

Részletesen ismertetni a magyar bolt-
nak kiállításszerű, anyagát majdnem 
annyit jelentene, hogy a magyar nép-
művészetet próbáljuk felsorolni. Ezért 
röviden csak a továbbfejlesztő törek-
vések eredményeivel foglalkozunk. 
Ezek között finom szépségükkel szem-
betünők Győrffyné Pannonia-csipkéi, 
amelyek magyar népi motivumok ki-
tünő felhasználásával a Mansz műhe-
lyeiben készülnek, gyorsan ismertté és 
kedveltté váltak. Szépen sikerültek 
Benczúr Elzának, Benczúr Gyula leá-
nyának élénken színezett ládikói és 
egyéb fatárgyai, mert ötletesen alkal-
mazzák a magyar díszítő motivumokat. 
Nagyon érdekesek Vajna Géza színes 
gyermekjátékai, amelyek a magyar 
népmese lelkét varázsolják bájos naivi-
tású játékszerekre. Az agyagipar mű-
vészeti termékeiben — sajnos — már 
jóval szegényebb a bolt. De a jövőben 
ebben is hivatást tölthet be, ha for-
galmas piacot biztosít a népművészet 
formáira támaszkodó keramikai házi-
iparnak és egyes művésztervezőinknek 
is, akik szivesen dolgoznának ebben a 
szellemben, de magukban nem birnak 
megküzdeni az értékesítés nagy nehéz-
ségeivel. 

Nicolas Taneff bolgár festőművész és 
a LXV. csoportkiállítás a Nemzeti Sza-
lonban. A Szalon ebben az évben való-
ságos gyorsüzemre rendeződött be, mert 
kéthetenként cserélgette kiállításait. 
Most Nicolas Taneff, bolgár festőmű-
vész képeiből mutat be egy jókora 
gyüjteményt. Taneff tizenkét évet töl-
tött Párisban, ahol hosszú ideig Claude 
Monetnak volt tanítványa. Azután 
1915-ben hazatért Bulgáriába, amely-
nek tájait, de főképen városkáit festi. 
A francia impresszionizmus teljes 
diadalrajutásának, sőt epigon művé-
szetté válásának idejében alakult ki 
azzá a kész művésszé, akivel e kiállítá-
son megismerkedünk. Nagy technikai 
készséggel dolgozó és valeurökben fel-
tétlen biztossággal látó pleinairista, 
aki legtöbbnyire kisméretű ábrázolásai-
ban kissé egyhangúan festi meg nap-
fényben csillogó témáit. De akár-
mennyire világítanak is ezek a képek, 
belülről mégsem izzanak, Taneff meg-
lehetősen hideg temperamentum, aki 
a látottakhoz a maga lelkéből inkább 
csak meglepő biztosságot, mint meleg 
erőt ad. Igy az impresszionizmus leg-
értékesebb tulajdonsága : a közvetlen 
meghatódás csak meglepő élménnyé 
való sűrűsödése legnagyobbrészt hiány-
zik képeiről. Virtuóz módon játszik a 
pleinairizmus tündöklő eszközeivel, 
mert könnyen uralkodik rajtuk, de 
ebből a nagy könnyedségből nem ala-
kít ki meggyőző művészi szükségszerű-
séget. 

A katalógus szerint vegyük sorjába 
a többi kiállítókat. A kaposvári Ber-
zsenyi Dániel-társaság tagjai, szám-
szerint húszan az egyik kis termet töl-
tötték meg képeikkel. Nem volna mél-
tányos, ha nem relativ szempontokból 
néznők kiállításukat, amely azt jelenti, 
hogy egy nagy vidéki városban mű-
vészeti élet kezd kialakulni és lassan-
ként belészövődik az ottani társada-
lomba, érdeklődést ébreszt tehát a 
képzőművészet iránt olyan körökben 
is, amelyek efféle vonzalmaktól eddig 
még teljesen érintetlenek voltak. E ké-
pek láttára bizony nem szabad a város 
nagy szülöttjének, Rippl-Rónai József-
nek európai művészetére gondolnunk, 
hanem csak egy jelentékeny magyar 
vidéki város képzőművészeti elmara-
dottságára és akkor, máris jelentősnek 
látjuk ezt a gyüjteményt, amely arról 
tanuskodik, hogy összeállítói már túl 
vannak a kezdet kezdetén, felismerték 
a művészet nagy jelentőségét, hűséges 
hódolói akarnak lenni, még ha külön-
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ben egyikük sem kiemelkedő alkotó 
tehetség. Szorgalmas iparkodásukkal 
mindenesetre követendő példát állíta-
nak többi vidéki városunk elé, me-
lyekben a képzőművészetnek nagyon 
sok lehetősége adva van, de az egyik 
legfontosabbik : a társadalom érdek-
lődése és művészeti kultúráltsága tel-
jesen hiányzik. 

