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Színházi szemle. 
A Nemzeti Színház Kamaraszínházá-

ban az évad befejezte után, június 
derekán, hét estére terjedő vendég-
játék keretében az Országos Kamara-
színház társulata, Alapi Nándor derék 
gárdája lépett fel. Ez az életrevaló 
gondolatból támadt, hozzáértő vezetés 
alatt már hat esztendeje működő 
stagione-társulat tavaly is magára 
vonta a fővárosi sajtó és közönség 
figyelmét, mostani hosszabb és válto-
zatosabb műsora pedig még jobb 
képet nyujtott a vállalkozás érdemes 
törekvései s az ezek szolgálatába állí-
tott, sok tekintetben figyelemreméltó 
eszközök felől. 

Alapi igazgató a legutóbbi idényben 
vidéki állomáshelyein rendre bemu-
tatta azokat a műveket, mik az általa 
kitűzött kamaradarab-pályázaton ju-
talmat vagy dícséretet nyertek. Ezeket 
most velünk is megismertette. Mind-
járt műsorkezdőül egy ilyen pályamű 
került színre : Körös Andor Szürke 
hályog című drámája. Ennek szerzőjét 
pár éve megjelent, Forgószél című regé-
nyéből ha nem is egészen kész, de hatá-
rozottan tehetséges írónak ismertük 
meg. Ilyennek mutatja színműve is. 
Benne a vakok illuzióvilágát állítja 
szembe a kegyetlen valósággal s dráma-
írói készségét talán épen az mutatja, 
hogy ezzel a váltig feldolgozott témá-
val is le bírja kötni az érdeklődést. 
Főalakjának, a vak asszonynak rajzá-
ban nagy a drámai feszültség, a leron-
gyolódott író-imádóéban sok a belső 
finomság. Kompoziciója is erős szín-
padi érzékre vall, beszéltetni is jól tud. 

Reitz János A szerző című darabjá-
ban mindez írói képességekből úgyszól-
ván semmi sem mutatkozik, dicséretre 
valóban nem igen szolgált rá. Témája — 
egy meglehetősen erőszakolt plágium-
história — merőben mondvacsinált, 
alakjaiban nincs művészi igazság, csak 
úgy illegetik magukat a témához, a 
darab stílusa minden élet-hitel híján 
lévő kényszeredettség. Kifejlésébe meg 
épen valami önkéntelen komikai árnya-
lat keveredik. Nem szerencsés lelemé-

nyéből épkézláb drámát még kitűnő 
írónak is bajosan sikerült volna fej-
leszteni, Reitz János pedig semmiben 
sem kitűnő író. 

A pályázat harmadik «helyezett»-je, 
Pohárnok Jenő Judit- ja, biztatóbb 
színpadi próbálkozás. Ebben is sok a 
kimódoltság, de asszonyalakja tagad-
hatatlanul él, ennek lelki rajzába az író 
nagy odaadással mélyedt el, sikerült is 
belőle néhány szép és igaz vonást 
valódi drámai nyomatékhoz juttatnia. 
A dialógust is jól vezeti, belőle a szín-
padi kamarastílushoz való érzék hatá-
rozottan kiütközik. Pohárnok nevével 
korábban csak egy ifjúsági regény cím-
lapján találkoztunk, mostani bemutat-
kozása azzal biztat, hogy ez a név most 
már a kritika horizontján belül marad. 

E pályázati ujdonságokon kívül még 
három magyar darab szerepelt a játék-
renden. Közülök Herczeg Ferenc Az 
ezredes című vígjátéka tizenöt évvel 
ezelőtt a Magyar Színházban keltette 
életre az író Huszti Huszt című elbeszé-
lésének tarka és mulatságos világát. 
Szellemes szatira sok pompás fordulat-
tal, kegyetlen élességgel megrajzolt 
alakkal. Konstrukcióban nem áll Her-
czeg legkülönb magaslatán, kibontako-
zása felé az író kezében észrevehetőleg 
elernyednek a cselekmény szálai, de 
egészében kellemes és fölényes játék 
volt másfél évtizede, s annak bizonyult 
ma is ; jó előadásban a darab vivő-
ereje múlhatatlanul kiviláglik. Herczeg 
darabját Alapi társulata a budapesti 
rádió útján is bemutatta. 

Hegedüs Sándor drámája, A rab is 
csak ebben az átdolgozásban számít 
újdonságnak, német nyelven pedig már 
évekkel ezelőtt e megújított alakjában 
is játszották. Benne — mint szerzőjé-
nek úgyszólván minden művében — a 
psychopathologiai realizmus vegyül a 
ködös fantasztikummal. Lelkiismereti 
drámát bogoz ezekből a szálakból, 
hellyel-közzel villanásszerűen bele is 
világít az emberi lélek szövevényébe, 
de mesterkéltsége miatt csak igen 
kevés mozzanatában bír igazán meg-
győzővé válni. Különösen a közbülső, 
vizionárius felvonás bontja meg a da -
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rab drámai egységét, ennek séance-
szerű mozdulatlanságában a dráma 
érverése elakad, az érdeklődés is erősen 
ellanyhul. 

A Hegedüs Sándor színművével azon-
egy estén láttuk Mészáros Sándornak, 
a Nemzeti Színház igazgatósági titká-
rának A tavasz című egyfelvonásos 
kamaravígjátékát. A szerzőnek már 
három színpadi miniatürjét Győrött 
is bemutatták Alapiék, előadásukról 
annak idején a Napkeletben szó is esett. 
Örömmel fogadtuk a jeles színpadi érzék-
kel, nagy lírai melegséggel írt darabot s 
benne egy valóban szeretetreméltó írói 
egyéniség bemutatkozását. Egyszerű 
alapokból egyszerű szavakon át bon-
takozik ki ez a kis tavaszi románc, de 
az alapok biztosak, a szavak lélekből 
szakadnak. A napsugarat itt nemcsak 
a színpadi világosító jóvoltából élvez-
zük, az író kedélyéből árad az szét 
a könnyed és jól perdülő játékon. Leve-
gője zavartalanul egységes, szerepei 
egytől-egyig hálásak. 

A vendégjáték hét estéjéből idegen 
műre ezúttal csak kettő esett. Ezek 
egyikén Pirandello rendkívül érdekesen 
szőtt drámája, az Öltöztessük fel a mez-
teleneket került színre. Ezt épen Alapi 
ismertette meg esztendeje a főváros 
közönségével. Stílusa kemény próbára 
tenné akármelyik budapesti színház 
együttesét, Alapinak becsületére válik, 
hogy társulata ezt a próbát derekasan 
megállta tavaly s megállta — a főbb 
közreműködők kicserélődése után — 
ezúttal is. 

A másik külföldi darab Sophus 
Michaelis Forradalmi nász-a volt. Ehhez 
is régi magyar-színházi emlékek fűződ-
nek ennek az intézetnek legkülönb 
korszakából. Évtizedek multán ez a 
jellegzetes hatásdarab is jócskán meg-
hervadt, de teatralitása azért ma is 
megteszi a magáét, ha valami, csakis 
ez takargatja — úgy, ahogy — a lélek-
tani töréseket. 

