
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

SZINHÁZAK ÉS KÖNYVEK A KIÁLLITÁS NYÁRI PÁRIZSÁBAN. 
Párizs, augusztus. 

A párizsi nyár olyan fogalom, mint a párizsi eső. Egyetlen világvárosból 
nem menekülnek úgy el állandó lakói július közepe után — az iskolai esz-
tendő végeztével —, mint Párizsból. Pedig nincs melegebb, mint másutt 
a mi Európánkban. Csak éppen más ez a meleg. Olyan, mintha élne, teste 
volna, mintha nem is a levegőben, a város felett áradna szét. Óriási test, 
mely befészkeli magát a kövek közé és most mintha két hatalmas, láthatat-
lan könyök szét akarná feszíteni a házsorokat. Majdnem kézzel kitapintható 
ez a párisi meleg, melynek lehelletére kidagadnak az erek az ember testén 
és reggel fáradtabban kél, mint éjtszaka volt, amikor a meleg «nyugovóra 
tért» néhány órára. Ezekben a hónapokban fut innen mindenki, akit nem 
köt ide okvetlenül a kenyér, hiszen kétórás vonatozással elérheti az igazi 
tengert, az Óceánt és valamivel távolabb már a nagy hegyeket mászhatja. 
S jönnek az idegenek, akik csak nyáron utazhatnak ; ezek a mindenre kész, 
hősies frankofilek, — ők az élményért, a változásért még a párisi meleget 
is boldogan tűrik. Kedvükért egy-két jóindulatú — vagy éppen nagyon 
rászoruló — színigazgató nyitvatartja színházát, de ez csak olyan tessék-
lássék színjátszás, ami nyáron folyik Párizsban. A művészet, az irodalom 
vidékre szökött a meleg elől. 

Az idei nyár egészen más volt Párisban. Nem, nem volt kevésbbé 
meleg. Sőt ! . . . De a Világkiállítás egyszer újra megszakította az annyira 
tisztelt hagyomány fonalát. Még a sznobok sem maradhattak egész nyáron 
távol, — nekik is kötelességeik voltak, mint a hivatalosaknak. S ami talán 
még sohasem — vagy nagyon is megszámlálhatóan — fordult elő a francia 
színjátszás történetében, a nagy színházaknak sorra premiére-jük volt, töb-
bek között a Mogadorban Mistinguette-première. 

Gréban passiója. 

Azért a nagy művészi élményt nem a színfalak között kaphatta az 
ember, hanem a szabadban. A Notre Dame előtt lévő térségen, a francia 
hit és a történelem közös szimbolumának felejthetetlen hátterével. Néhány 
esztendő kísérlete az igazi passió szabadtéri színrehozásával végre meghozta 
a döntő sikert. Vajjon álmodott-e a XV. században a jó Arnould Gréban 
mester a fény, a hang, a szín, a mozgás és nem utolsó sorban a játék ez 
összetett csodájáról, amit itt öt század multával az ámuló nézőközönségnek 
adott a rendező Pierre Aldebert? ! 1050 szereplő, 800 táncos, 200 énekes 
és 50 ló, — micsoda gazdag színpadi élet töltötte be a teret! A Fakereszt-
ről nevezett Kis Énekesek kórusa énekelt — ajkukon a XV. század motí-
vumai és milyen végtelen tisztaság és a lélek ártatlan derűje a hangjukban. 
Igen, énekükre a középkor áhítatos hangulata teljes. A bevezetőnek szánt 
vásári jelenet a maga valóságízével is meglepő, szimbolikájával itt a szürkés 
párizsi ég alatt a megelevenedett történelem — az, amelyikről a könyvek 
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csak ritkán szólnak — a nép történelme, a névtelen, de örök emberé. S az 
élményt csak fokozza, hogy e bevezető szövegét valamikor talán a nagy 
kópé Ruteboeuf írta. Aztán következik az igazi passió és a mai ember bénul-
tan és megfélemlítve hallgatja a patinás szöveget, annyira neki, annyira 
róla szól a mese. S cseng a roueni harangjáték s búg a Notre Dame mér-
hetetlen orgonája, hogy amikor elér a megbékélés tételéig, minden reflektor 
rávetítse fényét a katedrális homlokzatára s a koronázás pompájára szánt, 
királyi falak között az ezerszínű csodás rozetta ebben a tiszta, ezüstös fényben 
gloriolája legyen a megtisztulásnak. A reklám nem csalta meg a nézőt, 
a rendezés mindent adott, amit ígért. Egyedül Louis Vierne hiányzott, akit 
a passió orgonistájának hirdettek. De a Notre Dame vak orgonistáját már 
semmiféle rendezés nem kötelezhette a játékra. Louis Vierne néhány hete 
halott. Widor előbb és most Vierne, — két pótolhatatlan vesztesége a mai 
francia zenének. César Franckot követték, de mintha Vierne inkább tudott 
volna szabadulni az iskolától. Annyi bizonyos, hogy mester volt ő is. Aki 
csak egyetlen egyszer is hallotta improvizálását, elfelejteni nem tudja többé. 
Kamarazenéiben, orgonaműveiben azonban van valami különösség. Mély-
séges áhítatuk mellett is bennük vad harmóniák kergetőznek, amelyeket 
ma már nem értünk. Vagy ma még nem értjük azokat. De hogy nagy volt 
Louis Vierne, az kétségtelen. 