A többi kiállító közül csak Vadász 
Ilona, Szentgály-Poór Lilly, Leidenfrost 
Pál, Páldy Zoltán mennek művészek 
számába. Vadász Ilona finom szín-
érzékkel festett, lágyan festői veronai 
látképei erős haladást mutatnak, Lei-
denfrost Pál, ma is az a finoman álmo-
dozó lélek, akinek megszoktuk, Poór 
Lilly erős iparkodással küzd a szobrá-
szat nehéz formáival, Páldy Zoltán 
pedig, aki valamikor járatlanabb uta-
kon indult, pasztell-festésének nagy 
technikai készségét sajnos, felületesen 
pazarolja el tarka-barka tetszetőskö-
désében. 

Nemzetközi Képzőművészeti kiállí-
tás. A magyar idegenforgalmi hirdető 
és kiállítási rt. Művészotthon elnevezés 
alatt az egyik Rákóczi-úti szálloda fö-
dött udvarában (72. szám) új kiállí-
tási helyiséget létesített, amelyben 
nemzetközi kiállításokat akar rendezni. 
Az első, melyet most mutat be, olasz 
és magyar művészek képeit tartal-
mazza. Az olaszoké a furcsa körülmé-
nyek között létrejött genovai magyar 
kiállítás viszonzása és mint azt a tárgy-
mutató elé Napoleone G. Fiumi írta 
előszó is hangsúlyozza, csak töredékes 
képet ád az olasz festészet utolsó ötven 
évéről. Az olaszok főképen mai mű-
vészeikkel vonultak fel, akik közül 
azonban a legmodernebb törekvések 
legjelesebb képviselői, pl. Casorati 
hiányoznak. Akik eljöttek, Ciardi, 
Nono, De Albertis, Stefenini, Irolli, 
Sartorio, Amisani, Cascella stb. a szá-
zad fordulónak és az utolsó évtizedek-
nek derék, de nem épen kimagasló 
egyéniségű művészei. A kiállítás külön-
ben azt mutatja, hogy az olasz fiatal-
ság szintén nagyon hajlik a neoklasz-
szikus törekvések felé, miután kiábrán-
dult az impresszonizmus és naturaliz-
mus szabad kötetlenségéből. Ebben az 
irányban Cascella, De Bernardi, Fiumi, 
Pittino, Saccomani érnek el értékes 
eredményeket. 

A magyar anyag egy kissé hevenyé-
szetten van összegyüjtve. A kiemelkedő 
darabok a következők : Vaszary János 
egy virágcsendélete, melyen a mester 

tépdesett szaggatottsága jóval simább 
és nagyobb felületű színfoltokra kezd 
csendesedni, Péchi-Pilch Dezső egy 
szineiben üde játékú női aktja, Kmetty 
János önarcképe, Paizs-Goebel Jenő 
tájai, Vesztróczy Manó erőteljes alakos 
festményei. Megemlíthetjük még Vörös 
Gézát, Biai-Föglein Istvánt és Antal 
Józsefet, valamint Belányi Viktort is. 

Farkas Zoltán. 

Zenei szemle. 
(A Breitkopf és Härtel-féle magyar 

nyelvű Liszt-összkiadás.) 
Alig négy éve annak, hogy a leg-

nagyobb magyar zenei lángelméről, 
Liszt Ferencről végre megjelent az első 
magyar nyelvű életrajz : ifj. Somssich 
Andor könyve (Liszt Ferenc élete, 
Napkelet-könyvtár 6—7. sz. 1925). Mi 
sem bizonyítja jobban egy magyar 
Liszt-biografia szükségességét, mint az 
a tény, hogy a Zeneművészeti Főiskola 
könyvtárának statisztikája szerint ez 
a könyv a legkeresettebb, legolvasot-
tabb művek közé tartozik. Sokan van-
nak, akik nem tudnak vagy nem sze-
retnek idegen nyelven komoly könyve-
ket olvasni és ha már egyszer zenei élet-
rajzokról van szó, természetes, hogy 
sokkal inkább fogja az embereket érde-
kelni a hozzánk legközelebb álló és 
legérdekesebb művészi egyéniség, Liszt 
Ferenc élete, mint távoli népek, távoli 
korok mestereinek zenetörténeti meg-
világítása. 

