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P R O L E T Á R O K . 
Csiky Gergely színművének felújítása a Nemzeti Színházban. 

Peleske vidám nótáriusa után, aki száz éve szórakoztatja a nézőket, 
most Csiky félszázados «társadalmi» alakjai kerültek a Nemzeti Színház 
jubileumi játékrendjére. Társadalmiságukban rejlik az oka, hogy meg-
hervadtak a környezettel együtt, melyben fogantattak. Ha valahol, a bohó-
zat felé hajló epizódrészletekben van még valami élet (a mulatságos helyzet 

mindig elpusztíthatatlanabb, mint az olyanféle jellemrajz, mely nem megy 
túl a típuson s mélyebb lélekábrázolásig el nem jut) ; a fő dolgokon könyör-
telenül átrobogott az idő. Ami különlegesebben hazai vonás volt Csiky 
tehetségében, az amúgy is csak a részletrajzban tetszett meg, a cselekvény 
szövésében, indítékaiban és mozzanataiban francia mintáihoz szegődött, 
ezért van, hogy a Proletárok szenvedő «lápvirág»-jának, ennek a magyar 
Fernande-nak sorsa ma már époly kevéssé hat ránk, akár francia minta-
képéé. 

Mindez nyilvánvalóvá lett már tizenkét éve is, amikor a színház Hevesi 
alatt kísérletet tett ez annak idején legnagyobb hatású, sőt a hazai színmű-
írásban forradalmi újságú Csiky-drámának felújítására. Nem is valószínű, 
hogy ez a benyomás megjavuljon, hiába öltöztetjük a szereplőket — mintegy 
«enyhítő körülményül» — a századvég divatja szerint. 

Mindazonáltal kétségtelen, hogy ily «visszatekintő» műsorban ennek 
a drámának igenis helye van. Már most hogyan egyeztethető össze a történeti 
szempont a hatóképességnek legkedvezőbb esélyeivel? Semmiesetre sem úgy, 
ahogy a jubiláló színháznak ez a vállalkozása tanusította, melyből hiányzott 
az életképesség főfeltétele, hogy a rendező s a közreműködők az elérhető 
legnagyobb hittel illeszkedjenek bele feladatukba, még ha érzik is annak 
sokirányú reménytelenségét. Igen kitűnő színészek játszották el a drámát, 
de annyira külsőségesen, hogy akaratlanul is majdnem a persziflálásba téved-
tek. Kívülről és felülről néztek mindent, bele jóformán senki sem állt a darabba, 
ezért még az élénkebb jelenetekbe is valami műkedvelő-vonás költözött. 
A nagytehetségű Vízvári Mariska színes kalandornő helyett többé-kevéssé 
mulatságos «komische Alte»-t játszott, Uray pontosan olyan «világfi intrikust», 
aminőt filmeken szokott tucatszámra megszemélyesíteni, sőt még a Makláry 
Mosolygó Menyhértjéből is — melytől pedig sokat reméltünk — hiányzott 
a lélek meggyőző melege. Az egész est valami ferde kegyeletet szolgált, 
az ünnepi játékrendnek aligha nagy díszére. 
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J É Z U S F A R A G Ó EMBER. 
Nyirő József havasi színjátéka a Nemzeti Színházban. 

Ezúttal nem henye járulék a műfaj megnevezése előtt a jelző, hogy 
«havasi» ; annyira nem, hogy ezt a színjátékot voltakép drámává is csak 
légköre avatja. Mert az íziglen epikus Nyirő a színpadon sem tagadja meg 
magát. Legendát beszél el a székely szobrászról, akit nyomora a városból 
kiűz havasi vérei közé. Ezek melléje is állnak, jó szívvel, kenyérrel támo-
gatják, de a meghasonlott lelkű embert csapás-csapás után éri, előbb 
művészetében, majd amikor nehéz testi munkát végző hegyi népével 
vállal sorsközösséget, tragikus véletlenből jóltevőjének okozza vesztét. 
Művészi csalódásának lelkiválsága nem drámai tárgy, ehhez a regény 
széles ecsetvonása kívántatik. Az erdei katasztrófa pedig, mely talprasegí-
tőjének halálát okozza, egyszerűen : szerencsétlenség. Ezért a rokonszen-
ves Ajnádi meglehetősen elhalványul a saját drámájában: nem belőle épül 
a dráma, rajta gázol át. Drámaiságban a másodsorban álló alakok is fölébe 
magasodnak, a két havasi vetélytárs, ezek közt az első felvonásban támad 
is folytatást igérő feszültség, de a folytatása ennek is elmarad, már a má-
sodik felvonás végén feloldódik, annyi szívjóságban és megbocsátó szeretet-
ben, amennyit valódi dráma meg nem bír. A záró felvonás azután nem is 
egyéb a lelki megigazulás apotheozisánál. 