Az egymástól nagyon elütő művek 
előadás tekintetében sem álltak ugyan-
azon a fokon. A jó igyekvéshez, a körül-
tekintő rendezéshez (jórészt a társulat 
igazgatójának munkája), a kidolgozott 
összjátékhoz általában nem férhet 
gáncs, de a nem épen nagyszámú tago-
kat minden esetben egyéniségükhöz 
vágó feladathoz juttatni alig lehet. 
Egyikük-másikuk majd az egész ven-
dégjáték során gyenge vidéki szín-
vonalon mozgott, míg aztán az utolsó 
esték valamelyikén egy-egy alakítással 
meglepetésszerűen jól megállta a he-

lyét. Magában Alapi igazgatóban már 
eddig is elsőrangú beszédtechnikájú, 
rokonszenves, meleg egyéniségű mű-
vészt ismertünk, ez évben pedig alakító-
képességének valóban széles skálájáról 
is meggyőződhettünk. A szürke hályog 
Dosztojevszkij-ízű figurája, a megszag-
gatott lelkiismeretű Rab, a graciózusan 
szélhámos Ezredes meg a Forradalmi 
nász-beli heves Marc-Arron : meg-
annyi jeles, kiváló értelmi fokon álló 
s minden olcsó hatáseszköztől ízlésesen 
tartózkodó szinészi munka. Mellette a 
férfitagok sorából még a már eszten-
deje is feltűnt Miskey József emel-
kedett ki. Most legjobb a Mészáros 
Sándor darabjában volt, de A rab zsidó 
könyvelőjében s Az ezredes iszákos 
Martin szomszédjában is teljes elis-
merésre méltót nyujtott. Kováts Antal 
a Hegedüs-darab fantasztikus őrültjé-
vel szerzett komoly elismerést, Bán-
hidy László ugyanennek a műnek egy 
kisebb szerepében tett kellemes benyo-
mást egyszerű eszközeivel. Halász Kál-
mán A tavasz költőjében s a Judit 
grófjában volt leginkább a helyén, az 
ő munkáját egyelőre csak eléggé kife-
jező arcjáték nem támogatja. Farkas 
Endrére multévi vígszinházi szereplé-
séből emlékszünk, azóta szinte semmit 
sem haladt. 

A vezető női szerepekben Mágori 
Dórát, Gyarmathy Anikót és Ditrói 
Icát láttuk. Mágori Dóra két ízben volt 
igen jó : A szürke hályog vak feleségé-
ben s A tavasz gépírókisasszonyában. 
Van benne drámai erő, van természetes 
kedvesség is, organuma pedig nagyon 
kellemes. Gyarmathy Anikó érdekes 
egyéniségű szinésznő, a társulat tavalyi 
főerősségének, Peéry Piroskának örö-
kében is magára vonta a figyelmet 
Pirandello boldogtalan Ersiliájának 
gazdag színezésével s a Judit címszere-
pének lélekbemarkoló mozzanataival. 
Máris megvan benne a jelentékenység, 
mozgása igen kifejező, beszédének erős 
értelmi fénye van. Ditrói Ica érdemes 
szinészcsalád sarja, maga is igazi szi-
nészvér, csupa közvetlenség és válasz-
tékosság. Teljes hitelű bakfisalakjai 
után (különösen A tavasz-ban) szinte 
meglepetésszámba ment a Forradalmi 
nász-beli Alain-jének drámai ereje. Az 
epizódalakítások közül ki kell emelni 
Mihályi Mária tökéletes Onoria asszo-
nyát Pirandello darabjában. 

Alapi társulata az elmult évadban 
ünnepelte meg kétezredik előadását. 
Nehéz viszonyok között szép és érdemes 
munkát végeztek, mindig jóra s egyre 
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jobbra törekedtek; úttörők voltak s a 
tört úton most már emelt fővel halad-
nak előre. Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 
Gróf Andrássy Gyula a műbarát. 

Ebben a rovatban rendszerint csak 
nagy művészek haláláról emlékezünk 
meg, hogy megpróbáljuk röviden jelle-
mezni művészetüket. De vannak olyan 
műbarátok is, akiknek jelentősége 
túlnő az átlagos kereteken, sőt néha 
annyira, hogy egy egész ország művé-
szeti életében irányító szerepet játsza-
nak, akikkel itt foglalkoznunk kell. 
Ilyen műbarát volt néhai Andrássy 
Gyula gróf is, aki hosszú közéleti pá-
lyájának tekintélyes részét a művésze-
tek ügyével való foglalkozásnak szen-
telte. Budai palotája gyönyörű és ter-
jedelmes gyüjteményt tartalmaz, mely-
ben a régi és újabbkori művészet egy-
aránt kitünően van képviselve. Sajnos, 
nincsen elég terünk ahhoz, hogy ezt a 
több ízben ismertetett nagyszerű kol-
lekciót részletesen méltassuk, tehát 
csak röviden említjük fel, hogy benne 
régi mesterek közül Bono da Ferrara 
Pinturicchio, Palma Vecchio, Seba-
stiano del Piombo, Dom. Tintoretto, 
Tiepolo, Rembrandt (remek önarckép), 
Lawrence, Opie, Fügler, Giovanni da 
Bologna, az újabb és legújabb idők 
képzőművészei közül Prud'hon, Corot, 
Rousseau, Dupré, Miilet, Troyon, Dau-
bigny, Turner, Courbet, Monet, Ba-
stien Lepage, Lenbach, a magyarok 
közül Munkácsy, Rippl-Rónai, Vaszary, 
Glatz, Ferenczi, Fényes szerepelnek, 
hogy csak a legkiemelkedőbbeket so-
roljuk fel. De nem szabad megfeledkez-
nünk a gazdag kisplasztikai anyagról 
és a gyüjtemény iparművészeti tár-
gyairól, különösen a remek gobelinek-
ről sem. Azonban nemcsak a budai pa-
lota, hanem a tiszadobi kastély is való-
ságos múzeum. Mindez tanujele annak, 
hogy Andrássy Gyula gróf életében a 
gyüjtés nagy szerepet játszó nemes 
szenvedély volt. Ám a magyar művelő-
désre nemcsak azzal hatott, hogy 
elsőrangú művészeti gyüjtő és jelenté-
keny művásárló is volt, hanem, ami 
sokkal fontosabb : a művészeti közélet 
egyik leghivatottabb és legbölcsebb 
irányítója is. A szó legnemesebb értel-
mében vett nemzeti konzervativizmus 
híve volt a politikai életben, de amint 
az a műbarát mágnás típusánál kül-
földön egyáltalában nem ritkaság, 
épenséggel nem volt maradi a képző-

művészeti alkotások elismerésében, 
élvezetében és pártfogásában. A ma-
gyar művészek és a köréjük csoporto-
suló társadalom gyorsan felismerték 
Andrássy kiválóan fejlett műérzékét 
és tudomást szereztek bölcs művészet-
politikai hajlandóságairól is, úgy hogy 
mihamarább vezetőszerepet juttattak 
neki legfontosabb művészi egyesüle-
teink, intézményeink irányításában. 
Hogy ebbeli tevékenységében miféle 
szempontok vezették, azt mindnyájunk-
nál jobban ő maga foglalta nemrégiben 
össze abban az előszóban, melyet a 
Nemzeti Szalon négyszázadik kiállí-
tásának katalógusához írt. 