Végre tehát elértük, hogy ebben az 
esetben a magyar könyveket kérőknek 
nem kell azt a stereotip választ adni, 
hogy erről a kérdésről, sajnos, csak ide-
gen nyelvű könyvek vannak. Ha meg-
gondoljuk, hogy hányszor akarták már 
tőlünk Liszt Ferencet elvitatni, ma-
gyarságát kétségbevonni, már ezért is 
a legnagyobb szükség volt egy olyan 
könyv megjelenésére, mint amilyen, a 
Somssiché. A hosszú éveken át gyüjtött 
adatok gazdag tárháza mellett e könyv 
legnagyobb értéke éppen abban rejlik, 
hogy mindenütt meggyőző erővel, bizo-
nyítékokkal mutat rá Liszt magyar-
ságára, őszinte hazafiságára. Ez a bizo-
nyítás azonban a biografus munkájával 
még korántsincs kimerítve. Liszt ma-
gyarságának igazi, megdönthetetlen 
bizonyítékai az ő művei. Ezeknek a mű-
veknek a jelentősége mind faji, mind 
egyetemes érvényűség szempontjából 
még mindig nem áll tisztán a világ előtt. 
Szilárd meggyőződésünk, hogy el fog 
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jönni egy nagy Liszt-reneszánsz, az a 
kor, amely eddig Lisztnek Wagnertől 
elhomályosított alkotózsenijét a maga 
teljes értékében és eredetiségében fogja 
felismerni. A mai nemzedék romantika-
ellenes beállítottsága még kevéssé alkal-
mas erre a felismerésre, de Liszt teljes 
életművének kritikai kiadása már elő-
készíti és lehetővé teszi a nagy és fontos 
probléma felderítését. Nem érdektelen 
tehát annak a kérdésnek felvetése, vaj-
jon hogy is állunk jelenleg Liszt mű-
veinek összkiadásával? Mennyiben lesz 
alkalmas ez az összkiadás arra, hogy 
Lisztet nemcsak mint egyetemes, ha-
nem mint magyar alkotóművészt is 
a maga teljes, igazi értékében és mivol-
tában tárja a világ elé? 

1907 december havában a Breitkopf 
és Härtel-cég levelet intéz gróf Apponyi 
Albert vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez, amelyben Magyarország-
hoz, mint Liszt szülőhazájához, azzal 
a kéréssel fordul, hogy a weimari Liszt-
alapítványtól megindított Liszt-össz-
kiadásnak, a nagyértékű szellemi ha-
gyatékhoz mért igényeknek megfelelő 
megvalósíthatóságában, a kiadással 
megbízott cégnek segítséget nyujtson. 
A főcél Liszt teljes életmunkásságát a 
jövő számára megőrizni, mert félni 
lehet attól, hogy amíg egyes népszerű 
művek többszörösen kerülnek kiadásra, 
addig mások idővel a feledés homá-
lyábamerülnek. A cég olyan összkiadást 
tervez, amelyben a műnek revizióját 
az összes hozzáférhető kéziratok és 
eredeti kiadások alapján kiváló szak-
emberek végzik. A történeti sorrend-
ben és áttekinthető csoportosításban 
sajtó alá rendezett eredeti művek közé 
a szabad feldolgozásokról is felvesznek 
egy válogatott sorozatot. 

A cég a magyar államtól 50 pél-
dányra való előfizetést kér, valamint 
50 példány átvételének társadalmi 
úton való propagálást. Utóbbi azon-
ban az államra semmiféle kötelezett-
séggel nem jár. A kiadást 60 kötetre 
tervezik (kb. 40 kötet eredeti művel), 
amelyek á 50 példányban évente 5 kö-
tetenként fognak megjelenni. A cég, 
képviselőjét, Haase dr. udvari taná-
csost, személyes tárgyalásra küldi 
Pestre. Legfőbb törekvése, a magyar 
állam nagy anyagi áldozata fejében, 
főkép a Liszt magyar vonatkozású mű-
veit magábafoglaló köteteknek olyan 
formát adni, hogy az általános revizió 
egységes alapelvei mellett a magyar 
minisztériumot egy valóban magyar 
jellegű kiadással teljesen kielégítse. 

A cég nem hiába hivatkozott Magyar-
ország áldozatkészségére és gavallé-
riájára. Apponyi gróf, Liszt Ferenc sze-
mélyes barátja és híve még abban az 
évben alábbi felhívást intézi az Orsz. 
M. Kir. Zeneakadémia igazgatójához, 
Mihalovich Ödönhöz : 

«— sziveskedjék a nevezett céget 
értesíteni, hogy a szóban forgó gyüj-
teménynek magyar nyelvű kiadványá-
ból 50 példányt összesen 54.000 K-ért 
ezennel megrendelek, olyképen, hogy 
az összeg 12 év alatt évi 4500 K-ás 
részletekben fog törlesztetni, mégpedig 
az illető évben megjelenő kötetek szál-
lítása után. 

Felkérem Címedet, hogy a magyar 
nyelvű kiadvány mikép való szerkesz-
tése szempontjából is jusson a céggel 
megállapodásra.» 

1908 február havában a Zeneaka-
démia a Breitkopf és Härtel céggel a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
engedélyével megköti az egyezményt. 

Ebben az egyezményben kötelezi 
magát a cég, hogy Liszt Ferenc zene-
műveinek kritikai összkiadásából ma-
gyar kiadást rendez, miután a magyar 
minisztérium az összmű 50 példányát 
megrendelte. 

