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van. Két olajfestménye (különösen a 
«Felsőbánya» című) azt igazolja, hogy 
e névtől egyre többet és többet remél-
het a magy ar művészet. Alpár Sándor 
«Indulás előtt» című színes rajzával 
szintén reményteljes névjegyet ad. 
F. Antal Elemér rézkarcaiból nagy 
kultúra, magyar lélek, hangulat árad. 
Barzó Endre «Temetés» című olajfest-
ménye mozgalmas kompozíció. Basi-
lides Sándor «Szegény emberek® című 
festménye puritán színekkel drámai 
erejű. Bánk Ernő Cézanne híve lehet. 
Jó formaérzékre vall két csendélete. 
Csapek Károly színes rajzai intim, 
finom kísérletek. Csiszár Gyula Ke-
resztelő Szent Jánosa egy eljövendő 
jeles szobrászt igér. Csúk Jenőben sok 
erő vár kitörésre, ezt bizonyítják moz-
galmas, vibráló olajképei. Dullien Edith 
önarcképe egy komoly tehetség por-
tréja is. Ecsődi Ákos nehezen szabadul 
ki a Csók-hatás alól. 

Feszty Masa önarcképe elmélyedő ; 
nemes munka, beszédes alkotás. Forró 
Lajos ugyanazt mondja rézkarcban, 
mint Patkó kollégája színben, olajjal. 
Nagyon hasonló a formalátásuk. Ger-
ber Magda nagyon emlékeztet Vasza-
ryra. Goebel Jenő egy puritán önarc-
képpel megint feljebb emelkedett sze-
münkben. 

Istokovics Kálmán a karcoló tű 
egyik legígéretesebb fiatal kezelője. 
Imponáló tisztasággal bánik e puritán 
szerszámmal, de már szinte túlságosan 
is hódol vele imádott nagymesterének, 
Rembrandtnak. Egyes lapjain még egé-
szen aprólékos sajátságait is utánozza. 

Jálics Ernő is komoly szobrász-
igéret. Az «Élet vize® és a «Tékozló 
fiú® teljesen kifejlett formaérzékről 
tesz tanúságot. Jeges Ernő is sokat 
haladt, emelkedett. Kampler Kálmán 
két festményével szintén magára te-
relte a figyelmet. Komjáthy-Wanyerka 
Gyula ((Vénasszonyok nyara® című víz-
festményével mondott legtöbbet. Mi-
háltz Pál nevét is a komoly Ígéretek 
közé kell sorozni. Patkó Károly min-
dig erőt reprezentál. A «Fürdőzők® és 
«Fürdő után® eddigi lendületében mu-
ta t ja ez egyéni látású művészt. Roz-
gonyi László, Simkovics Jenő, Varzkó 
Ödön, Székely Móric, M. Wabrosch 
Berta neve egy-egy szép igéret a 
magyar művészet számára. 

Ilyen virágzó tavasz mellett a leg-
szebb aratású nyár elébe nézhet a 
mindenfelé dicsőségesen szereplő és 
versenyző magyar festészet és szob-
rászat! ~ Mariay Ödön. 

Magyar film — magyar irodalom. 
A film játék nem irodalom. Az iroda-
lom sine qua non-ja a leírt vagy ki-
mondott szó. A filmjáték pedig telje-
sen nélkülözheti a szót. 

De nem is művészet a mozi. A mű-
vészet eddigi fajtáihoz ugyanis nem 
sorolható, ahhoz pedig, hogy új mű-
vészeti ágnak nevezzük, kevés az el 
határoló kritériuma. Anyaga esemény, 
formája : dráma, közlő eszköze : kép, 
mozgókép. 

Mozgóképes színjáték, így határoz-
hatnók meg lényegét. Van benne iro-
dalom, technika és némi művészet is. 

Vizsgáljuk meg irodalmi tartalmát. 
Megjátszott küzdelem: dráma. De 
nincs színekhez kötve. Cselekménye 
majd minden pillanatban máshol ját-
szódik le. Ez epikai vonás benne. Iro-
dalmi tartalmát tehát így határoz-
hatnék meg : epikai lehetőségű dráma. 
Dráma, melynek színpada jóformán 
az egész világegyetem: föld, víz, 
levegő, csillagok. Nem adja oly mé-
lyen, oly élményszerűen az életet, 
mint a dráma, de gazdagabban, szí-
nesebben, rohanóbban. A szó hiányát 
kárpótolja azzal, hogy a szemet a 
mindentlátás képességével ajándékozza 
meg. Szezám mese-birodalma pereg le 
egy-két óra alatt szemünk előtt, még 
csak a varázsigét sem kell elmonda-
nunk. 

A jó filmírónak tehát jó mesélőnek 
és jó dramaturgnak kell lennie. Igen, 
csakhogy az emberiség mesefáján szú 
rág. A gépek kikezdik a fantáziát. 
Ezért van az, hogy még a legnagyobb 
amerikai filmvállalatok is kénytele-
nek — eredeti filmdarabok hiányá-
ban — híres regényeket (ritkán drá-
mákat) filmdarabokká iratni. 

A magyar irodalom és a vajúdó 
magyar film viszonya minket főként 
ebből a szempontból érdekel: aknáz-
hat-e és milyen kincseket aknázhat ki 
a magyar film a magyar irodalom 
kincsesházából? Milyen haszon szár-
maznék ebből a magyar irodalom nép-
szerűsítésére? 

* 

Kemény Zsigmond élesen lándzsát 
tör egyik tanulmányában az epikus 
műnek színdarabbá való átdolgozása 
ellen. A két műfaj természete — sze-
rinte — annyira ellentétes, hogy az 
átdolgozás a" mű esztétikai devalvá-
ciója nélkül alig lehetséges. Ez töké-
letesen igaz. 