Ebben az önvallomásszerű beveze-
tésben egy olyan finomlelkű ember 
művészeti politikáját tárta fel, aki a 
festészet multjának teljes ismeretét és 
megbecsülését jelenének teljes meg-
értésével és a jövőjébe vetett hittel 
tudta összekötni és mindig előtte járt 
korának. Mindig alázatos volt a mű-
vészettel szemben, mert inkább önön-
magában, mint a művészet jövőjét 
keresőkben kételkedett. Mindig töre-
kedett magában a művészeti megértést 
lehetőleg sokoldalúan kifejleszteni és 
a művészi lélek legkülönbözőbb meg-
nyilvánulásaiba behatolni. Már akkor 
vett egy Claude Monet-t, amikor alko-
tásait még elítélték és művei nem talál-
ták meg az utat a francia múzeumokig. 
Rippl-Rónai hívei közé tartozott, ami-
kor ezért még sokan gúnyolták, meg-
vásárolt egy Szinyei-Merse-képet, ami-
kor ez még nem volt divatos. Az elnök-
sége alatt álló Nemzeti Szalont pedig 
úgy irányította, hogy a kor szellemé-
ből eredő különböző iskoláknak és 
kísérletezéseknek még akkor is módot 
adjanak a bemutatkozásra, hogy a 
többi irányokkal a versenyt felidézzék, 
ha elveiket és tanításaikat téveseknek 
tartotta. 

Pedig erősen kialakult egyéni ízlése 
és tiszta világos meggyőződései voltak. 
Nem kedvelte az expresszionizmus túl-
zásait és feltétlenül tévesnek tartotta 
azt az alapgondolatát, hogy a festészet 
és szobrászat a művész érzését a ter-
mészettel való szakítás útján szuverén 
önállósággal, akárcsak a zenész kife-
jezésre juttathatja, aki egészen új hang-
harmóniákat alkot, olyanokat, melyeket 
nem a természetből, hanem saját lelké-
ből merít. Andrássy tudta, hogy a fej-
lődés útja nem folytonos emelkedés, 
hanem az emelkedés-sülyedés váltako-
zása, hogy nem minden, ami divat, 
értékes és tartalmas, sőt ösztöne inkább 
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a magukban állók mellé állította, mint 
a tömegmozgalmak és népszerű irá-
nyok mellé és lám mégis sohasem elle-
nezte olyan törekvések bemutatását, 
amelyeket nem értett meg. Még azokét 
sem, amelyeket határozottan tévesek-
nek tartott. Mert mindig felmerült 
benne az az érzés, hátha mégis téved, 
hátha van jó és igazság abban, amit 
elítél, amiben a jót és igazat nem tudja 
felismerni. Hátha a haladás és kiemel-
kedés egyik szükséges stádiuma a téves 
irányzat kipróbálása is, ha másért nem, 
csak azért, hogy mentől hamarébb 
kiderüljön, hogy a sokak által egyedül 
helyesnek tartott irány egyszerű út-
vesztő, amelyre fordított minden erő 
és idő puszta pazarlás. Ki tudja, nem 
fog-e maga a tévedés is végelemzésben 
használni? Ki tudja, nem lesz-e az 
expresszionizmus végső eredménye az, 
hogy a művész nagyobb bátorsággal 
fog a természettől eltérni, mint eddig 
tette, épen azért, hogy a természet 
elemi hatásait megközelítse és jobban 
tudja kifejezésre juttatni, mint aho-
gyan eddig sikerült. Ki tudja, hogy a 
tévedéseiből visszatérő igazi művész 
nem fog-e helyes alapokon a jövőben 
több bátorsággal és sikerrel dolgozni, 
mint a multban tette? 

Andrássy nem félt attól, hogy elmé-
leti okoskodások alapján álló új kísér-
letezések a régi művészetet veszélyez-
tessék és tőle az elsőbbséget elhódítsák. 
Jobban félt a sablontól, a vaskalapos 
reakciótól, a régi szolgaszerű utánzásá-
val járó sorvasztó uralomtól, a művészi 
bátorság meggyengülésétől, mint a merész 
kísérletektől és ballépésektől. 

Ebben a visszatekintő összefogla-
lásban a lehető legnagyobb művészet-
politikai bölcseség nyilvánul meg, a 
diadalmasan előretörő művészet sza-
badságának alázatos tisztelete. És a 
nagy elhúnytnak e bölcs elvei az egye-
düliek, amelyek alapján egy nemzet 
művészeti politikáját sikeresen lehet 
irányítani. És ma, amidőn egyesek a 
konzervativ, azaz a művészetben egy-
szerű magyar szóval maradi irányok 
kizárólagos létjogosultsága mellett tör-
delik korhadt és pudvás lándzsáikat és 
nem akarják a külföldre vinni tehetsé-
ges fiataljainkat, nagyon időszerű volt 
Andrássy Gyula művészetpolitikai 
programmjának lényegét idézni, annál 
is inkább, mert az ifjúság előtt még soha-
sem sikerült a kaput elzárni. 

Az Esztergomi Képtár. A képzőmű-
vészeti élet elcsendesedett, a kiállítá-

sok áradata a nyári hónapokban telje-
sen elapad, most tehát végre van he-
lyünk, hogy az esztergomi képtárral 
foglalkozhassunk, amelynek új rende-
zése alig talált érdeklődésre a sajtóban 
és közönségünkben. Pedig odakint kül-
földön ennél a nagyon jelentős gyüj-
teménynél jóval jelentéktelenebbeket 
is szorgalmasan végigböngész sok ma-
gyar műbarát, aki erről a gazdag kép-
tárról megfeledkezik. 

Három fontos gyüjteményből ala-
kult ki az esztergomi prímási palota 
egész második emeletét betöltő Magyar 
Keresztény Múzeum. Simor Jánosnak, 
a nagy hercegprímásnak képtárából, 
ipar és egyházművészeti gyüjteményé-
ből, Ipolyi Arnoldnak képtárából és a 
San-Marco gyüjteményből. Simor és 
Ipolyi elsősorban a magyar és olasz 
festészet primitivjeit gyüjtötték. — 
Enemű szerzeményeik nálunk szinte 
egyedülállóak, magyar szempontból 
pedig különösen a képtár régi magyar 
képei fontosak, mert legjelentősebb 
emlékei egykori festészetünknek. A leg-
régibb festmény egy alkalmasint 
anjoukorbeli freskótöredék, mely alig-
hanem olasz munka. Műtörténeti szem-
pontból fontosabb a nógrádmegyei 
Bátról származó XIV. századbeli oltár-
kép, mely szintén olasz hatás alatt 
készült, de az akkori olasz festészettől 
olyan eltéréseket mutat, hogy festője 
aligha volt itáliai. A XV. század egyházi 
művészetét már jóval gazdagabb anyag 
képviseli, Gerevich Tibor Kolozsváry 
Tamásnak tulajdonítja ama fölötte 
érdekes szárnyas oltárt, melyet felirata 
tanusága szerint 1427-ben Miklós ga-
ramszentbenedeki apát készíttetett. 
A múzeum ennek, az eredetileg kilenc 
képből álló oltárnak nyolc részét őrzi, 
köztük a főközéprészt is, mely a kál-
váriát ábrázolja. A kompozició, az ala-
kok rajza és a szinek az olasz és német 
egykorú festészet együttes hatását 
árulják el és különösen az akkori német 
metszetekre emlékeztetnek. 