Az összkiadás minden kötetében a 
belső és külső boríték, a címlapok fel-
irata és a jegyzetek magyar nyelvűek 
lesznek. 

A 2. pont biztosítja, hogy ama kötetek 
elé, amelyek kizárólag vagy nagyobb-
részt magyar zenét tartalmaznak (pl. 
a Magyar Rapszódiák), egy értekezés 
nyomassék, amely történeti-esztétikai 
módszerrel Lisztnek Magyarországhoz és 
a magyar zenéhez való viszonyát világítja 
meg. Ez az értekezés egy, a Zeneakadémia 
igazgatójától kijelölendő tudós által 
irandó meg és az általános kiadásba is 
felveendő. 

A 3. pont rendelkezik a magyar mű-
nek magyar revizióját illetőleg. A ma-
gyar művek, mint a rapszódiák, magyar 
indulók és egyéb nemzeti jellegű zon-
goraművek, a «Hungaria» c. szimfonikus 
költemény, a Szózat és a Himnusz 
témájára írt fantázia és az ilyen faj-
tájú kisebb énekművek a Zeneaka-
démia igazgatójától kijelölt magyar 
munkatárs kritikai reviziója alá 
veendők. 

A Zeneakadémia az értekezés meg-
írására Molnár Gézát, a Zeneakadémia 
zenetörténeti tanárát, a reviziós munka 
elvégzésére Szendy Árpád tanárt je-
lölte ki. 

A kiadói jog megszerzése után a cég 
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végre hozzá kezd munkájához. A ma-
gyar kiadás megindulása azonban ha-
lasztást szenved Szendy visszalépése 
miatt, akinek a nekiszánt munkakörre 
vonatkozóan a céggel nézeteltérései 
támadtak. Szendy lemondása után a 
magyar művek revizióját Bartók Béla 
vállalta. 

1911 végén végre megjelennek a 
zenekari művek (Szimfonikus költemé-
nyek) I., II. és V. kötete. A Zeneaka-
démia igazgatója kifogásolja, hogy 
«bár a címlap és a bevezetés magyar, 
az útbaigazítások idegen nyelvűek, 
ami ellenkezik egy magyar összkiadás 
szellemével. Követelik a cégtől, hogy 
az első kottalapon a mű címe ne csak 
német, francia, angol, hanem magyar 
nyelven is legyen meg és az ösz-
szes megjegyzések, amennyiben nem 
közkeletű olasz jelzések, magyarra for-
dítandók. A vokális művek eredeti 
szövegét, amelyre a mester komponált, 
nem kell lefordítani, de ezeknél is kívá-
natosak a magyar cím és a magyar 
nyelvű megjegyzések. A specifikus ma-
gyar kötetekhez csatolt «Revisions-
bericht» minden esetben német és ma-
gyar nyelven szerepeljen. Csakis e 
feltételek szigorú és csonkítatlan tel-
jesítésével volna elkerülhető az, hogy 
minden kötet rá ne cáfoljon a kiadás 
magyar jellegére.» 

A szabályzat értelmében minden 
sajtó alá kerülő anyagot a «Liszt Revi-
sions-Commission» vizsgál felül. Ez 
történt Bartók tanár munkájával, a 
Magyar Rapszódiák reviziójával is. 
A bizottság itt egyes pontokat kifogá-
solt, amit Bartók részben megcáfolt, 
részben elfogadott s így a kötet nyom-
dába került. A kellemetlenség ott kez-
dődött, midőn a második, sőt a har-
madik kefelenyomatra is történtek 
megjegyzések, amelyek a bizottság 
részéről még egyöntetűnek sem voltak 
mondhatók. A munkának ilyenmérvű 
megnehezítése miatt Bartók a Revi-
sions-Commissióval való együttműkö-
dést lehetetlennek tartja és beadja le-
mondását. Breitkopf és Härtel-cég erre 
a miniszter hozzájárulását kéri ahhoz, 
hogy a hátralévő összes magyar jellegű 
Liszt-zongoraművek reviziójával az ő 
emberük, Raabe Péter weimari udvari 
karnagy bízassék meg, az «Esztergomi 
misét» pedig Wolfram Ph. heidelbergi 
professzor vizsgálja át. A magyar köz-
oktatásügyi kormány természetesen 
ragaszkodik a szerződéshez. Nem volna 
kívánatos — úgymond —, hogy az 
eddigi magyar revizorok elkedvetlení-

tése révén a kiadó cég — melynek a há-
borús idők zavarai közepette a drága 
kéziratanyag Magyarországra való kül-
dözgetése úgylátszik terhére van — 
ily módon akarja a maga embereinek 
megszerezni a revizori tisztséget. 

Bartók a békesség kedvéért és azért, 
hogy egy új revizornak ne kelljen elől-
ről kezdeni az általa már elvégzett 
munkát, vállalkozott a rapszódiák 
reviziójának elvégzésére és abba is bele-
egyezett, hogy az ő neve mellett Raabe 
revizor is felemlíttessék. 

