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meg, hogy tegye próbára a feleségét. 
Az orvos próba közben beleszeret az 
asszonyba, aki azonban rájön az ár-
mányra és — miután régi ideáljá-
nak, a muzsikusnak hívó szavát is 
visszaverte — elkezd az urával és 
ndvarlójával fölényesen játszani, 
azután a férje féltékenységét le-
fegyverzi, s a maga boldogságát, a 
reá váró anyaságban találja meg. 
A cím szimbolikus értelme azt akar-
ja mondani, hogy vannak a női lé-
leknek viharjai, amikor ideges vá-
gyakozás szántja az asszonyt, de 
azután a sirokkó elül és újra nap-
sugarasan mosolyog a világ. — 
Ebben a darabban mintha két kü-
lön téma, két külön mondanivaló 
kapott volna egymás mellett helyet. 
Az egyik az asszony vágyakozása 
a szabad, a nagy, a viharzó élet 
után; a másik a családi élet ki-
sebb erejű szele, amely a férj alap-
talan féltékenységében támad a nő-
re. Ez a kettős mondanivaló csak 
lazán, csak annyiban kapcsolódik 
egymáshoz, hogy mind a kettőnek kö-
zéppontja történetesen ugyanaz az 
asszony. Ehhez a kettősséghez ké-
pest a darab stílusa is felemás: van 
benne egy magasabb komédia és egy 
bohózatba hajló vígjáték. Valóság-
gal a darabban nemcsak a sirokkó 
idegtépő viharja zúg: mellette fúj-
dogál egy enyhébb zefír is, amely 
apró, tarka-barka semmiségeket pil-
langósan táncoltat meg a levegő-
ben. 

A darab előadására a Vígszínház 
színészei a maguk könnyed víg-
játéki modorával, szalon realizmu-
sával kiválóan alkalmasak. Az asz-
szony szerepét Varsányi Irén ját-
szotta; a hisztérikus részek kevésbbé 
sikerültek neki, de azokon a helye-
ken, ahol mélyebb szelídséget, vagy 
finom, ártatlan játékosságot kellett 
bemutatnia, elsőrangú volt. Hege-
dűs ,a mester” szerepében igen jó. 
Mikor az előjáték végén megtudja, 
hogy a nő szakít vele, megdöbbe-
nesét és fájdalmát a fenékszín felé 
fordítva, pusztán hátának és vállá-
nak igen kifejező rángásával ábrá-
zolta; ez a játéka Novelli és Basser-
mann legvirtuózabb fogásaira em-
lékeztetett. Második felvonásbeli je-
leneteben mintha szerepét a szerző 
szándékánál egy árnyalattal mé-
lyebb és komolyabb tónusra festette 
volna át. Gót a férj szerepében ügye-
sen járta a komolyság és a komikum 

kötéltáncát. Rajnai a tengerészorvos 
alakját frappánsan gondolta el, de 
különös mozdulatai gyakran kény-
szeredetten hatnak. A modern naivat 
egy kis felvilágosodott egyetemi nő-
hallgatót, a színház fiatal tagja, Gál 
Franciska játszotta még itt-ott 
kissé csináltan, de azért sokatígérő 
tehetséggel. A két zenekritikus epi-
zódfiguráját nagy jellemző erővel és 
művészileg tompított árnyalatokkal 
Szerémi és Tanay ábrázolták. 

Galamb Sándor. 

Canova-szobrok Magyarországon. 
Canovával szemben, kinek halála 
százéves évfordulóját az idén ünepli 
a világ, Magyarország műértő mae-
cenásai már életében lerótták hódo-
latukat. Esterházy Miklós herceg, 
aki olaszországi utazásai alkalmával 
megismerkedett Canovával, 1805-ben 
kismartoni palotájában vendégül 
látja a mestert. Ez alkalommal ren-
deli meg nála kedvelt leányának, 
Leopoldinának a szobrát, mely 
1819-ben érkezett meg Bécsbe, s 
amelynek számára a herceg később 
a kismartoni parkban külön temp-
lomot építtetett. 1822-ben a művész 
e szobor alapján a hercegnő mell-
képét is elkészítette. 1824-ben az Es-
terházy-gyüjtemény még két Ca-
nova-szoborral: Napoleon és Lujza 
császárnő mellképével gyarapszik. 
Cicognara adata szerint Canova 
1822-ben egy Esterházy gróf szá-
mára a Rezzonico síremlék geniusá-
nak mellképalakú másolatán dolgo-
zott. A Canova művészetéért való 
lelkesedés Széchenyi István grófot 
is magával ragadta. Cicognara Ca-
nova művei s orában megemlékezik 
a Leopoldo Cicognara tulajdoná-
ban levő Beatrice-mellkép (1919) 
egy másodpéldányáról, mely Szé-
chényi István gróf rendelése alap-
ján készült (1822). Széchenyi 1833 
április 27-én kelt végrendeleté-
ben Canovának még egy művéről, 
egy „Aspasia” (Vénus) szoborról is 
megemlékezik, mely a Beatriee-
mellképpel együtt ma is Czenken, a 
család birtokában van. (A két szo-
bor fényképét Bártfai Szabó László 
úr szívessége révén ismerem.) A 
czenki Vénuszon Canova a Palazzo 
Pittiben lévő híres Vénusz-szobrát 
ismételte meg, melyről nagy nép-
szerűségére való tekintettel tudomá-
sunk szerint több példányt készí-
tett. 1805-ben egyet a bajor király, 
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egyet pedig Canino herceg rendelt 
meg (London, Lansdowne-gyüjte-
mény). Ezeken kívül a mester halála-
kor hagyatékában a Vénusznak még 
két replikája szerepelt, az egyiket 
még nem fejezte be teljesen, a másik-
ról Cicognara, mint szabad változat-
ról emlékezik meg. Minden valószí-
nűség szerint ez a példány az, melyet 
később Széchenyi István megszer-
zett. Ugyancsak Canova műve gya-
nánt szokták emlegetni Károly Am-
brus főherceg hercegprímásnak az 
esztergomi bazilikában lévő sírem-
lékét, melyet azonban hiteles adatok 
bizonysága szerint nem maga a mes-
ter hanem egyik tanítványa, a man-
tuai Pisani készített 1826-ban, Rud-
nay Sándor primás megbízása alap-
ján. A szarkofágtető fölnyitásának 
motivumát pyramisalakú háttérrel 
kapcsolatban már Pigalle is alkal-
mazta, de az ő strassburgi síremléké-
nek túltömött szónoki páthosza Pi-
sani alkotásán vontatott, kissé ér-
zelmes józansággá higgadt. Ez a ro-
mantikus szentimentalizmusra való 
hajlandóság általános kísérő jelen-
sége a klasszicizmus művészi törek-
véseinek. Nyomát nemcsak Canova 
és Thorwaldsen szobrászatában, ha-
nem a kor építészeti terveiben is föl-
ismerjük. Ugyanaz a Schinkel, akit 
berlini alkotásain az antik oszlop-
rendek szigorú formarendszere, ki-
mért, józan, nemes egyszerűsége ih-
letett meg, vázlataiban nem egyszer 
romantikus tájképi környezetbe 
ágyazott gótikus templomterveket 
vetett papirra. S nem tekinthető vé-
letlennek, hogy ugyanez a kor az, 
amikor a fegyelmezetlen, szabad ter-
mészet varázvsa a kertművészetet is 
hatalmába ejti. Hekler Antal. 