A XIV . század végén működő B. E. 
mesternek és környezetének számos 
képét őrzi a múzeum. Náluk az ábrá-
zolás jóval szabadabbá vált, kevésbbé 
stilizált, nem függ annyira a gótikus 
architekturától. Az egyházi képek szok-
ványos színezéséből is kiszabadulnak, 
színeik pompázóbbak. B. E. mester 
zenélő angyalai különben is jóval derü-
sebb alkotások és a passióképek ájtatos 
nyomorúságába is friss, természet-
szemlélet vonult be. Az új idők szaba-
dabb felfogásáról tanuskodik az 1510-iki 
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garamszentbenedeki mester is, aki már 
szép tájképes háttereket alkalmaz, de 
ő maga és még inkább környezete na-
gyon erős Lucas Cranach és Dürer ha-
tás alatt állanak. 

A régi magyarországi festők között 
a XVI. század fordulóján a legkiemel-
kedőbb művészegyéniség kétségtelenül 
M. S. mester volt. Alkalmasint német 
származású művész, bár némi merész-
séggel magyarnak is állíthatjuk. Négy 
fölötte érdekes képe látható itt, Krisz-
tus az olajfák hegyén, kereszthordás 
közben, a megfeszítés és a feltámadás. 
Ugyanettől a mestertől való a Szép-
művészeti Múzeumnak ama méltán 
nagyra becsült képe, mely Mária láto-
gatását Erzsébetnél ábrázolja. M. S. 
mester a XVI. század európai egyházi 
festészetében is a legelső művészek kö-
zül való, nem korlátozzák hagyomá-
nyos formák, erős egyéniséget visz belé 
képeibe, mert a saját mohó természet-
megfigyelésével dolgozik. Kitűnően 
komponál, minden képrészletet egy 
lelki középpont köré von össze és 
drámai lüktetést ad festményének. 
Azonkívül pompás technikus, aki 
virtuóz módon bánik eszközeivel és 
nemcsak rajza, hanem színezése is el-
árulja, hogy friss látásával szabadulni 
igyekezett a hagyományos egyházi 
képek megkötöttségétől. Különösen 
drámai ereje meglepő, keresztrefeszí-
tett Krisztusa és még inkább a kereszt 
súlya alatt leroskadó Krisztus élettel-
jes mozgalmasságukkal valóban meg-
lepőek. Az ábrázolt akciókon belül 
nemcsak az emberi test és arc van ki-
tűnő jellegzetességgel megfestve, nem-
csak a szenvedés rajza kiváló, hanem 
a tájképi háttér egybetartozása is 
kitűnő. 

Ezeknek a régi oltárképeknek nagy-
szerű gyüjteményét néhány, Ipolyi 
Arnold kollekciójából származó szo-
bormű egészíti ki. Bizánci, román és 
gót épülettöredékek, valamint szép 
fafaragványok a XII I—XVI . száza-
dokból, közöttük egy nagyon érdekes 
darab, mely az atyaúristent angyalok 
kórusában ábrázolja. A régi magyar-
országi gyüjteményt XVIII . század-
beli, nálunk működött, osztrák egyházi 
festőknek néhány képe egészíti ki, 
közöttük a mi műtörténeti tudomá-
nyunktól túlzottan felkapott Maul-
pertsch-nek egy minden ízében modo-
ros Szentcsaládja,végül néhány X V I I — 
XVIII. századbeli fafaragvány. 

A másik és európai viszonylatban is 
nem csekély jelentőségű része a mú-

zeumnak az olasz trencento és quat-
trocento festményeinek gazdag kép-
sorozata, mely jóval jelentékenyebb a 
Szépművészeti Múzeum legkorábbi ola-
szainál. Nehezen, sőt valószínűen egy-
általában meg nem határozható és mű-
vészileg eléggé jelentéktelen primitivek 
után nagyszerűen hatnak az átszelle-
mült vallásosságú, de mint művész-
egyéniségek is kiváló sienaiak : Andrea 
di Barlolo, Simone Martini (?), Sano 
di Pietro, Vechietta és különösen a 
kitűnő festőszobrásznak, Neroccionak 
ritka szép Madonnája, Matteo Gio-
vanninak Madonnaképe és végül a 
kései XV. századbeli sienaiak : Sassetta, 
egy Mária megdicsőülésével és Gio-
vanni di Paolo egy kereszteléssel. 

Egy pár jó darabbal jelen van itt 
Velence festészete is. A legkorábbiak 
közül Carlo Crivelli, a fénykorból pedig 
egy jó Giovanni Bellini-másolat, egy 
Polidoro Lanzani, egy Jacopo Bassano 
és Andrea Schiavone. 

Firenzét számos festmény képviseli. 
A legkiemelkedőbbek : Taddeo Gaddi 
Madonnája, aztán egy elsőrangú kis 
kép, melyet joggal Fra Fitippo Lippi-
nek tulajdonítanak. Kagyló elé helye-
zett, igen finom, bensőséges Madonna 
a kis Jézussal, Lorenzo da Credi, Mária 
Magdolna menybevitele (kicsiny, de 
elsőrangú kép) és egy Sebastiano Mai-
nardi (?), mely Mária koronázását festi 
meg. 

A XV. és XVI. századbeli jelenték-
telen bolognaiakat figyelmen kívül 
hagyva említsünk fel néhány jó umbriai 
képet, Nicolo de Foligno Szentháromsá-
gát és egy parányi, de feltűnően szép, 
Pinturichionak tulajdonított festményt, 
melyen Szent Bernát a Madonnával lát-
ható, végül Marco Palmezzano szép 
Szent Sebestyénét. 

Lombardia is szerepel. Michele da 
Verona egy gyönyörű, Giampietrino (?) 
egy szép Madonnával. Itt említjük 
meg a XV. századbeli nagy festőszob-
rásznak, Pisanellonak tulajdonított 
nagyszerű Szent Krisztinát, a képtár-
nak talán legjelentékenyebb képét, 
mely a szentet erdő előtt, réten ülve 
ábrázolja, amidőn oldalt forduló uni-
cornisát öleli. A világ legnagyobb érem-
művészének ez a pompás képe minden-
képen méltó híres veronai freskóihoz. 

A XVII—XVIII . századbeli olasz 
barokk pikturája itt sem jobb mint 
egyebütt, sőt Sebastiano Ricci Jézus 
születését és Domenico Feti Magdolná-
ját leszámítva, csak jelentéktelen fest-
ményekkel szerepel. 