Ugyancsak akadályok merültek fel 
a másik magyar munkatárs, Molnár 
Géza közreműködése körül is. Molnár 
Géza a Magyar Rapszódiák elé érteke-
zést írt, amelynek a szerződés 2. pontja 
szerint kizárólag az volt a célja, hogy 
egy négy nyelven megjelenő monumen-
tális mű keretében megmondjuk az 
egész világnak, hogy Liszt idevágó szer-
zeményeiben, nevezetesen a rapszódiák-
ban letett zene nem cigány-, hanem 
magyar zene. Az értekezés elkészült, 
ki is szedték már, amidőn a német 
bizottság úgy találta, hogy a tanul-
mánynak a mesterrel szemben polé-
mikus éle van és ezért kéri, hogy az 
összkiadásban való közléséről mond-
junk le. Ehhez a közoktatásügyi nép-
biztos (1918 nov. 28.), bár a bizottság 
aggodalmaiban nem osztozik, hozzá-
járul, de ebben az esetben határozottan 
óhajtja, hogy az értekezés mint önálló 
kiadvány nyilvánosságra hozassék és 
terjesztessék. Az értekezés külföldi 
megjelenéséről eddig mit se tudunk. 
A tény az, hogy a «Magyar rapszódiák» 
kötete 1927-ben megjelent, mégpedig 
dr. Raabe Péter revizor németnyelvű 
előszavával, ahol Bártók (így írva 
á-val) munkásságát csak egy pár szóval 
említi, ellenben híven idézi Liszt nagy 
tévedését a magyar és a cigányzene 
viszonyára vonatkozóan. 

Bartók után a magyar reviziót 
Siklós Albert zeneakadémiai tanár 
vette át. Munkássága itt nem jöhet 
számításba, mert megbizatását rövid 
idő mulva visszaadta. 

A 12 évre tervezett kiadás a háborús 
zavarok és a fentemlített differenciák 
miatt annyira elhúzódott, hogy ma 
csak a 30-ik kötetnél tartanak. A «Hun-
garia» szimfonikus költemény és a ma-
gyar rapszódiák után a többi magyar 
vonatkozású művek még kiadásra vár-
nak. 

Annakidején Nagy - Magyarország 
összes nagyobb zeneintézetei megkap-
ták az addig megjelent köteteket. Ma 
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a trianoni határok között ez az aján-
dékozási lehetőség egyelőre csökken, 
de azért semmi okát sem látjuk annak, 
hogy Magyarország megbánja akkori 
áldozatkészségét. Bár igen súlyos 
anyagi terhet vállalt, tette ezt azért, 
hogy az egész világ előtt ezzel is doku-
mentálja Liszt Ferenc magyar voltát, 
hozzánktartozását s dacára, hogy a há-
borús drágaság miatt a cég sok-sok szá-
zalékkal emelte a kötetek árát, Liszt ha-
zája mindeddig, a legsúlyosabb időkben 
is eleget tett anyagi kötelezettségének. 
A magyar kiadást beszüntetni nem 
lehet, mert ez homlokegyenest ellen-
keznék kultúrpolitikánk pozitív jellegé-
vel. Mi egy pillanatra sem mondtunk 
le Nagy-Magyarországról. Arad, Ko-
lozsvár stb. zeneiskoláinak könyvtárá-
ban nem fog csonkán, befejezetlenül 
maradni Liszt Ferencnek, a nagy magyar 
Géniusznak életműve. A nagy kiegészíté-
sek, a nagy teljesedések idejére és nem 
a lemondásra kell előre dolgoznunk. 
Ez éppen annyira a nemzeti becsület 
kérdése, mint a magyar revizióé. 

Hogy magyar jellegű darabok revi-
zióját egy magyar kiadásban német 
tudós végezze, ez csakugyan furcsa 
színben tünteti fel a magyar zenetudó-
sokat. Hogyan végezzen itt sikeres, 
jó munkát egy idegen revizor, aki nem-
csak távol áll a magyarság lelkétől, de 
még a hazai forrásokat, vonatkozásokat 
is csak részben vagy másod-harmadkéz-
ből ismerheti. Bartók e téren tanusított 
minden önfeláldozása és lelkiismeretes-
sége dacára elsősorban alkotó művész, 
akinek híre azóta bejárta az egész 
világot. Egy ilyen művészegyéniségtől 
ki követelné, hogy egy német tudós 
pedáns, szőrszálhasogató módszerével 
ujjrendeket, pedáljelzéseket és egyéb 
formalitásokat mérlegeljen, a szükséges 
előmunkálatokat, az anyag összehor-
dását maga végezze, ami mind hozzá-
tartozik egy kritikai revizióhoz. Bizo-
nyos iskolázottság, nagy tapasztalat 
és anyagismeret kell ide, amit még a 
legkiválóbb zenetudósok is csak idővel 
sajátítanak el. Ismét egy példa arra, 
hogy milyen égető szükségünk van a 
magyar zenetörténetben jártas, tudo-
mányosan képzett, külföldi összeköt-
tetésekkel bíró magyar zenészekre. 
Van zenei lángelménk, de alig akad 
minden tekintetben megfelelő revi-
zorunk. A német született revizor : 
alapos, szívós, pepecselő, tanult, e mel-
lett egy bizonyos szándékosság a ma-
gyar közreműködők elkedvetlenítésé-
ben — bármilyen objektív szemmel 