De — szinte az elmaradt dráma helyett — szíven markol és maradó 
élménnyel ajándékoz meg az írónak valóban tragikus korérzése és táj-
szemlélete. Törvényszéki tárgyalótermek és orvosi rendelőszobák fülledt 
légköréből magával ragad a jó Isten ege alá, mely könyörületes védőbura-
ként borul az ínséges csíki székelyek ősi tüzeket ápoló, mesei szépségek 
felé kitáruló világa fölé. Az etnográfia hódít ebben a színjátékban, de 
nem múzeumi múmiaszerűséggel, hanem élő, mélyen művészi valósággal. 
Az előadásnak is abban van főereje, hogy hangulati varázsa szinte tökéle-
tes. Németh Antal a legszebb rendezői erényt szolgálja : az odaadást és 
alázatot. Hosszú Zoltán játékmesteri buzgósága a hibátlan székely hiteles-
séget teremti meg, Horváth János remek színpadképe a sugallatos légkört. 
A közreműködők sorában Timár lélekrajzoló ereje a lehetőségig leküzdi 
passzív szerepének nehézségeit. Lehotay és Abonyi élesebb rajzú feladatot 
old meg, remekül. Somogyi Erzsi tartózkodó, szép bensősége, Berky Lili 
nemes tónusa, Szabó Margit friss színezése érdemes a kiemelésre, a többiek 
vállvetett munkája együttes meleg elismerésre. 

Kék róka. 
Herczeg Ferenc színjátékának felújí-
tása a Nemzeti Kamara Színházban. 

Őszinte örömmel köszöntjük a 
Nemzeti Színház új kamaraszínpa-
dát, melynek hiányát éveken át oly 
érzékenyen sínylettük. Nagyon is 
szükség van rá, hogy a meghitt szó-
nak alkalmas otthona legyen, máskép 
legjobb játszóinkban is elcsökevé-
nyesedik a bizalmas bensőségű lélek-

rajz képessége. Azt is teljes szívből 
helyeseljük, hogy az új színpad külön 
műsorral rendelkezzék : necsak osz-
tályosa, hanem meggazdagítója is le-
gyen a Nemzeti Színház munkavég-
zésének. Csak azután megfelelő gond-
dal keressen és megfelelő szerencsé-
vel találjon ide kívánkozó műsor-
anyagot ! 

Beköszöntőül Herczeg Ferenc gaz-
dag írói művéhez fordultak, kivá-
lasztva belőle egy sokszorosan — 
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kamarajáték szempontjából is — 
kipróbált értéket, a Kék róká-t. Ke-
vés olyan «mai» darabja volt Her-
czegnek, mint annak idején ez a 
szellemében is, formájában is ra-
gyogóan friss játék : legmodernebb 
változat a szerelem és féltékenység 
legősibb témájára. Formáján — mi 
tagadás — egy kissé már kezd úrrá 
lenni enyészet, fordulatait itt-ott 
a megváltozott korviszonyok vala-
melyest megingatták, de a költő — 
szerencsére — az emberi (és asszonyi) 
lélek örök titkainak is bizalmasa, s 
ezek felől ma is van velünk közölni 
valója. Közölni pedig e finom meg-
hittségeket valóban kamara-stílusban 
kell, minta hogy a felújítás együttese 
is afelől tett örvendetes bizonyságot, 
hogy e stílus kívánalmai még nem 
homályosultak el és szolgálatában az 
új színpadon derekas teljesítmények 
várhatók. 

Fokozott érdeklődéssel vártuk 
Bajor Gizi felfogását a «vitatható» 
Cecile felől. Nagyon érdekes, színes, 
sokhelyt mélyremutató volt a já-
téka, de mintha nem egészen fedte 
volna az író elgondolását. Az alak 
fölényéről szinte lemondott, a csa-
lódás keserűségének melancholiáját 
annyira erős hangsúlyhoz juttatta, 
hogy a harmadik felvonásban szinte 
nehezen talált vissza azokhoz a szö-
vegében megadott fordulatokhoz, 
amelyek az író szándékából Cecilenek 
valamivel játékosabb és felelőtlenebb 
alaptermészetére utalnak. Rajnay 
házibarátja a rokonszenves heves-
ségnek és diszkrét komikumnak sze-
rencsés vegyüléke. Jávor himpellér 
nőcsábásza is kifogástalan, érdeme, 
hogy tartózkodik a rikítóbb külső-
ségektől. Már Kiss Ferenc művész-
egyéniségéhez nem talál tökéletesen 
a férj alakja, megjátssza, de úgy, 
hogy a játék túlságosan nyilvánvaló : 
egy kissé kirakó játék. Rápolthy Anna 
pedig a számító naivság rajzában 
nemcsak a naivságot, hanem még a 

számítást is — szenvelegte. Németh 
Antal rendezése igen jó. 

Szabó a kastélyban. 

Armont és Marchand vígjátéka A. 
Steinbrecher zenéjével a Vígszínházban. 

Szabóról szól ez a zenés vígjáték, 
szabómunka maga is: kiforgatták, 
átszabták, hol színpadra, hol filmre, 
mindig aszerint, hogy hol és milyen 
föltételek közt akadt címszerepére 
fürge, szeretetreméltó és népszerű 
bonvivánszínész. Nálunk a sokoldalú 
Págernek ez már ismert s nem egy-
szer sikeresen hasznosított oldala, s 
most, hogy hajlékot cserélt, a Víg-
színház is kedvet kapott olyasféle 
alkalmat juttatni a könnyű múzsát 
is örömest szolgáló művésznek, aminő 
vállalkozásait a Belvárosi Színház 
közönsége nem egyszer hosszú elő-
adássorozattal szentesítette. 

