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mett. Hódító a megjelenése, szép a 
beszéde, finom muzsikája van a moz-
gásának, de mindezzel szinte semmit 
sem éreztet az utolsó fellángolásra 
hajlamos «veszedelmes életkor»-ból s 
kivált egy szeszélyes táncdémonéból. 
Makay Margit — ez a ritka stílusérzékű 
színésznő — velejéig látja és érzi a 
szerelmiekben teljesen problémátlan 
tipmamzellnek rábízott figuráját, nem 
rajta múlik, hogy egyénisége nem vág 
tökéletesen a kitünő elgondoláshoz. 
Legjobb az erősebb drámaiságú, darab-
végi mozzanatokban. Somlay jár talán 
legközelebb a színmű német-amerikai 
szelleméhez, a «háborúutáni modern 
élet»-nek ahhoz az ízéhez, mellyel a 
filmek s a riportregények már-már az 
unalomig kínálgatnak. Jávor Pál cí-
meres haramiája a darab értelmé-
ben afféle «korunk áldozata», kallódó 
nemesebb anyag, nála ebből csak a 
szalóntolvaj marad meg. Tehetséges 

színész, de túlságosan a felszínen dol-
gozik. Rajnai viszont most éppen 
azzal tűnik ki, hogy az olcsó meg-
oldásnál többre és mélyebbre törek-
szik, kár, hogy a morfinista orvos 
meglehetősen laposra sikerült figurá-
jában ehhez kevés művészi fogódzót 
találhatni. Szinte kivétel nélkül jók 
az epizódisták, ezúttal is erős támasz-
tékai a pompásan egybeilleszkedő 
összjátéknak, mely a Vígszínháznak 
fennállása óta legfőbb erőssége. Ennek 
láthatatlan karmesterét: Hegedüs Ti-
bor rendezőt, komoly dicséret illeti 
meg s elismerés Harsányi Zsoltot is a 
rutinos fordításért. Vörös Pál a külső-
ségről gondoskodott: a forgószínpad 
leleményes és mutatós berendezéséről. 
S a Vicki Baum tarkastílusú színmű-
vénél ezeknek a külsőségeknek sikeres 
megoldása mellékesnek éppen nem 
tekinthető. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle 

Művészettörténeti könyvek. 

Az idő manapság nem kedvez a 
többnyire fényűző kiállítású művé-
szettörténeti kiadványoknak. Német-
országban szinte ijesztő módon fejlő-
dik vissza az idevágó könyvkiadás, 
aminek azonban a tudomány nem 
mindig vallja kárát. Eltűnnek a né-
hány tucat jó fotográfia mellé befűzött 
dilettáns áradozások, a kiadók száz-
szor meggondolják, mivel próbáljanak 
szerencsét s lassan rájönnek arra, hogy 
a becsületes, jó könyvnek még ma is 
sikere van. A mennyiségbeli apadás 
ezúttal nem árt a minőségnek, örven-
detes tény, hogy a magyar könyvki-
adás, mely ugyancsak kénytelen szá-
molni a változott időkkel, az elmult 
hónapokban néhány kiválóan szép és 
tartalmilag is érdekes művel lepte meg 
az olvasókat. 

Az első, melyről megemlékezünk, 
Rexa Dezső főlevéltáros könyve Pest 

vármegye relikviáiról (Pest-Pilis-Solt-
Kiskún vármegye emlékei. Bp. Stá-
dium, 1931). Az albumalakú, szép ki-
állítású könyv dús illusztrációkban 
mutatja be azokat az ingó és ingatlan 
műemlékeket és klenodiumokat, me-
lyek a legnagyobb és legfontosabb ma-
gyar vármegye százados életével kap-
csolatban vannak. Sorra veszi a régi 
budai és pesti megyeházat, a színhá-
zat, a falaik között őrzött emlékek 
némelyikét, a közgyűlési terem óráját, 
a levéltár nevezetesebb okmányait. 
Fényképek, színes illusztrációk, Alt 
Rudolf és Wasquez Károly gróf rajzai 
után készült műlapok teszik az anya-
got változatossá. A tudós szerző ma-
gyarázó szövegével egyenkint vilá-
gítja meg az egyes emlékeket s rövi-
den, tömören utal a jelentőségükre. 