16* 
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A képtárban vannak bőven még régi 

németalföldi és német képek is. Van 
egy M emiingnek tulajdonított egészen 
kisméretű, de nagyon szép kép, a Szen-
vedő Krisztus és egy jó Jan Hemessen 
(Keresztet vivő Krisztus) és egy Hans 
Schüchlinhez nagyon közel álló Asszo-
nyok Krisztus sírjánál. A német bieder-
meier festők közül egy jó Waldmüller. 

Az újabbkori rész sem jelentéktelen 
és különösen műtörténeti szempontból 
igen érdekes kiegészítéseket ád. Igy 
idősb Markó Károlytól több száz rajza 
van. Marastoni egy igen jó női feje, 
Lotz Károlynak négy egészen korai, de 
nagyon jó népéleti képe (fontosak Lotz 
kialakulása szempontjából), Molnár 
József Reggeli áhitata, fontos állomá-
sai a magyar festészet fejlődésének, 
nemkülönben Liezen-Mayer Sándor 
Magyarországi Szent Erzsébete is. 

De fel kell említenünk az Ipolyi-
gyüjtemény középkori egyházi régisé-
geit, ötvösművészeti emlékeit, nagyon 
szép fayence tárgyait. Nem kevésbbé 
a San-Marco kollekció gazdag anyagát. 
Elsősorban pompás szelencegyüjtemé-
nyét, mely több mint ötszáz darabot 
tartalmaz. Aztán a portréminiatüröket, 
köztük egy pompás Daffingert, az első-
rangú porcellánokat, melyek között 
majdnem az összes német gyárak és 
Bécs gazdagon képviselve vannak, sőt 
néhány finom kínai darabja is van. 
Elsőrangúak e gyüjtemény delfti 
fayencei is, de legbecsesebb tárgya két-
ségtelenül egy XVI. századbeli salz-
burgi kályha, melynek, renaissance 
stílusu, sokszínű csempéi Sámson tör-
ténetét mutatják be. Ez a kályha, jól-
lehet jóval kisebb, mint a salzburgi vár-
nak méltán világhírű hatalmas kály-
hája, művészi kvalitás szempontjából 
épenséggel nem marad el e mögött. 

Végül fel kell említenünk az Ipolyi 
Arnold gyüjtötte húsz gobelint is. Van 
közöttük két elsőrendű darab, egy 
XV. századbeli olasz munka, mely római 
diadalmenetet ábrázol és egy ugyan-
abból az időből származó burgundi 
falkárpit, melyen a kálvária látható. 

Olvasóinkat, sajnos, csak egészen 
futó.ag vezethettük végig ezen a pom-
pás múzeumon. De ez a gyors felsoro-
lás is megmutatta, hogy az esztergomi 
Keresztény Nemzeti Múzeum nagyon 
jelentékeny és érdekes gyüjtemény, 
amely egyrészről a Szépművészeti Mú-
zeumot, másrészről az Iparművészeti 
Múzeumot egynémely vonatkozásban 
nemcsak kiegészíti, hanem meg is ha-
ladja. Épen ezért megérdemelné a 

magyar közönség jóval nagyobb érdek-
lődését (legutóbb egy szép tavaszi 
vasárnapon összesen tizen lézengtünk 
a termekben), de mindenképen meg-
érdemelné a behatóbb tudományos 
feldolgozást és legyünk őszinték, sok-
kal jobb, tágasabb elhelyezést és jobb 
rendezést is. Farkas Zoltán. 

Zenei szemle. 
Az elmult zenei évadra visszatekintő 

szemlénkben már rámutattunk a kol-
lektív szellem fokozottabb térhódí-
tására. Ime ennek a szellemnek egy 
hatalmas bizonyítékát láthattuk a 
minap lefolyt debreceni dalosversenyben, 
amely méreteiben az összes eddigi 
dalosversenyeket felülmulta. Több mint 
200 dalegyesület, mintegy 10.000 dalos 
vett részt ezen a versenyen. A magyar 
lélek ritmusának acélos ereje, nagy-
szerű lendülete lüktetett a magyar 
dalosok minden produkciójában. Az a 
ritmus, amely egyedül a magyar faj 
sajátja, amely megkülönbözteti zenéjét 
is minden más nép zenéjétől. 

Még nem is olyan régen a magyar 
dalegyletek a legnagyobb közönnyel 
és meg nem értéssel álltak szemben. 
Az illetékes hatóságok és hivatalos 
körök vajmi kevés figyelmet tanusí-
tottak a magyar dalosügy iránt. De a 
sok meddő esztendő után végre fel-
virradt az a korszak, amely ennek az 
ügynek nagy fontosságát, nemes, ideá-
lis céljait meg tudja érteni és kellő-
képen méltányolni. Az államfőtől 
kezdve az egész ország társadalmának 
figyelme ráirányult a debreceni dalos-
napra, mert érezte mindenki, hogy 
inségünk idején, Csonkamagyarország 
újjáépítésének nagy munkájában épen 
olyan szükség van egy lelkeket össze-
forrasztó erőteljes magyar karének-
kultuszra, mint az államférfiak és 
tudósok bölcseségére és a munkás 
erős karjaira. Mindenkitől megbecsült 
érték, országos ügy lett tehát a magyar 
dalosügy. Kinőve a régi patriarchális 
kereteiből már méreteiben igazi kultúr-
tényező s mint ilyen felhívja a figyel-
met azokra a problémákra, amelyek 
egy nép énekkultúrájának szociológiai 
és pszichológiai feltételeire, jövő fel-
adataira vonatkoznak. 

A történeti visszapillantás, bár le-
gyen az teljesen rövid és csak a leg-
fontosabb pontokra vonatkozó — a 