Páger itt is a maga rokonszenves 
eszközeivel él, legfeljebb az derült 
ki, hogy ezekhez az eszközökhöz 
elhagyott otthonának intim méretei 
jobban illettek : a Vígszínház téres 
helyisége egy kicsit elnyeli mókázásá-
nak szinte a commedia dell' arte 
stílusával érintkező közvetlenségét. 
Honthy Hanna nem először mutatja 
meg, hogy van igazi vígjátéki vénája, 
tud mértéktartóan — primadonna-
görögtűz olcsó világítása nélkül — 
beleilleszkedni az együttesbe és íz-
léssel szegődni a pikantéria szolgála-
tába. Medgyaszay Vilma is lényében 
hordozza a finom karikatura képes-
ségét. Legnagyobb és legörvendete-
sebb feltűnést ezúttal mégis a fiatal 
Komár Julia keltett, keresetlen s épp 
ezért tökéletesen meggyőző a naiv-
sága, valóban a gyermeklélek derűje 
sugározza be játékát. Ajtay Andor 
«Arisztid»-figurája kellemesen elüt az 
elnyűtt hagyománytól, melyhez vi-
szont Gárdonyi az agyalágy herceg 
rajzában túlon-túl ragaszkodik. 

A felszolgálást a színház bőke-
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zűen látja el, ragyog a színpad, 
szemrevalók a jelmezek, csillogó a 
muzsika is, melyhez jól perdülő 
kuplészövegekről Harsányi Zsolt ki-
próbált készsége gondoskodott. 

Az egész mutatvány afféle jel-
legzetes «évadzáró» darab, melynek 
teherbírása a nyári meleggel szokta 
felvenni a küzdelmet. Reméljük, a 
Vígszínház soronkövetkező újdon-
ságaival majd megint visszatalál a 
maga különb becsvágyához és a — 
kalendáriumhoz 

Szakíts helyettem. 
Bókay János vígjátéka a Belvárosi 

Színházban. 

Esztendeje, mikor ez a szerző elő-
ször szólalt meg színpadon, minden-
kit meglepett otthonosságával, ugyan-
akkor frisseségével is, melyből bőven 
futotta a jól kitaposott, régi formák 
fölfrissítésére. Most megint megálla-
píthatjuk könnyed és biztos mozgá-
sát, de, sajnos, azt is, hogy kezdeti 
üdesége máris hervadóban van, egyre 
jobban átengedi magát a puszta szín-
padi lélekjelenlétnek, ahelyett, hogy 
színpadán a lélek jelenlétére is gondja 
lenne. Még az ízlése is kevésbbé 
finnyás, e részben is kritikátlanabbul 
kiszolgáltatja magát francia tanító-
mestereinek. 

Egyébiránt képtelen alapra most 
is épkézláb színpadi munkát épít 
föl, sok vidám fordulattal, ügyes 
beszéltetéssel, s némi ál-erkölcsös 
állásfoglalással. A színház jó «anyag»-
hoz jut benne s jól is zsákmányolja 
ki. Hermán Richárd fölényes hatás-
ismerettel vezeti az előadást, a közre-
működők széltére élnek a hálás já-
tékalkalmakkal, főleg Mezey Mária, 
ki értelmi felsőbbségével csakúgy 
hódít, mint játékának finoman érzéki 
színezésével. Rátkay Márton és La-
tabár Kálmán az operettből rándult 
át ide, az utóbbi még eléggé magán 
is hordja ennek a műfajnak tarka-

barka konfetti-hulladékait. Dobos 
Annie finom jelensége, szép, tiszta 
szóejtése külön gyönyörűség. Egy új 
színész, Pálóczy László, megnyerően 
mutatkozik be, csak az alakítás egy-
séges és szakadatlan sodrát kell még 
elsajátítania. Gara Zoltán — mint 
rendesen — most is kitűnő színpad-
képeket varázsolt a parányi alap-
területre. 

Királyi vér. 
Lengyel Menyhért színműve a Művész 

Színházban. 

Hogy eddig senki sem gondolt 
Carlyle francia forradalmi «ouver-
ture»-jének, a hírhedt gyémántnyak-
lánc-per ragyogó fejezetének szín-
padi értékesítésére ! Hiszen mint bot-
rányper valóban párját ritkítja s 
azonfelül történelmi nagy nevek 
játsszák végig, akikkel a mai közön-
ség olyan szívesen találkozik a szín-
padon s azután ismételten is, a fil-
men (a sorrend esetleg fel is cserélőd-
hetik). Lengyel Menyhért igen haj-
lamos a színpadi nyers hatások mű-
velésére, most is főleg ezeket keres-
géli ki Carlyleból, olyan gyors kéz-
zel, hogy a dialógus gondosabb ki-
dolgozására már érkezése sem ma-
rad. Pedig kalandor-hősnőjében ép-
pen a «királyi vér» erkölcsi köteles-
ségének felébredését akarná érzékel-
tetni, azon a váratlan fordulón, 
amikor egy életen át vakmerően 
koholt hazugságból hirtelenül — való-
ság lesz. De lehet-e drámáig hatolni 
a filmszerűség eszközeivel? Lengyel 
Menyhért Hollywoodban hova-to-
vább átveszi a filmben-gondolko-
dást, legalább is ezúttal szinte semmi-
sem vall rá legrégibb színpadi mun-
káinak tagadhatatlan érzékére a drá-
maiság iránt. Most beéri a jelmez-
romantikával, melynek hatásosságá-
hoz a színház is igen bőkezűen 
hozzájárult s melyre majd a han-
gosfiimfelvétel még sokszorosan rá 
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fog licitálni. A színészek maguk is 
elsősorban jelenet-sikerektől vezet-
tették magukat. Titkos Ilona azzal 
teremtett ezeken túlmenően is némi 
művészi egységet a nagyszabású ka-
landornő alakjában, hogy a tulajdon, 
színes művészegyéniségében kereste 
meg a valószerűsítés lehetőségét, né-
hol valóban teljes sikerrel: a mozi-
vászon síkjára gondolt alakban csak-
ugyan megindult a vérkeringés. Góth 
Cagliostrója tisztára a színészi maesz-
tria diadala. Már Mihályfinak a való-
dibb jellemrajz elérhető mértékét is 
sikerült belecsempésznie Rohan bí-
boros megformálásába. Ugyanez 
adott némi egyéni érdekességet és 
plasztikusságot Toronyi királyának. 
Tarnóczay Anna pedig Marie An-
toinette szerepében igen méltányolni-
való értelmi erővel, meglepő fegyel-