tekintjük is a dolgot — le nem tagad-
ható. Igy azután az eredmény: hogy 
a magyar állam nagy anyagi áldozata 
fejében egyes külső formai dolgokon 
kívül — ami a magyar kiadás lényegét 
illetné — eddig még igen csekély 
viszonzást kapott. 

A hazai Liszt-kutatások fellendülése, 
a német zenevilágban is ismerős, kép-
zett magyar zenészek számának növe-
kedése azonban méltán táplálhatja 
bennünk a reményt, hogy a magyar 
revizió kérdése a szerződés értelmében 
megoldást nyer a még kiadandó ma-
gyar vonatkozású művek számára. 
A haza csakis egy ilyen Liszt-össz-
kiadással emelhet nagy fiának méltó 
emléket. Prahács Margit. 

Magyar folyóiratszemle. 
Az államcél-elmélet terén a közel-

multban sajátos negativizmus uralko-
dott. A kultúrpolitikai állameszme 
kifejlődését régebben részben meg-
engedhetőnek tartották, részben pedig 
azért tiltakoztak ellene, mert szerintük 
az államnak épen e téren nem szabad 
befolyást gyakorolni ; azaz szabad-
ságot kell engedni az egyeseknek és a 
nagy politikai közösségek kulturális 
munkájának, mert az állam célja nem 
több, mint a szabadságok biztosítása. 
Aki mélyebben lát a mai társadalom 
szerkezetébe, tudja, hogy az állam 
kultúrpolitikai akcióinak ideje vég-
érvényesen elérkezett. Nem, mert az 
állam mindenkép akarja. Akik ma az 
állam túldimenzionáltságáról beszél-
nek, nézzenek vissza, mennyit nem 
vállal az állam azokból a célokból, 
amiket a XVIII . század gyámkodó 
korában vállalt. Tekintsenek vissza az 
államcélok ama korára, amikor az 
állam a «közjóléti» elv egyetlen kép-
viselőjének tartotta magát és minden-
ről iparkodott gondoskodni. Az állam 
ma sok problémáról letesz és nem túl-
dimenzionált, hanem fordítva a társa-
dalom az, amely önellenőrző és teremtő 
tömegerejében kevésre dimenzionált. 
A helyzet adva van, az idő elérkezett, 
az állam ismét új célstádiumába, kultúr-
politikai korszakába jutott. A háború 
utáni idők azt mutatták, hogy csak 
azok az államok erősek, amelyek szel-
lemi téren át tudták hatni a tömegeket. 
Azok a korok, amelyekben az állam 
kultúrpolitikai hivatásérzése kidombo-
rodik, a nagy újjászületés duzzadó 
energiáit mutatják. A tudatossá vált, 
sőt a kötelezővé vált kultúrpolitikai 
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hivatásérzés kora közt a mai Magyar-
ország minden bizonnyal kiemelkedik. 
(Dékány István: A kultúrpolitikai állam 
eszméjének kialakulása. Társadalom-
tudomány. 1—2 sz.) 

A néger zene és néger táncok nagy 
sikere után a négerek most az iroda-
lomban is divatba jöttek. Különösen 
az angol-amerikai és francia irodalom-
ban érik egymást a négerekkel foglal-
kozó szépirodalmi művek és tanulmá-
nyok. Németország pedig ezeknek tö-
meges fordításával áll a versenyzők 
sorába. Ez az új romantika csak annyi-
ban különbözik a régi exotikus roman-
tikától, hogy reálista mezben tálalja 
fel mondanivalóit és hogy itt-ott mé-
lyebben érinti azt a megoldathatatlan-
nak látszó problémát, amelyet a néger-
kérdés ma Amerika számára jelent. 
A sötétszínű faj a fehér civilizáció 
egyik kritikus pillanatában nyomult 
előre, de a fehér emberek civilizációja 
már jóval nagyobb veszélyekkel szem-
ben is győzedelmesen került ki, mint 
amekkorát számára a jazzból, a néger 
táncokból és a néger-exotikum divatjá-
ból áradó új romantika jelent. A nagy 
vonzódás azonban a néger irodalmi 
tárgyak felé, amelyekből nem a termé-
szethez való visszatérés, hanem az 
afrikai mocsarak és az amerikai néger-
ghettók dögletes atmoszférája érzik, 
kétségkívül dekadens tünet. Nem való-
színű, hogy ez romantikus célkitűzés-
nek is tartós lehessen. A néger roman-
tika alighanem csak muló divat a sok 
muló mai irodalmi divat között, ami 
nem zárja ki, hogy rövid élete alatt 
pár értékes könyvnek is indítóoka 
legyen. (Lakatos Imre: Néger-roman-
tika az irodalomban. Erdélyi Helikon. 
Ápr.) 