legvilágosabban mutatja, hogy a kar-
énekkultuszban mindég valamely em-
beri közösség nyert zenei kifejezest. 
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Tulaj donképen minden kultikus zene 
a karénekből nőtt ki. Igy volt ez a 
görögöknél, ahol az összes művészetek-
ben, így a zenében rejlő erőket is 
egyetemes eszmék a vallás és az állam 
szolgálatába állították. A klasszikus 
görög tragédiák kórusai etikai és 
szociális érzelmek kifejezői, amelyek 
egy pillanatra sem lépik át a személy-
feletti szféráját. Az intenzívebb vallá-
sos korok idején Palestrina, A. Lotti, 
Schütz, I. S. Bach karművei fejezik ki 
a leghívebben és a legnagyobb erővel 
egy nagy emberi közösség istenimáda-
tát. A Händel korabeli Anglia erős, 
egységes istentakaró szelleme a forrása 
annak a hatalmas, titokzatos erőnek, 
amely Händel kórusaiban énekest és 
hallgatót egy nagy, közös érzésben 
egyesít. A Haydn oratóriumok kórusai 
ismét egy másfajta emberi közösség 
zenei formái. Ezek az oratóriumok 
mintegy ellensúlyképen hangsúlyozzák 
a rousseaui gondolatot akkor, amidőn 
a hangszeres zene kezd jobban túl-
súlyra jutni. A Haydn muzsika-pan-
theisztikus szelleme, naiv derüje, népies 
egyszerűsége ezeket a műveket a leg-
szélesebb körökben is hozzáférhetőkké, 
emberiesekké tette. II. József korának 
humanizmusa, az emberi méltóság és 
jogok iránt való rajongása, a «vox 
humana» hol nyilvánulhatott meg job-
ban, mint a kor ünnepélyes férfi-
kórusaiban? A romantika és az im-
presszionizmus festőisége, szubjektiviz-
musa, individualizmusa, az expres-
sionizmus anorganikus jellege, érzelmi 
konvulziói kevéssé voltak alkalmasak 
a karénekkultusz kifejlesztésére. Ma 
azonban, midőn az egyszerű, elemen-
táris, népies felé hajlik az izlés, midőn 
Nietzsche «Übermensch» filozófiája, a 
túlfeszített világnézeti problematikák 
fakóra halványultak, nem az érzelmek 
szétforgácsolása, hanem monumentali-
zálása, nem a kis, egyes exisztenciák, 
hanem a nagy közösségek sorsa áll az 
érdeklődés központjában — a szellemi 
talaj megérett a dalegyletek felvirágoz-
tatására. Épen a háborút elvesztett, 
kifosztott országokban, elsősorban ha-
zánkban nyilvánul meg a legnagyobb 
erővel a kor nagy eszménye : a tömö-
rülés, az egység, a közösség eszménye. 
Még mindenkinek emlékében él a bécsi 
német dalosverseny nagy sikere. A száz-
ezrek ajkán felhangzott német dal a 
német politika legerősebb propaganda 
eszközének bizonyult. Most a deb-
receni dalosverseny mutatta meg, hogy 
a magyar nemzet nyomorúsága és 

szenvedése a zenének ezen a területén 
is olyan szellemi értékeket hozott fel-
színre, amilyenektől a győztes nem-
zetek igen messze állnak. 

A kollektív szellem és a karének-
kultusz lényegbeli összefüggését mu-
tatja az is, hogy a zenének ez a területe 
híven tükrözi vissza egy nemzet tár-
sadalmának alakulatait, ezeknek össze-
függését és rendeltetését. A mai magyar 
dalegyesületek — ahogy ezt a debreceni 
dalosversenyen is megfigyelhettük — 
hű tükrei a mai magyar társadalom 
strukturájának, sajátosságának. A szo-
ciologus szemlélete itt mély betekintést 
nyujthat a magyar társadalom és 
kultúra organizmusába és gyökereit 
fedheti fel a jövő fejlődésnek. 

Régi gondolat, de mégis mindig újra 
és újra megkap, hogy mennyire össze-
függ minden a természetben, mennyire 
nincs semmi, ami egyedülálló volna. 
A zenei hang részhangok összetétele, 
a zene maga a harmonia, melodia, 
ritmus egysége. A történések harmo-
niája épen úgy megnyilvánul az égi 
testek pályafutásában, mint a zenei 
törvényekben. Az ember sem vonhatja 
ki magát ez alól a nagy egység alól, 
mert mint egy közösség tagja válik 
elsősorban emberré. Része egy körnek, 
egy csoportnak, függ másoktól, arra 
rendeltetett, hogy — zenei hasonlattal 
élve — közös részhangokkal együtt 
rezegjen. Szüksége van a beszédre, 
hogy másokkal megértesse magát, szük-
sége van a zenére, hogy érzelmeit 
másokkal közölhesse. A zenének lé-
nyege, igazi értelme abban áll, hogy 
a bennerejlő hasonló hangulattal, lelki-
séggel emberi lelkeket fűzzön össze 
és ragadjon magával. Itt van az együt-
tes éneklés legmélyebb pszichológiai 
gyökere. Minden, ami a materiális vilá-
gon túl megy, megköveteli a kifejező 
eszközök felfokozását. Igy lesz a beszéd 
melodiájából énekmelodia, amely a 
karénekben megsokszorosodva, utol-
érhetetlen intenzitással vonja varázs-
körébe a hallgatót és közreműködőt 
egyaránt. A benső összetartozás, a 
közös sors, a nagy «mi» kifejezése ez 
a fajta zenélés, ahol minden kicsinyes, 
egyéni eltűnik a nagy lelki egységbe 
való beleolvadás, az odaadás gyönyöré-
ben. Beethoven IX. szinfoniájának 
kórusa «Seid umschlungen Millionen, 
diesen Kuss der ganzen Welt» a maga 
monumentális összefogó erejével esz-
ményképe minden együttes éneklésnek. 

A karéneklés lényegéből folyik mű-
vészi feladatainak sajátossága. A dal-
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egyletek elsősorban arra hivatottak, 
hogy a nép jó műkedvelő értelemben 
vett, általános zenei kultúráját kiépítsék. 
Arra kell nevelnie a közönségét, hogy 
ne csodálja a produkcióikat, hanem 
hogy megtanulja nemcsak hallgatni, 
hanem hallani a zenét, vele együtt 
élni, lélegzeni. Nem szakkritikákra, 
hanem benső hallásra és együttműkö-
désre van itt szükség a hallgatóság 
részéről. Természetes, hogy az ilyen 
feladatnak minél szélesebb körben való 
betöltésére az országos dalosversenyek 
nem alkalmasak. Ezek tisztán a dal-
egyletek nagyobb ösztönzésére hiva-
tottak. E mellett igen fontos volna egy 
állami, 30—40 tagból álló mintaférfi-
kar szervezése, amelynek az volna a 
feladata, hogy nemcsak a nagyobb 
városokba, hanem főkép a legkisebb 
falvakba is ellátogasson, hogy a leg-
jobb régi és új dalirodalom termékeinek 
mintaszerű előadásával közvetlenül is-
mertessen, élő példát adjon a népnek 
hasonló zenei tevékenységre. Az ilyen-
fajta propaganda, amely közvetlenül 
fordul a magyar nép természetes zenei 
hajlandóságához, a legnagyobb hatású 
lenne új dalegyletek szervezése és a 
jó magyar karirodalom terjesztésének 
szempontjából. 

Ennek a célnak megfelelően a zene-
költőnek sem az a feladata, hogy 
szólamtornyozó művészkedéseket pro-
dukáljon, ne egy pár nagyvárosi, 
nagyobb készültségű hangversenyező 
énekkarra, hanem a nép legszélesebb 
rétegeire számítson, a népre, amely 
kalács és inyencségek helyett az élet 
kenyerére éhezik. Épen a dalegyletekre 
vár a nagy szanáló feladat : betölteni 
azt az óriási szakadékot, amely a 
művelt szakzenész sznobizmusa és a 
zeneileg teljesen műveletlen társadalmi 
rétegeknek csak a selejtes, banális, 
szórakoztató zene iránt való hajlan-
dósága között fennáll. Ezen a téren a jó 
népdalfeldolgozások számtalan lehető-
séget nyujtanak. 