mezettséggel és stílusérzékkel iga-
zolta azt a várakozást, mit az elmult 
évadban egy kis színpadon keltett 
tehetsége iránt. 

Kürti Pál rendezése jó ütemet 
parancsol, Gara díszletei szép keretet 
nyujtanak s ezúttal szinte társszerzői 
babérokra formálhat igényt a káp-
rázatos jelmezek tervezője : Szücs 
Endre. 

Csak egy nyilt kérdés marad: 
Bárdos Artúr Művész Színháza mű-
vészetért és színházért kíván-e küz-
deni, vagy hovatovább vetélytársi 
szerepet vállal az átellenben lévő 
nagymozival, mely most szintén egy 
néhai színháznak, éppen Bárdos leg-
komolyabb törekvései tanujának ott-
honában gyakorolja a tömegízlés 
kiszolgálásának bizonyára igen kor-
szerű küldetését? Rédey Tivadar. 

Z E N E . 

A magyar népzene. K o d á l y Z o l t á n könyve, a „Magyar-
ság Néprajza” IV. kötete. 

Különös szerencséje a szellemi ma-
gyarságnak, hogy új műzenéjének 
két világhírű mestere Bartók és Ko-
dály nemcsak mint alkotó művészek, 
nemcsak mint a magyar népzene 
felkutatói és gyüjtői, hanem mint 
tudós feldolgozói is az elsősorban 
állnak. Nemrég hagyta el a sajtót 
Bartók nagyjelentőségű tanulmánya, 
amely népzenénket a szomszéd népek 
zenéjével összevetve világítja meg, 
most Kodály találta az időt elérke-
zettnek arra, hogy a három évtizedes 
népzenei kutatások eddig elért ered-
ményeit minden lényeges kérdésre 
kiterjeszkedve, filológiai pontosság-
gal és körültekintéssel, rendkívül vi-
lágos megfogalmazásban, nagy, össze-
foglaló tanulmányban tárja elénk. 
Bátran nevezhetjük ezeket az ered-
ményeket a magyar szellemi néprajz 
legnagyobb értékeinek, amelyek nem-

csak a szakembereket érdeklik, ha-
nem mindenkit, aki fajiságában ön-
tudatos, azaz művelt magyarnak 
vallja magát. 

Kodály előbb sorra veszi az új 
népzenei kutatások számbavehető 
forrásait. írott emlékeink ezen a téren 
alig vannak, mert a magyar nép 
zeneileg még a X IX . század végén 
is az írástalan korszakba tartozott. 
Egész zeneélete a szájról-szájra járó 
énekek művelését példázza. Az egy-
házi énekeskönyvek kótáit 1607 óta 
látja maga előtt a nép, de még mai 
napig sem tanulta meg olvasni, in-
kább csak a szövegre való emlékez-
tetés célját szolgálják. — A népies 
műdal, amely a népkultúrából kinőtt, 
de a magas kultúrához még el nem 
jutott szerzőktől származik, annyi-
ban tartozik a néprajzra, amennyi-
ben egyes darabjai átmentek a nép-
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zenébe és változásokat szenvedtek. 
Ezek a változások igen értékes ada-
tokat szolgáltatnak a népi ízlés és 
stílus megismeréséhez. A népies mű-
dal az újabb népdalstílusra hatott 
különösen. — A régi dalhagyomány 
a legértékesebb a néprajz szempont-
jából, mert ezek talán évezredek óta 
kísérik a nép életét. Kodály méltán 
mutat rá arra, hogy a mult század-
ban még olyan messze álltak egymás-
tól nép és művelt osztály, hogy az 
igazi népzene akkor még nem is 
kerülhetett felszínre. A történeti fo-
lyamatot még egy Liszt Ferenc sem 
tudta volna meggyorsítani. — Dal-
lamgyüjtemények, amelyek a mult 
századból maradtak ránk — Erdélyi 
János, Bartalus István gyüjtemé-
nyei — kevés és hiányos népzenei 
anyagot tartalmaznak. A falusi udvar-
háztól a parasztkunyhóig még akkor 
nem tették meg a szükséges lépést. 
Már pedig ebbe a parasztkunyhóba 
szorult a magyar lélek ősrétegének 
minden maradványa, míg az idegen 
bevándorlókkal keveredett közép-
osztály meggyengült fajiságában. Igy 
a népdal és a műdal ellentétét a falusi 
és a városi ellentéte elég jól kifejezi.— 
A néphagyomány jelentősége nemcsak 
zenei vagy irodalmi ügy, hanem 
életbevágó fontosságú. Legfőbb esz-
köz arra, hogy a nemzet saját lelké-
vel megismerkedjék. Elhamarkodott 
dolog a néphagyomány, vagyis a nép-
dal pusztulásáról beszélni. Az öregek 
kihalnak, a régi stílus velük együtt 
apadóban van, de ennek szerves 
folytatása, az új stílus, tovább virág-
zik. A három életkor dallamaiban 
mindig nagy a különbség. Legnehe-
zebb az öregeket megszólaltatni. Ezek 
őrzik meg a régi dallamokat, amelyek 
a rokon népek dallamaival is meg-
egyeznek. A XV—XVI I . századi éne-
kes lírára is vetnek egy kis világot. 
A gyermekdalok, játékok nem változ-
nak. Az ifjak a népies műdal nyomán 
alakítják ki az új népdal stílust. 