A kapitalizmusnak a kereszténység 
örök igazságai értelmében új útra kell 
lépnie és azon haladnia, ha magára 
hagyatva nem akar elpusztulni és a 
pusztulásba másokat is belerántani. 
Egészen új gondolatkörben él már a 
munkásság is. Felhagyott régi forra-
dalmi álláspontjával, elejtette az osz-
tályharc fegyverét és kilépett a nagy 
polgári közületbe, hogy a társadalom 
többi osztályaival együtt karöltve dol-
gozzék boldogabb jövendőjén. Nincsen 
ezért fontosabb szociális feladat, mint 
a munkásságot ránevelni az új irányú 
cselekvések szolgálatára. Figyelembe 
kell vennünk először is, hogy a munkás-
ságról szólva a társadalom nagy száza-
lékáról van szó, amely alapjában véve 
tele van jószándékkal és a maga sor-

sának lendíteni akarásával. Ennek a 
munkásságnak sorsát nagyobb meg-
értéssel kell kisérni. Az új mentalitású 
munkásság céljai XIII . Leó pápának 
a munkáskérdésről szóló enciklikájában 
vannak körvonalozva és amelyeket a 
keresztényszocialista egyesülések tűz-
nek zászlójukra. A munkásalakulatokat 
mindenütt úgy kell megszervezni, hogy 
a fő gondolat : a tagok szellemi, testi 
s anyagi jólétének emelése mindenkor 
kitűnjék. A pápai szózat eme szavaiból 
világosan kitűnik, hogy a keresztény-
ség nemcsak ájtatoskodó munkásokat 
akar, hanem elismeri az anyagi köve-
telések jogosultságát is. Az anyagi 
érdek fölkarolását hangoztatja, ami-
kor a munkás részére a természet tör-
vénye alapján a tisztességes bért köve-
teli akkor is, amikor a munkás kény-
szerűségből a legkisebb bér mellett 
állott munkába. A munkásságnak meg-
szervezése olyan tartalommal telítődjék 
meg, hogy alkalmas legyen a polgári 
társadalomban való megértő együtt-
működésre. (Gersits Lajos: A szolida-
rizmus jegyében. A szakszervezetek igazi 
feladatáról. Katholikus Szemle. Május.) 

Ha a történelem a mult szellemi 
élete, akkor legelső feladat az emberi 
lélek lehető elemzése, akár cselekvő,, 
akár szenvedő tényező volt is az ese-
mények forgatagában ez az egyes, vagy 
társas lélek. Természetesen ez a lélek-
megismerés nem akarhatja az emberi 
lélek lényegének megfejthetetlen pro-
blémáját megoldani, de a lélektan mai 
állapotában az eddig már biztos lelki 
törvények fölhasználásával mégis eléggé 
szilárd alapot rakhat a történelmi 
kutatás céljaira. A lélektan az elmult 
kb. egy századot kitevő idő alatt a 
társadalomtudományoknak, elsősor-
ban pedig a biológiának és szociológiá-
nak segítségével oly fontos megállapí-
tásokat tett, melyeket a historikus nem 
hagyhat figyelmen kívül. Évszázado-
kon, sőt évezredeken keresztül nem 
próbálta meg a történetírás a maga 
működésében a néplélek- és népélet-
tannak törvényeit gyümölcsöztetni és 
úgy az egyesek, mint a nemzetek tör-
ténelmében mutatkozó törvényszerű-
ségeket megállapítani. Ez természetes 
is, mert hiszen néplélek és népélettan 
nem is volt. Ma már bizonyos, hogy a 
lélektan az egyedüli alap, amelyre a 
történettudományt fel lehet építeni. 
Az eddig megállapított eredmények 
helyességét a további kutatások fogják 
eldönteni, azonban minden támadás 
ellenére bizonyos, hogy a történelem-
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nek és a lélektannak a jövőben kar-
öltve kell haladnia. Mindig több lesz 
az olyan tudományos feldolgozás, 
amely ezen szempontok szerint vág 
bele a mult rejtélyes eseménytöm-
kelegébe és ennek nyomán tisztán 
látjuk át ezeket a dzsungel-jelensé-
geket. A lélektan a történettudomány 
megújhodását segítette elő. (Bessenyei 
Lajos: Történelem és lélektan. Debreceni 
Szemle. Márc.) 