A jó karművek jó előadása a kar-
mestertől és dalosoktól függ. A magyar 
dalosügy nagy fellendülése égető szük-
ségessé teszi énekkarnagyi tanfolya-
mok felállítását. Viszont jó dalosokat 
az iskolai énektanításnak kell nevelnie. 
A dalegyletek színvonala akkor fog 
igazán emelkedni, ha az iskolai ének-
tanítás a lapról való olvasás elsajátí-
tását tekinti legfőbb céljának. A gyer-
mekeket úgy kell tanítani, hogy végez-

zenek bár csak népiskolát, képesek 
legyenek kis, könnyebb 3—4 szólamú 
darabokat, kánonokat maguktól, lap-
ról leénekelni. Olyan feladat ez, ami 
sajnos, a mai zenetanítási módszer 
mellett még a szakzenészeknek is 
nehézséget okoz. Az iskolai ének-
tanítás csak úgy tölti be hivatását, 
ha a zenei írásjel megértését a leg-
szorosabb kapcsolatba tudja hozni az 
átélőképességgel. 

Végül még egy pár szót azokról az 
előnyökről, amelyeket a karéneklés 
zenénkívüli szempontokból nyujt. Az 
antik eszmények, amelyekhez való 
időnkénti visszatérés jellemző vonása 
a nyugati kultúrának, ma ismét élő 
forrásokká váltak. Olyankor szokott 
ez bekövetkezni, amikor az emberek-
ben valamely nagy külső vagy belső 
kataklizma után, nagyobb a vágy a 
nyugodt, kiegyensúlyozott, harmonikus 
lelki élet, a benső béke után. A test-
nevelés, a sportok nagy fellendülése 
ma épen úgy, mint a görögöknél nem 
hasznosság, nyers erőkifejtés szem-
pontjából fakad, hanem elsősorban 
etikai célokat, egyetemes eszméket 
szolgál. Ebben az értelemben a sport 
és a zene művelése nemcsak hogy nem 
állnak egymással ellentétben, hanem 
kiegészítik egymást. A karéneklés a 
szabadban erősíti a tüdőt, fokozza az 
életfunkciókat, a napsugaras, gond-
talan, idillikus cserkészélet lényeges 
kiegészítő része, a közös cserkész-
örömök, erő, frissesség kifejezője. A tor-
nadalok további hidakat vernek a sport 
és a zene közé. A testnevelési főiskolán 
majd rájönnek arra, hogy a könnyű 
athletikai gyakorlatok tömeghullám-
zása és a kórusban énekelt lazán tova-
sikló kánon többszólamúsága benső 
lényegbeli összefüggést mutat. Hogy 
vajjon elérjük-e a «kalokagathia» gyö-
nyörű eszméjének teljes újraéledését, 
ma még a jövő titka, de mindenki érzi, 
hogy az oceánrepülők, világrekordok, 
rakétaautók, boxküzdelmek materia-
lisztikus világában épen a fiatalság 
körében van a legnagyobb szükség a 
zene ellensúlyozó hatalmára. Az anya-
gias jellegű zene lassanként teljesen 
a jazz-zenére korlátozódik, míg a jövő 
zenéjének mintha minden tisztultabb, 
nemesebb értéke a modern karszerze-
ményekben keresne kifejezést : tenor 
vagy basszus, alt vagy szoprán, egy 
kórus, azaz egy érzés, egy akarat a 
nemzeti és emberi egység szolgálatára. 

Prahács Margit. 
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Magyar folyóiratszemle. 
Dosztojevszkij megmutatta, hogy az 

ész és szív között összhang van és a 
megismerés legmagasabb foka a val-
lásos érzés legmagasabb fokára emeli 
az embert. Míg a Faustban a szív el 
akar szakadni az értelemtől, mert fél, 
hogy az ész forrásait elakasztja, addig 
Dosztojevszkijnél a szív csak új forrá-
sokra bukkan az értelem által. Dosz-
tojevszkijnél a vallásosság, Goethenél 
pedig a hitetlenség van előtérben. 
Dosztojevszkij ezenkívül a reális vi-
lágban észrevette a transcendentálist, 
észrevette azokat a forrásokat, melyek 
által a való a természetfölöttivel érint-
kezik ; megmutatta továbbá, hogy a 
vallás igazságai fölött nem pusztaság, 
hanem vonzó élet lakozik. Dosztojevsz-
kij nagyra hivatott alakjai mind erről 
beszélnek. Erről az alkonyi verőfény-
ről beszél Zozima atya, erről beszél 
Versilov ; a fényes nap és egy zöldfa-
levél juttatja eszébe Krilovnak az élet 
szépségeit. A földre áldást hozó nap-
nak sugarai örömet öntenek Doszto-
jevszkij hőseibe, de fájdalom is van 
bennük, mert látják az életet és vissza-
gondolnak a szenvedésre. (Lipták Lam-
bert: Dosztojevszkij és a keresztény hit. 
Katholikus Szemle. Jún.) 

Sem a régi, sem a modern gondolko-
dásról nem lehet azt állítani, hogy min-
den metafizika megtalálta benne egy-
úttal etikai kifejezését is. Ez az idea-
lista gondolkodókkal annál könnyeb-
ben megtörténhetett, mert a keresz-
tény tanítás az emberről való felfogás-
nak oly nagyszerű hagyományát al-
kotja, amit bajos egy filozófiai elmé-
letnek felülmúlni. A königsbergi filo-
zófus szerint is az erkölcsi élet teljesen 
egyéni, személyes jellegű, amit nehéz 
általános tartalmú parancsolatokkal 
kifejezni. Mindenki erkölcsi életet él, 
ha hivatását teljesíti, erre pedig a lelki-
ismeret ad felvilágosítást. Az érzéki 
tapasztalatban csupa jelenségek között 
mozgok, de a kötelesség intuiciójában 
az abszolútummal érintkezem és élete-
met az örökkévaló lényegre függesz-
tem. Az idealista filozófia ennél ma-
gasabbrendű elméletet a X I X . század 
folyamán sem tudott adni. Csak a 
XX. század elején emelkednek olyan 
hangok, melyek ezt az úgynevezett 
etikai formalizmust nem tartják többé 
kielégítőnek és Kantot egy tartalmi 
etikával akarják kiegészíteni. (Nagy Jó-
zsef: A XIX. század ellentétei. Az idea-
lizmus tanításai. Protestáns Szemle. Máj.) 