A társadalmi fok szerint a néprajzi-
lag — kivéve egyes vidékeket, mint 
a moldvai csángókat — az alsóbb 
fokú, szegényebb néposztály az érté-
kesebb. A nők dallamkincse gazda-
gabb, mint a férfiaké. Moldvában 
még fiatal leányoktól is hallani régi 
dallamokat. A sirató, házasító dalok, 
balladák, mintahogy a néphit, ba-
bona valóságos tárházai a női lelkek. 

Ezután tárgyalja Kodály A nép-
zene ősrétegét, amely fejezet a tanul-
mány gerincét alkotja. Itt még sok 
kérdésre nem lehet válaszolni, az ere-
det kérdését a rokon népek népzenéje 
tisztázná, de sajnos, ezeknél még 
kevés anyag van feltárva. Csak a 
cseremisz népzenéből ismerünk any-
nyit, hogy itt már nyugodtan von-
hatunk le következtetéseket. Kodály 
példák nyomán meggyőzően mutatja 
ki, hogy a cseremisz dallamok zenei 
tartalma, ritmusa teljesen egy a 
magyar népzene ősi stílusával. Igy 
az ötfokú hangsor, a quinten ismét-
lődő dallam, — mint a legidegenebb 
vonások az európai népzenében — 
mindkettőnél feltalálhatók. A csu-
vas és a nogáj-tatár dallamokkal és a 
magyar dallamok között található 
pár feltűnő találkozást szerző ugyan-
csak példákkal szemlélteti. Az öt-
fokú hangrendszer egymástól távol 
élő népeknél érintkezés nélkül is ki-
fejlődhet, de a frazeológia, dallam-
szerkezet, ritmus lényegbeli egyezése 
már nem véletlen. Ez már közös 
forrás, tehát ha ilyeneket találunk 
magyar és keleti népek népzenéje 
között, ez már a magyar ősi öröksé-
gének tekinthető, amelyet a régi 
hazából hozott magával. Igy vonja 
le Kodály a következtetést, hogy a 
magyar népzene a legszélső idehaj-
tott ága a nagyázsiai zenekultúra 
évezredes fájának, mely Kínától Kö-
zépázsián át a Fekete tengerig lakó 
különféle népek lelkében gyökerezik. 
Mind a nyelve, mind a zenéje ha vál-
toztak is, alapjában ugyanazok ma 
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radtak. Csodálatos, hogy annyi ide-
gen hatás és vérkeveredés után pár 
száz dallam érintetlen maradt. Ez a 
magyarság ős zenei nyelve, amely 
ha kivész is, szerves folytatása meg-
van az új dallamstílusban. 

A mai népi dallam stílusáról szól 
a III . nagy fejezet. Az ősi, a törzs 
dallamkincs mintegy 200 dallamból 
áll, a mai nép mai dallamkincse 
3000 dallam, amelyből 1000 állan-
dóan hallható. Ugyancsak példákon 
ismerjük meg ennek a dallamstílus-
nak a szerkezetét. A régi szerke-
zet nyoma könnyen kimutatható, 
amennyiben a kényelmetlenül magas 
első sor egy oktávval mélyebbre he-
lyezkedett, tehát az új a régi szerke-
zetnek az eltolódása. Sok példa van 
arra is, hogy az ötfokúság az új dalla-
mokban is feltalálható. Tisztán vagy 
elrejtve a hétfokú skálában is tovább 
él. Ez a szívós ragaszkodás is mutatja, 
hogy ez az ötfokúság volt a magyar 
lélek ősi ösztönös zenei kifejezés-
módja. Ezután részletesen kutatja 
Kodály a népies műdal befolyását a 
népzenére. 1850—1900 közötti termő-
idő, az ernyedő magyar középosztály, 
a pusztuló gentry lelkét tükrözteti 
vissza az 1849 utáni évek kedély-
állapotában. Ezért itt túlnyomó a 
moll, a siralmas panasz hangja. A 
nép átveszi, variálja, de egészben 
véve megmarad egészséges optimiz-
musa, régi hagyományai mellett. Az 
utána következő nemzedék már meg-
únja a sok céltalan borongással telt 
műdalokat és a lankadó életkedv 
után mint egy hatalmas reakció szü-
letik meg az új népdal: a nagyapák 
keményebb monumentálisabb hangja 
A városi dallamáradat tehát nem 
tudta áthangolni népünket a maga 
érzelgős, siránkozó hangjára, ha ott-
honos is lett a hétfokú skálában, a 
kromatikus félhangot nem veszi át 
a műdalokból. A népdal hangközei a 
nagy és kis szekund, tiszta quart és 
quint — fel és lefelé — kis sext, 