A forradalmi Comédie. 

Sokan gondolják azt — és némi joggal —, hogy a francia színjátszás 
történetében új fejezet következik. A háborúságok a rendezők között napi-
renden vannak s nem az új harcol a régi ellen, nem az avant-garde áll szem-
ben az akademizmussal, hanem az új az újjal, az avant-garde az avant-
garde-dal. Antoine legutóbbi éles cikke a Nouvelles Littéraires-ben egye-
nesen meglepő. A Comédie Française-t támadja, de nem azért, mert a hagyo-
mányok és a tiszteletreméltó francia retorika őre, hanem, mert túlságosan 
modern, szélsőségesen avant-garde. Copeau Misanthrope- és Bajazet-rende-
zését veszi célba és szavaival szívesen lőné pozdorjává e két érdekes játékot, 
ha tudná. Azt hiányolja éppen, amit kritikusai hajdan az ő művészetében 
is hiába kerestek, — a realitást. Túlzottnak találja a szimbolumot, a játékot 
a színjátszásban. S ezt épp Antoine írja, a Théâtre Libre alapítója. De az 
ilyesfajta cikkek megjelenése napirenden van, hogy az ellenfelek hadakozá-
sából talán-talán megszülessék végre a XX. század valódi színházművészete. 
Az alapelve minden pártnak helyes : igazságát nem a mai darabgyárosok 
munkáin bizonyíthatja be, hanem a klasszikusokon, vagy legalább is a szín-
ház kipróbált művein. A rendezők tehát adaptálnak. Ez az, amit már Rein-
hardt is megkísérelt. Keze alatt Shakespearenek épúgy kellett engedelmes-
kednie, mint Kotzebuenak. Mindegyiket reformálta, megfejelte, a végén 
bizonyára nem ismertek volna önmagukra. Szabad volt-e ez Reinhardt-
nak? — e pillanatban nem ez a kérdés. Annyi azonban bizonyos, hogy a 
bátorítást a franciák tőle kaphatták, körülbelül abban az időben, amikor 
Reinhardt Párizsban a Denevér-t vitte színre — mozgó spirállépcsőkkel és 
lélekzetet elállító színpadi trükkökkel. Csak éppen Bécs huncut strausi bája 
felejtődött ki a Denevér-bői. 

S most Gaston Baty Goethét temeti el újra a Faust adaptált színre-
hozásával. Bírálatnak szerény az a megállapítás, hogy ez az előadás még-
csak nem is emlékeztet az igazi Faustra, mert itt nem a gall szellem és a 
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germán lélek ellentétéből folyó, szükségszerű összeütközéséről van szó, hanem 
az adaptáló rendezőnek arról az önkényéről, mellyel azt hiszi — neki min-
den szabad. Még a teljes meghamisítás is. A technikai felkészültség pedig 
nem kápráztat el annyira, hogy kárpótoljon a valódi mű elsikkasztásáért. 

Bármennyire kárhoztatja is Antoine a Comédie Française adaptálásait, 
Gaston Baty túlkapásaival — szerencsére — még nem találkozhatunk 
Molière szépen restaurált színházában. Edouard Bourdet, az új igazgató, 
a magasabb elküldetés hangját hallja, amikor Copeaut és a többieket hívja 
munkatársaiul. Azokat, akik művészek és a ma szíve verése fölé tudnak 
hajolni, — értik korukat. Ők talán át tudják fogalmazni a színház örök 
műveit a ma tempójában. Mert a hagyományok helyes őrzése ezt jelenti : 
minden korban maivá kell avatnunk a klasszikusokat és hozzáértő kézzel 
vernünk le az elmúlt idők ízlésének porát. S vajjon a valódi Molière, Cor-
neille és Racine szólal-e meg most a Comédie Française adaptálásaiban? 
Azt kell felelnünk : Majdnem ! Hiszen ezek is csak kísérletek. De a kibon-
takozás előtt izgatóan érdekesek ezek a kísérletek. 

Igen, a végső kibontakozás nem késlekedhetik sokáig s a döntő lépést, 
mint már annyiszor, úgy ezúttal is az egészen fiatalok teszik majd meg. 
Ki hitte volna, hogy éppen a Comédie des Champs Elysées kicsi kísérleti 
színpadáról kaphatja az ember a biztató jelet és megpillanthatja azt a 
bizonyos szikrát, amelyből hamarosan felszakad a nagy láng? ! Ezen az 
apró színpadon mindenki fiatal ; majdnem kezdők, nevük is alig van még. 
S amit adnak, az olyan meghatóan szép, — tetszetős, megindító játék. 
Játék ! S vajjon mi volna más a színház célja? ! 