Az arisztokrácia lényege a közhata-
lomnak valamely társadalmi osztály-
hoz vagy élethivatáshoz rögzítése. Na-
gyon kérdéses azonban, hogy a jövőben 
lehetséges lesz-e a közhatalomnak élet-
hivatáshoz vagy társadalmi osztályhoz 
való kapcsolása. A fejlődési menet 
abban áll, hogy lehetőleg mindenkinek 
azonos művelődési és érvényesülési 
lehetőséget biztosítsunk, a funkció 
szerinti elkülönítést az egyén előkészítő 
éveiben egyénenként végezzük és min-
den élethivatást a társadalom mai fel-
sőbb rétegeinek életszínvonalához kö-
zelebb hozzuk. Megtörténhetik, hogy 
az arisztokratikus elv a jövőben igen 
kevés szerepet fog játszani, vagy épen 
teljesen eltünik, hogy helyet adjon 
más szervezési, vezető kiválasztási 
tényezőknek. Ilyen körülmények kö-
zött Magyarország részéről legalább is 
kockázatos lépés lenne, ha az általános 
irányzattal szembehelyezkednék és 
ezt az elvet minden áron fenntartaná. 
Ez a megállapítás természetesen nem 
jelenti azt, hogy a mai Magyarország-
ban a főnemességgel, mint adott ténye-
zővel ne számoljunk, hogy el ne ismer-
jük ne csak egyes tagjainak kiváló-
ságát, hanem azokat az értékeket is, 
amelyeket állandósága, szilárdsága ré-
vén a nemzet életében jelent. A törté-
nelem tanusága szerint a nemzetek 
társadalmi élete folytonos változáson 
megy át ; egyes osztályok megszünnek, 
mások átcserélődnek, újak keletkeznek. 
Ez a folyamat hazánkban is észlelhető. 
A birtokos középosztály nagy részben 
fölmorzsolódott már ; a földetlen kö-
zéposztály feje fölött is összecsapott 
az ár és ideig-óráig csak bizonyos 
hatalmi berendezések birtoklása révén 
tartja magát a felszínen. A nagy-
birtokosok ezidőszerint még megállják 
helyüket, de az európai fejlődés iránya 
szerint előbb-utóbb rákerül a sor a 
hitbizományok teljes feloldására és 

ha hosszú fejlődési vonalat tekintünk 
át, annak során a földbirtok nivelláló-
dását a bankvagyonnak néhány kézből 
sokba átkerülését is meg fogjuk látni. 
Végső fokon ma a föld és a tőke az 
úgynevezett arisztokrácia hatalmának 
alapja. Ha a fejlődés megindul, a túl-
nyomóan születési arisztokráciához tar-
tozó nagybirtokosoknak meg kell majd 
mutatni, hogy mennyiben tudnak ha-
sonló feltételek mellett a jövőben 
kétségtelenül emelkedő paraszt, ipari 
és kispolgári körökkel, meg a meg-
maradt középosztállyal a nemzeti épí-
tés munkájában versenyezni. (Weis 
István: Az arisztokrácia. Magyar Szemle. 
Május.) 

A színész nem szerepet játszik, hanem 
alakot kelt életre. Újrateremti a költő 
szellemi mintaképét, amiből az követ-
kezik, hogyha valóban hiánytalan alak-
teremtésről lehet beszélni, mindig van 
valami többlet benne. Minden nagy 
színészről számos kiegészítő akciót 
jegyeztek fel, melyek bizonyítják, hogy 
nem interpretálták a költőt, hanem 
újrateremtették az alakot. Ha a színész-
nek sikerült eljutni a szerep minta-
képének intuitív megragadásáig, ez 
az alakítás oly motivumokkal is meg-
gazdagszik, amire a színész nem is 
gondolt. Az egyéni színezet adja a 
nagy színész alakteremtésének sajátos 
módjában azt az imponderabilét, amely 
a háttérbe, vagy a tudat alá szorított 
Én átsugárzását jelenti a művészet 
egyénfölötti világába. A dráma tehát 
csak anyagot nyujt a színésznek és 
a színészen keresztül a színpad próba-
köve a drámának. Az a megállapítás, 
hogy az igazi dráma mindig szerep-
darab, csak egyet jelent : az alkotó 
színész és a drámaköltő lélekalkatának 
rokonságát. Shakespeare és Molière 
minden örök drámája szerepdarab. 
Mindkettőjük alakteremtő fantáziája 
színészi jellegű. Sokszorosan meghat-
ványozott, színész fölötti színészek ők, 
akiknek nincs szükségük külső impul-
zusra, modellre, hogy alakot teremt-
senek. Bennük eleven valóság a minta-
kép és így a szavak is, melyekben te-
remtményeik kifejeződnek, minden kor 
színésze számára az alakká való átlé-
nyegülés misztikus forrásai lehetnek. 
(Németh Antal: A színjátszás esztétiká-
jának vázlata. IV. A dráma és a színész. 
Budapesti Szemle. Május.) K. B. O. 
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