Vájjon az epikus mű vászonra veti-
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tése ellen is ilyen erélyesen tiltakoz-
nék Kemény? Aligha ! Inkább a dráma 
filmesítését, kárhoztatná, mert itt nél-
külözhetetlen a szó ; az epikánál mégis 
csak fő a mese : egy embersors vagy 
embersorsok hányódása az élet for-
gatagában. Ezt pedig a film pompá-
san tudja ábrázolni ! 

De az opportunizmus is kiváló epi-
kai alkotásaink filmesítése mellett szól. 

Régi panasz, hogy irodalmunk világ-
irodalmi szempontból nem hatóérték. 
Olyan, mint egy eldugott sziget isme-
retlen vegetációja. Néha el-elsodródilc 
egy-egy árva virág a távoli nagy kon-
tinensekre, de legtöbbször annyira 
hervadtan, hogy az eredeti színből és 
illatból alig is van meg már valami. 
Csak nyelvi elszigeteltségünk az oka 
irodalmunk rezervációjának? Bizo-
nyára nem. De ez az egyik főok. 

A filmnek kellene nyelvi elszigetelt-
ségünk gátját keresztültörnie. A szem 
minden nyelven ért. 

Már vannak kísérletek erre nézve. 
De a Szent Péter esernyője, a Sárga 
csikó s a náluknál jelentéktelenebb 
alkotások nem elégíthetnek ki, mikor 
másutt már a Niebelungok dübörög-
nek a vásznon. 

Faji értékeinket hirdető epikus mű-
veinket kellene vászonra költeni. Sutba 
kellene vágni már egyszer azt az esz-
tétikai babonát, hogy a faji jellegű 
darabokat nem állja a másfajú nép. 
Sőt legszívesebben ezt veszi, ha egyéb-
ként általános emberi értékeket kép-
visel. A mi epikánknak meg épen 
különös ajánlólevele van a filmre: 
nagyon is színes és eseményes. 

Elsősorban történeti epikánkra gon-
dolok. 

Micsoda fölséges filmeket lehetne 
csinálni például épen Kemény belső 
izzású regénytragédiáiból? ! Gondol-
junk csak a Rajongók fojtott drámai 
levegőjére, a Zord idő nagy történeti 
perspektivájú cselekményére az Özvegy 
és leánya zord romantikájára, de min-
denekelőtt a kaleidoszkópszerűen vál-
tozatos, csodálatos Gyulai Pálra ! 

Aztán ott van az epika nagymes-
tere : Arany. Igaz, hogy Arany János 
nyelvművészete elsikkadna a filmen, 
de megmaradna az Arany János-féle 
szerkezet és jellemzés. Toldira gondolok 
elsősorban, a magyar faj eme lovagi 
világképletére, amint az ifjúságot 
(«Toldi»), a férfikort («Toldi szerelme®) 
és az öregkort («Toldi estéje®) reprezen-
tálja. Van-e ragyogóbb filmtéma, mint 
a romantikus Toldi szerelme?! 

De talán először Jókait kellett volna 
említenem. Őbenne felismerték film-
vállalataink az örök témaforrást, de 
jobbára csak jelentéktelen, egészen 
«általános emberi» alkotásaival kísér-
leteztek, a nagyobbaktól, magyarab-
baktól visszariadtak. 

Az újabbak közül Gárdonyiból, Mik-
száthból lehetne meríteni, de Herczeg-
nél is lehetne anyagot találni. 

Hozzáértés és pénz kellene hozzá. 
Főként azonban jóakarat. Hogy mit 
jelentenének ezek a magyar filmek 
külföldi értékelésünk szempontjából, 
azt talán fölösleges kifejtenünk. 

De a magyar szellemi egység ki-
építésére is üdvös hatással volnának. 
Megszállt területen sínylődő testvé-
reink számára eleven kapocs és örök 
mementó volnának e filmek (örökké 
csak nem lesz filmtilalom a magyar 
filmek számára!), itt a csonkahazá-
ban pedig a hamvadó nemzeti öntu-
datnak volnának élesztői s a tömeg-
gel legalább a vásznon keresztül meg-
ismertetnék a magyar irodalom gyön-
gyeit. így a történelmi érzéket is ki-
fejlesztenék lassankint gyökértelen 
közönségünkben és soha közkinccsé 
nem vált klasszikusaink népszerűsí-
tésével valahogy az irodalmi folyto-
nosság tudatát is kialakítanák. 

* 

Amerika bojkottálni akarja a ma-
gyar filmpiacot. Ha a most megala-
kult Nemzeti Filmszövetség valóban 
«nemzeti», akkor csak áldásos lehet ez 
a filmbojkott. Ha pedig a «nemzeti» 
jelző csak cégér, akkor kultúránk fele-
lős vezetőinek kellene gondoskodniok 
az igazi magyar film megteremtéséről. 

Legyen az új magyar film vitorlás-
hajója a magyar irodalmi géniusznak 
a külföld felé. 

Ne feledjük, a magyar filmszínhá-
zak heteken át játsszák Bettauer és 
Pierre Benőit regényeit I 

Szarka Géza. 

Zenei szemle. 
A legmelegebb szezonvégi hónapban, 

júniusban, is voltak említésreméltó 
zenei események. 

Az Operaház késői szezonban (május 
26.) bemutatót hozott. Két régi olasz 
vígoperát illesztett műsorába. Pergő-
/csenek, a nápolyi lira legnépszerűbb 
képviselőjének, kétszázéves Serva pad-
rónáját és Donizettinek, a másik tiszta-