oktáv felfelé. Ennyi az egész, de ez 
nem szegénységet jelent, hanem sze-
lekciót, hasonlóan a nagy dallam-
kultúrákhoz, a gregorián és a Pale-
sztrina énekhez. Igy formálja át a 
nép a maga képére a műdalokat. 
Kár, hogy a műdal hatása elszegé-
nyítette a melizmákat, így primití-
vebb lett az énektudás és vesztett 
az előadás érzelmi tartalma, lírai 
hőfoka. 

A gyermekdal és regősének formá-
ban és tartalomban elütnek s ősi pri-
mitív sajátságokat mutatnak, ame-
lyek egy nagyobb emberi közösségre 
utalnak. — A sirató énekek ugyan-
csak ősrégiek, legnehezebben gyüjhe-
tők, mert legtöbbször pillanatnyi ihlet 
szülöttei s egyetlen példa a prózai 
recitálásra és a rögtönzésre. A mű-
zene nyomait kutatva gondos rész-
letezéssel mutatja ki Kodály a gre-
gorián ének, az egyházi népének és a 
népdal kapcsolatait. Valószínű, hogy 
ez úton került hozzánk a nyugat-
európai dallamformák egy része. — 
A világi műzene befolyására mutat-
nak a példák, amelyek régi költői 
művek töredékeit őrzik. A Balassa 
versszak vagy a XVI. század költe-
ményeinek dallamát, ha fel is je-
gyezték, csak a csontvázát adták, így 
ezekfelől csak az élő hagyomány ad 
útbaigazítást. Ugyanígy volt a histó-
riás énekeknél is, úgyhogy a X V — 
XVI I . századi lírának néhány fosz-
lányát csakis a néphagyomány men-
tette meg a pusztulástól. — A virág-
énekek neve kihalt, de nem az ének. 
Nemcsak kryptatiákból álltak ezek, 
vagyis a kendőzetlen nyiltságú sze-
relmi énekekből, hanem sok igazi 
virágénekből, mely nevét onnan 
kapta, hogy a költő szerelmesét virá-
gok nevén hívja, s amely fajta ének 
ma is él. 

A magyar népi hangszerekről is 
kimerítő tájékoztatást ad Kodály 
tanulmánya. A magyar nem hang-
szerkedvelő nép. Magacsinálta hang-
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szerek a doromb, kanásztülök, pász-
torkürt, furulya, duda, citera és tam-
bura, cimbalom, tekerő. Gyári hang-
szerei a hegedű, klarinét, cimbalom, 
szárnykürt, harmonika. A magyar 
mulatozásoknál egy szál hegedűvel 
is beérik, azelőtt a dudával is meg-
elégedtek. Sajnos, utóbbi ma divatját 
multa. 1900 óta nem lehet magyar 
dudásról hallani. A cigány és a népi 
zenélés nagyon különbözik. A cigány 
nem használ citerát, furulyát, harmo-
nikát stb. A nép szöveges dalokat 
ültet át hangszeres formába és ezeket 
játsza hangszerein. Kodály kimu-
tatja a népi hangszeres stílus jelleg-
zetességeit, a hangszeres táncok ere-
detét. 

Végül a Néphagyomány és Zene-
kultúra fejezettel zárja le Kodály 
tanulmányát. Főcélja volt a magyar 
dalkincs rétegeződését stílus és ere-
det szerint kimutatni, s az ősrétegtől 
a belőle sarjadt, hozzátapadt újabb 
rétegeket és a beleolvasztott idegen 
elemeket elválasztani. De ez a dal-
kincs valójában egy és oszthatat-
lan, mert életfunkció, a nép ösztönös 
zenei szükséglete. Ősi népi kultúra 
terméke tehát remekmű : évezredes 
fejlődésben leszűrt művészet. Töké-
letes, mert kiegyensúlyozott, egysé-
ges kultúrából fakad. Ha nemzeti 

klasszicizmus annyi — írja Kodály — 
mint egy nemzet lelkét tökéletes for-
mában kifejezni, akkor eddig klasszi-
kus magyar zene csak a népdalban 
van. Valaha ez a népdal az egész 
nemzeté volt, tehát nemcsak népi. 
Zenei köztudatunk akkor lesz, ha a 
8 millió magyar is magáévá teszi 
7 millió magyar zenei érzését, enél-
kül gyökértelen vagy félművelt lesz. 
A nép életéből lassan de könyörte-
lenül irtja a hagyományt maga az 
élet, most a művelt rétegen a sor, 
hogy ezt a hagyományt felkarolja, 
hogy élete cselekvő részévé tegye s 
eljön az idő, midőn a művelt réteg a 
néptől átvett hagyományt új művé-
szi formába öntve újra átadhatja a 
nemzeti közösségnek, a nemzetté vált 
népnek. Hogy nemzetté lehessünk, ah-
hoz előbb újra és újra néppé kell len-
nünk. 