Az író és közönség között csak két-
féle viszony képzelhető el. Az egyik, 
amikor az író a bohóc szerepét játsza 
és ezt hívják szórakoztató irodalom-
nak ; a másik, amikor az író az indiai 
oszlopszentek mintájára prédikál és 
ha az emberek nem hallgatnak rá, ak-
kor beszél és beszél a fának, köveknek 
és madaraknak. Sem az író, sem a 
közönség nem hibás abban, hogy az író 
és közönség közötti viszony milyen 
gyümölcsöt terem. Hagyjunk fel azzal 
a szokással, hogy irodalmi dolgokban 
folyton rekriminálunk. Sem az író nem 
tehet arról, hogy szemetet vagy remek-
művet termel, sem a közönség, hogy 
szemétdombon vagy az Akropoliszon 
érzi magát. Valamiféle irodalom min-
dig volt és valamiféle közönsége min-
dig volt minden irodalomnak. Az iro-
dalom ép olyan erős, mint maga az 
élet. Az élet rejtély és khaosz, az egyén 
pedig a maga életét nem tudja meg-
fejteni, mert tele van rögeszmével ; 
ezért van szükség irodalomra, amely 
mint valami magyarázó és közvetítő 
tolmács áll az élet és az ember között. 
Nem igaz az sem, hogy Magyarorszá-
gon nem olvasnak eleget az emberek. 
Csak ott a baj, hogy mit olvasnak. 
A magyar irodalom és a magyar kö-
zönség viszonyában sohasem volt va-
lami ideális a hűség. A magyar olvasó 
nem tudja és a magyar író sokszor el-
felejti, hogy minden érték az egyéni-
ség értékéből fakad, vagyis az iro-
dalom és a közönség nacionalizmusá-
ból. A nacionalizmus azt jelenti csu-
pán, hogy egy nemzet individuális lel-
kisége irodalmilag lehető legtökélete-
sebb, legőszintébb sajátosságában mu-
tatkozzék meg. Tehát minden kölcsön-
zés, utánzás nélkül a magyar irodalom 
brutálisan magyar legyen minden bű-
nével és erényével együtt. (Surányi 
Miklós: Iró és közönség. Budapesti 
Szemle. Jún.) 

A zene a világ és az emberi élet egyik 
legnagyobb rejtélye, amit a lét és élet 
ugyanolyan mámorának tekinthetünk, 
mint a még rejtélyesebb szerelmet. 
Ezeknek a hatalmasságoknak gyökere 
talán minden létnek legbelsejébe nyú-
lik be. Az európai gondolkozásban a 
hellén szellem vet elsőnek vakító 
fényt a zenére : Pythagoras az, akinél 
a zene egyenesen a mindenség harmó-
niájának betetőzését, a mindenségben 
megnyilatkozó harmónia legmagasabb 
fokát jelenti. Az emberi képzelet azóta 
sem tud betelni zenével. A zene mint 
világerő lép elénk, mely sokkal hatal-
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masabban, mint a többi művészetek, 
szembeállít a világ rejtelmes erőivel. 
A mai ember életében valamennyire 
hasonlatos a zene ahhoz a szerephez, 
amit a pythagoreusok tulajdonítanak 
neki. Ezért minden bizonnyal helyesen 
nevezhetjük a zenét metafizikai mű-
vészetnek. (Bárány Gerő: A metafizikai 
művészetről. Muzsika. Máj.) 

A népszövetség nyári ülésszaka meg-
mutatta, hogy a kisebbségi kérdés pa-
rancsoló módon és válságos jelentőség-
gel napirenden van. Ezt a kérdést halo-
gatni, megkerülni még lehet ugyan, de 
visszalökni vagy elfojtani már nem. 
Kétségtelen, hogy a kisebbségvédelem 
mai állása majdnem kétségbeejtő, de a 
valószínűen bekövetkező parányi erő-
lendülések nem jogosítanak föl a teljes 
kétségbeesésre. Balogh Artúr nagysza-
bású munkája után (A kisebbségek 
nemzetközi védelme.) a tudomány vilá-
gítása mellett meg kell állapítanunk, 
hogy a kisebbségi jogok gyarló meg-
fogalmazásuk és fukar szűkkörűségük 
mellett is becsesek. Ami a fő : jövőjük 
van, a szükségszerűség és kényszer vil-
lamossága kering bennük. A kisebb-
ségek belső harcai megújult erővel 
világszövetségük közös elgondolásaira 
támaszkodva kitusáznak majd álla-
maiktól is valamit. A komoly külső 
propaganda még jobban forradalmosít-
hatja a lelkeket. Elsősorban az esz-
ményi jog értékét és érvényét kell fel-
ébreszteni és itt óriási munka vár a 
nemzetközjogi tudomány művelőire. 
Csak ők törhetik össze az államok szu-
verénitásának rögeszméjét, a nagy-
hatalmak elsőbbségét a jogfosztásban 
és ennek alkalmazásában. A kisebbsé-
gek jogalanyisága elismerésének és a 
kötelező nemzetközi bíráskodásnak esz-
méjét átütő erejűvé kell avatniok, mint 
ahogy a publicisztika közkeletűvé tette 
azt az elvet, hogy a kisebbségi kérdés 
háborús veszedelmet rejt magában. 
A legfőbb lehetőség ott kínálkozik — és 
tegyük hozzá, hogy a sikertelen kísér-
letek ellenére is ott fog kínálkozni — , 
ahol a kisebbségi válság gyökeredzik : 

a nemzetek szövetségének politikai 
hangolódásában. (Spectator: A kisebb-
ségi árny Madridban. Erdélyi Helikon, 
jún.—júl.) 

A reviziós mozgalom kétéves törté-
netére tekintve vissza, fel kell ismer-
nünk a közvéleményben egy olyan 
árnyalatot, amely hajlandó a revizió 
útjában álló külpolitikai nehézségeket 
a kormány belső politikájával szoro-
sabb kapcsolatba hozni. Erre Aldo 
Dami is rámutatott művében (La Hon-
grie de Demain.), amikor megállapí-
totta, hogy a nyugati államok liberális-
radikális politikusainak álláspontja a 
revizióra a magyar kormány belpoli-
tikájának konzervatív-reakciónárius 
volta miatt nem kedvező. Ez valószínű 
is, de másrészről bizonyos, hogy a kor-
mány radikális irányváltoztatás esetén 
szemben találná magával az összes 
jobboldali pártárnyalatokat. A revizió 
sikere azonban nem a kormány bel-
politikájának irányától függ (vagy leg-
alább is a belpolitikai irányzat e téren 
elhatározó erőt nem tud képviselni), 
hanem elsősorban a benne rejlő igaz-
ságtól. A revizió kérdése egy új háború 
megelőzésével, Európa békéjével és 
nyugalmával van kapcsolatban, nem 
pedig a magyar kormányok ilyen vagy 
olyan irányú belpolitikájával. Trianon 
óta a magyar nemzeti politikának két 
sarkpontja van : a revizió és a magyar 
kisebbségek kérdése. Egyiknek megol-
dása sem függ csupán tőlünk. E két 
kérdés megoldásának ideje ma még 
inkább távolabbi, mint közelebbi. Úgy 
kellene a reájuk vonatkozó társadalmi 
akciók mozgatógépezetét berendezni, 
hogy a magyar társadalom ki ne fogy-
jon anyagi és erkölcsi erőiből, bármily 
hosszú ideig tartson is ez a küzdelem. 
Mert kérdés, hogy a társadalom meg-
bírja-e a terhet, amelyet a különböző 
szervezetek fenntartása vállaira rak 
Ezért a tízéves tapasztalat alapján e 
társadalmi munkásságot egységes terv 
szerint és középponti vezetés alatt kell 
újjászervezni. (Jancsó Benedek: A hol-
nap Magyarországa. Magyar Szemle júl.) 

K. B. O. 
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