A Szépművészeti Múzeum új szer-
zeményei. Csak a mult évben köny-
velhette el a Szépművészeti Múzeum 
Boross Jenőnek New-Yorkból kül-
dött fejedelmi ajándékát, mely oly 
értékeket foglal magában, mint Car-
reno Compostellai Szt. Jakabja és a 
Van Dyck köréből származó, hatal-
mas Férfiarckép, s máris a régi kép-
tárnak újabb, jelentős gyarapodásá-
ról adhatunk számot. A magyarság-
nak egyik nagylelkű barátja, Mr. 
A. L. Nicholson, anélkül, hogy hazán-
kat közvetlenül ismerné, csupán 
őszinte együttérzésének nemes tanú-
jeleként, Londonból ajándékul kül-
dött két kiváló műbecsű festményt: 

az idősebb Francisco Herrerának 
Szt. Józsefet a kis Jézussal ábrázoló 
képét és Andrea Vaccaro Szt. Ceci-
liáját. 

Az előbbi révén ritka szerencsés ki-
egészítéshez jutott múzeumunk méltó 
büszkesége, a spanyol osztály, mely 
idáig nagyon is érezhetően nélkü-
lözte a sevillai iskola e nagyjelentő-
ségű mesterének, a XVII . századi na-
turalizmus és clair-obscur-festészet-
nek Ruelas mellett úttörő művésze-
tét. Herrera (1576—1656) korban év-
tizedekkel megelőzi Sevilla többi 
nagy szülöttét, Velasquezt, Murillot 
és Valdes Lealt s így könnyen ért-
hető felfogásának nagyvonalúsága, s 
a természet szemléletének elfogulat-
lansága alatt titkon húzódó italia-
nista hagyomány. Képünkön is, mely 
teljes mesterjelzést és 1643-as évszá-
mot visel, tehát Herrera utolsó kor-
szakából származik, fel-feltünnek 
Velence szellemének, pazar pompájá-
nak messzehullott csillámai. A mű-
vész főtörekvése, ez szembeszökő, a 
színek egymáshoz hangolására, fény 
és árnyék ellentéteinek festői tompí-
tására, a szín könnyed, illatos, haj-
lékony kezelésére irányul. A komoly 
vallásosság, az elképzelés nagysza-
bású volta és nem fitogtatott biztos-
sága pedig oly tulajdonságok, me-
lyek itt Herrerát már a spanyol 
klasszikusok magaslatán mutatják. 
A szemlélőt elsősorban nem formai 
eszközökkel akarja megnyerni, sőt, 
amint ez képünkön jól megfigyel-
hető, ha kolorisztikus ihlete úgy kí-
vánja, nem egy helyen vétségre is 
kész a belső, szerkezeti valószerűség 
ellen. Amint Szt. József csaknem tel-
jesen jobb profilban egy földemelke-
désen helyet foglal, óaranyos, okker-
sárga köpenye vállairól lesiklik s 
lent gazdag gyűrődésekben, festői 
puhaságú redőkben torlódik össze. 
Bő alkalom nyílik a megadott szín-
téma kifejtésére s a művész ezt cso-
dálatraméltóan csakugyan meg is ol-
dotta, de a redőzet hullámverése alatt 
egyidőre eltűnik az ülő alak formai 
világossága. A kis Jézus helyzete is, 
amint kitárt karokkal feltekintve, 
nevelőapja térdén ül, szintén nem 
sokkal meggyőzőbb s inkább lebe-
géshez hasonlít. Tehát nem a szerke-
zet, hanem a színezés teszi a kép ve-
zérmotívumát. A környezet tompított 
zöldjéből nagy világítóerővel telje-
sen kicsendülő színháromság: a mar 
említett okkersárga, valamint Szt. 