Ezekhez a klasszikus mondatok-
hoz fölösleges egyetlen szót is hozzá-
fűzni : mélységes tartalmukban és 
hatalmas nemzetnevelő programm-
jukban az új magyar szellemiség 
vezérelvei öltenek formát, tehát kell, 
hogy megtalálják az utat a magyar 
lélekhez. A könyvet a Királyi Ma-
gyar Egyetemi Nyomda adta ki, mint 
a «Magyarsáq Néprajza» negyedik kö-
tetét. Prahács Margit. 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 
A szezon újra itt van, sőt a kiállítások vonalán az egymást érő ver-

nissage-okkal már élénk zajlást mutat. Szeptemberi dátummal az új szezon 
bevezető eseményei közé tartozott, de azok közül jelentőségével kiemelke-
dett Ferenczy Noémi kiállítása a Fränkel-szalonban. Ferenczy Noémi nem-
csak viselője, hanem a maga területén méltó gyarapítója, aktív módon 
továbbvivője annak a fénylő művésznévnek, amelyet atyja, Ferenczy Károly 
hagyott rá. 

Az a terület, amelyen Ferenczy Noémi kezdettől fogva munkálkodik, 
a gobelinszövés s amit felmutathat, az ennek a nagymultú és nemes ipari 
technikának nyelvén nemzetközi viszonylatban is magasfokú művészet. 
A gobelinszövő Ferenczy Noémi valójában festő, aki ecset helyett színes 
szálakkal teremt képeket. Az anyag, az eszköz persze itt is elhatározó módon 
szól bele a képalkotó folyamatba s a következmény, hogy ezek a szövött 
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képek teljesen stilizált képek. Nyoma sincs rajtuk a naturalista ábrázolás 
jegyeinek, a távlatnak, a fény és árnyékolás ellentéteinek. Az alakok széles, 
tiszta színfoltokból, azoknak árnyalat-különbségeiből, a rajz jelzésszerű 
fővonalaiból tevődnek össze, a kép megjelenése sikszerű megjelenés. Mind-
ezzel nyiltan, rögtön felismerhetően hangsúlyozódik az, hogy ami előttünk 
van, az rengeteg türelmet, fáradságos órát emésztő munka gyümölcseként 
szövés útján jött létre, nem akar csalafinta módon olyannak tűnni, mintha 
«festve» lenne, hanem egyedül és világosan gobelin akar lenni. Túl azon 
a tiszta stílszerűségen, amit innen, az anyag és a technika szemszögéből 
mutatnak, valamint azon a finom dekoratív zamaton, amelyet részben 
ugyancsak rendeltetésükből kifolyóan rejtenek : más fontos jellemvonásuk 
is van a Ferenczy-gobelineknek. Ez már egészen a sajátjuk, egyben külön-
leges értékük s azt a lelkiséget jelenti, amely elömlik rajtuk s az emberről, 
életről való költői álmodozások képeivé teremti a szövött kompozíciókat. 
Ezek után magyarázni sem kell, hogy Ferenczy Noémi gobelinjeit miért 
választja el egész világ azoktól a termékektől, amelyek ugyancsak gobelin 
címen, bútorokkal kapcsolatban, vagy egyéb köznapi célra, seregestől készül-
nek. De van még egy pont, ami fölötte hangsúlyozandó, mert a Ferenczy-
gobelineket azoktól az iparművészeti tárlatokon látható művészi gobelinek-
től is elkülöníti, amelyeknél két külön személyre és tevékenységre tartozik 
a tervezés és a kivitel, a mesterségbeli rész. Igaz, hogy a jó tervezőnek ismernie 
kell az anyag, a technika csínyját-bínját, de azt akár a legkitűnőbben ismerni 
mégsem annyi, mint a rajzlapon, a kartonon élő fogalmazványt anyagban 
megformálni. Ferenczy Noéminél a gobelin születésének két fejezete összeforr 
egyetlen, átérzett, személyes üggyé : ő nem azt szövi, amit mások terveznek 
s amit tervez, azt nem mások szövik. Ruskini értelmű gobelinszövés ez. 
Azokra a régi, műhelynevelésű mesterekre emlékeztet, akik a kéz alkotó-
munkáját nem aszerint becsülték, hogy képen dolgozik-e, vagy ötvös-
munkán, szobron, vagy szőnyegen, akik a művészet remekléseit hozták létre, 
miközben «ipart» műveltek. 