Ők is adaptálnak. Carlo Gozzit keltik életre, aki az Accademia dei 
Granelleschi tagjaként szállt szembe Goldonival, hogy kioktassa az igazi 
színdarabírás felől. A játék — ez az, ami tetszik a közönségnek. S igazsága 
volt, — népmesedrámáit önfeledten tapsolták a XVIII. században. S a 
tréfás velencei grófnak most újra sikere van. II Re ervo — a fülnek milyen 
kellemes zene ezen a kifinomult mai francia nyelven. Alchimia és bűvész-
kedés, a rejtelmes szavak, az embernek és világának megannyi szimboluma, 
Pantalone, Tartaglia, Truffaldino — örök emberi figurák —, íme, ez a művé-
szet és az embernek könny szökik a szemébe, amikor a főmágus-csodamadár 
levonja a tanulságot : Mert másban, mint Istenben, hinned, testvér, nem 
szabad ! Szivárványos kis könnyezés ez a megbékélés mosolyával. S amikor 
a színnek változnia kell, a függöny nem gördül le, a vadászok megfogják 
a fákat és szépen kiviszik. Ez a játék bája s mennyivel inkább kelti az illú-
ziót ez a színház, mint a meiningeniek szegényszag-ábrázolása, hazug valóság-
hajhászása ! 

Az Approbanist sikere. 

Ennek a nyárnak is megvolt a maga könyvsikere. Nem ez a hangos-
kodó, «hírhedt» siker volt ez, mint tavaly Montherlant regényének, írója 
sem a «divatos» szerző. Máról holnapra került André Billy az érdeklődés 
középpontjába L'Approbaniste című regényével, amelyről méltán írta valaki, 
hogy az intellektüelek gyönyörűsége. Ez a problémákat feldobó, különös 
lelkiségeket vázoló könyv az érett sikert szerezte meg írójának. A kamasz, 
a fejlődő ifjú rajza — s olvastára az ember szexuális kérdésekre, a gyermeki 
bűnök újabb kipellengérezésére gondolna. Pedig egészen másról van szó. 
Az approbanistáról, a missziós szerzetesnek szánt ifjúról beszél nekünk 
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André Billy, aki kikövetkeztethetőleg maga is növendéke volt valamikor 
a jezsuiták ez «apostoli iskolájának». Guillaume Feuvéenek hívják ezt az 
ifjút, akit a missziós hivatásra az özvegy édesanya szegénysége, anyagi 
gondja, a jezsuiták szerető gondoskodása s a még gyermeki bizonytalan-
kodás, az élet és a nehézségek nemismerése szán, — nem pedig a hivatás. 
S ez az ifjú, aki csak álmodozó és nem a tettek és elszánások eljegyzettje, 
csak költői lélek, de nem zseniális alkotó, költő, aki előtt nincs akadály, 
mit a félelmetesen szilárd akarat el ne tudna seperni, a kezdet kezdetén 
megtorpan és a kavicsban is megbotlik: hős sem tud lenni, de megrendelésre 
sem tud alkalmi költeményt írni. Mi lesz az ilyen félúton megálló lélekből? ! 
A foglalkozása is szimbolum: ujságíró. Máról holnapra él és a ma is ezért 
érdekli csupán, mert valahogy csak elmúlik és holnap lesz belőle. Igen, 
sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Az Études jezsuita 
cikkírója hosszú tanulmányában nem hallgathatja el André Billy kimagasló 
írói érdemeit, de elfogultnak, legalább is egyoldalúnak tart ja azt a képet, 
mit a szerző az apostoli iskoláról fest. S joggal, hiszen a cikkíró el is végezte 
ott tanulmányait. Ő ráismer az ábrázolt jezsuita nevelés két végletének 
képviselőjében, P. Pétrusban és P. de Maulnyban azok állítólagos mintáira. 
S azt hiszi, hogy André Billy téved. Valóban kevesen vannak a választot-
tak, de akik azok, a P. Pétrusokban és a P. de Maulnykban nagy-nagy 
támaszukra találnak. S azontúl, hogy a legszilárdabb lélekben is feltámad 
néha a kétely, vajjon helyes úton jár-e az Isten terveinek megvalósításában, 
vagy sem, ez olyan magától értetődő. Hiszen neki is csak ember a neve. 
Ez az érdemes hozzászólás csak bizonysága annak, milyen értékes — és 
eleitől végig lebilincselően érdekes — maga a könyv. 

A másik könyvsiker magyar dicsőség is. Két fiatal leány itt Buda-
pesten lefordította Prohászka Elmélkedéseit. A francia nyelv szelleme éppen 
úgy nem sikkad el fordításukban, mint Prohászka imádságos lelke. Túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy erről a fordításról ma már mindenütt beszélnek, 
ahol figyelnek a lélek rezdüléseire. Buzgó örömmel fedezték fel Prohász-
kát, — könyve felett ma már ezer templomban elmélkednek reggelenként 
Párizsban s szerte Franciaországban. Vajjon nem ez az első igazi magyar 
siker? ! Dénes Tibor. 