A Nemzeti Szalon valamennyi termében arcképek vonultak fel, annak 
a kiállításnak keretében, melyet a Magyar Arcképfestők Társasága rendezett 
néhai elnöke, Balló Ede emlékére. Balló rá is szolgált erre a megemlékezésre, 
nemcsak érdemes művészi, festőtanári működésével, hanem előkelő lényének 
mecénási gesztusaival, a küszködő művészfiatalság ügyét magáévá tevő 
áldozatkészségével. (A művészet közönsége bizonyára tud azokról a tökéletes 
másolatokról, amelyeket Balló Ede különleges szenvedéllyel, hosszú időn át 
készített külföldi múzeumok mesterműveiről és az államnak adományozott.) 
A kiállításon jól összeválogatott sorozattal Balló is szerepelt, aki festő-
minőségben szinte kizárólag a portrét művelte, egyike volt a háborúelőtti 
magyar élet legkeresettebb arcképfestőinek. Művészetét a szerencsésebb 
oldalról természetesen nem azok a díszmagyaros, úgynevezett reprezentáns 
arcképek képviselik, amelyeken a külsőségek, a textura, selyem-bársony 
hangsúlyozása háttérbe szorítja a modell festői jellemzését, a karakter meg-
ragadását. Aki tehetségének java formáját akarja megismerni, annak oly 
műveket kell szemügyre venni, mint amilyen a kiállított sorozatban a nyolc-
vanas évekből való három női tanulmányfej volt, amelyeken még Székely 
Bertalan tanítása érződik és a kilencvenes évekből való Parocchi bíboros, 
Hohenlohe helytartó, Szoldatics Ferenc, Szilágyi Dezső, Than Mór, Hegedüs 
Sándor. Ezek a képek az «akadémikus» Balló arcképművészetének tartalmas, 
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tudás, ízlés dolgában elsőrangú, sőt kétségkívül muzeális szintű darabjai. 
A kiállítást rendező Társaság tagjai között Istókovics Kálmán, Kontuly Béla 
az újabb, a többiek nagyrészt a hagyományos arcképstílus emberei. Az anyag-
ból Glatz Oszkár, Czencz János, Herman Lipót, Halmi Artúr, Benkhard Ágost, 
Kunvald Cézár, Wellmann Róbert, Müller Ágosta, K. Róna Klára munkáit 
emeljük ki. Nem hallgathatjuk el, hogy elég számmal akadtak oly arcképek 
is, amelyek hasonlítani bizonyára hasonlítanak, de másrészt a konvenció-
nál egyebet bajosan jelentenek. 

Áz Ernst-Múzeum ebben az évben érkezett el huszonötéves fennállá-
sához, de alapítója és vezetője, Ernst Lajos, a jubielum kiteljesedését nem élte, 
illetve nem várta meg. Tudvalevően a tavasszal megrendítő módon távozott 
az élők sorából, itthagyva azt az alapítást, amely azért létesült, hogy a vál-
tozó, haladó, az új magyar művészet propagálója legyen s élete másik művét, 
amelyben a gyüjtő Ernst Lajos rendkívüli értékű hungaricumokat, magyar 
kultúrtörténeti dokumentumokat halmozott fel. A Szinyei Merse Pál-Társaság 
most kiállítást rendezett a Nagymező-utcai termekben, hogy a maga részéről 
is, egységes megjelenéssel méltassa azt a dátumot, amely mögött művészi 
események és eredmények negyedszázada húzódik meg s emlékeztessen Ernst 
Lajos érdemeire. 

A kiállításon a Szinyei-Társaság minden művésztagja résztvesz : hat 
teremben az élők s egy teremben a holtak, élükön azzal a sárosi születésű 
festőzsenivel, akinek nevét a trianoni esztendőben alakult társaság címeréül 
választotta. A hangsúly azonban nem azon van a közel kétszáz képpel, 
rajzzal és szoborral kapcsolatban, hogy mindenki jelen van, mert hisz részt-
venni valahol többféleképpen, könnyed névjegyleadással is lehet. A nevek-
nek szinte hiánytalan felvonulásához azt kell hozzátenni, hogy az nemcsak 
egyes kiemelkedő mesterek munkáival, hanem végig, a maga egészében méltó 
a Szinyei-Társasághoz, az Ernst-Múzeum jubileumához és alapítója emléké-
hez. Aki a kiállítást végignézi, valósággal demonstratív módon kap képet 
a Szinyei-Társaságról, amelyben különböző gyökerű, régebbi és újabb törek-
vések, elütő stílusok, a tehetség közös nevezőjében találkoznak. Az anyagot 
az őt jellemző avatott kézzel Petrovics Elek rendezte el, akinek a kiválogatás 
zsüriszerű műveletében is része volt. 

A Társaság halottainak termében, festészetünk múlhatatlan nagyja, 
Szinyei Merse Pál és Rippl-Rónai mellett Tornyai János, Strobentz Frigyes, 
Perimutter Izsák, Matyasovszky-Zsolnay László, Magyar-Mannheimer Gusztáv, 
Csáktornyai Zoltán művészetét idézik a képek. Az élők munkáinak sorát oly 
mesterek adják, mint Csók István, Vaszary János, Rudnay Gyula, Koszta 
József, Iványi-Grünwald Béla, Réti István, Fényes Adolf, Glatz Oszkár, 
Kernstock Károly. A másik, újabb, évjárat dolgában jóval fiatalabb mesteri 
vonal: Szüle Péter, Egry József, Aba Novák Vilmos, Bernáth Aurél, Szőnyi 
István, Molnár C. Pál. De a többiek is, Hatvany Ferenc báró, Basch Andor, 
Vidovszky Béla, Herman Lipót, Mikola András, Pólya Tibor, Zádor István 
tehetségük teljes formáját mutatóan szerepelnek. Á plasztika jelességei: 
Medgyessy Ferenc, Sidló Ferenc, Beck Ö. Fülöp, Szentgyörgyi István, 
Pátzay Pál, Kisfaludi Stróbl Zsigmond. A festő Szmrecsányi Ödön által ter-
vezett, népi ornamentikából fejlesztett szőnyegek is artisztikus értékeia ki-
állításnak. 

Dömötör István. 
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