Idegenben jelent meg, de magyar 
művésszel foglalkozik az a szép mo-
nográfia, melyet svájci vállalat adott 
ki Lechner Jenő építészről (Jenő Lech-
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ner, Genf, Meister der Baukunst, 1930). 
Lechner Jenő műegyetemi tanár, aki 
annyi könyvet írt a magyar építészet 
egyes problémáiról s oly nagy felké-
szültséggel kutatta a felsőmagyaror-
szági renaissance-építés multját, mint 
építész is rendkívül termékeny. Édes-
apjának, a nagy Lechner Ödönnek 
szellemében kezdte pályafutását, ké-
sőbb az említett felsőmagyarországi 
pártázatos építési mód hatott reá, 
ami nem is csoda, hiszen annak emlé-
keit rajongásig szerette. Ebből a kor-
szakából kiemelkedik a sárospataki 
iskola, néhány budapesti lakóház és 
villa. Közöttük legnagyobbszabású a 
kassai múzeum terve, amely sajnos, 
nem került kivitelre. Ujabb művei 
közül említésre méltó egy budapesti 
bérház, nyugodt, hatalmas tömegeivel 
és finom részleteivel. Lechner néhány 
empire műemlékünket, így elsősorban 
a Nemzeti Múzeumot szerencsés kéz-
zel restaurálta. A 72 képpel díszített 
könyvhöz maga Lechner írt munkáira 
visszapillantó előszót. 

Hatalmas, dúsan illusztrált kötet 
idézi a nemrég elhúnyt Csontváry Ti-
vadar festő emlékét, «a posztimpresz-
szionizmus magyar előfutárának» 
egyéniségét, ahogyan a szerző, Lehel 
Ferenc nevezi (Csontváry Tivadar, 
Bp., Biró Miklós, 1931). Ezzel a rend-
kívül érdekes, szerencsétlen sorsú mű-
vésszel poszthumusz kiállítása kap-
csán már foglalkoztunk. A kiválóan 
sikerült, nagyméretű kísérő-képek, 
melyek közül különösen a részlet-
fotográfiákat emeljük nagy figyel-
met érdemelnek. A szöveg nagyrészben 
azonos a szerző 1922-ben megjelent 
Csontváry-könyvének szövegével. Saj-
nos, ezúttal sem kerültek napvilágra a 
festő rendkívül érdekes irodalmi mű-
vei (Energia és művészet vagy a kul-

turember tévedése és Lángész, ki le-
het és ki nem lehet zseni? s főkép a 
soha nyomtatásban meg nem jelent 
önéletrajz), melyek Lehel Ferenc szö-
vegénél közelebb hoznák a rejtélyes 
művészt. Sajnos, a szerző nem annyira 
hősével foglalkozik — s ha teszi, nem 
emelkedik felül a riportszerűségen —, 
mint Csontváryn keresztül saját mű-
vészetfilozófiai elméletével, mely ugyan 
itt-ott szellemes megállapításokra ve-
zeti, de Csontváry izgató közelségében 
joggal érezhető feleslegesnek. 

A Római Magyar Intézet kiadvá-
nyai sorozatában Wolf Rózsi Michel-
angelo-iratokat tett közzé (Ismeretlen 
Michelangelo-iratok, Bp., 1931). A 
római Bibliotheca Angelica egy kó-
dexe érdekes okmányokat őriz, me-
lyek eddig elkerülték a kutatás figyel-
mét. Noha a levelek és okmányok 
XIX. századi másolatban maradtak 
meg, nem kételkedünk hitelességük-
ben. Minden kis adat rendkívüli becsű, 
mely a művészhérosz életébe és mun-
kásságába bevilágít. A felfedezett ira-
tok — melyeket a szerző teljes egé-
szükben közöl — néhány érdekes ada-
lékkal szolgálnak. Közöttük található 
Michelangelo apjának néhány levele, 
azonkívül a művésznek földvásárlás-
sal, gabonaeladással, házbérek elszá-
molásával foglalkozó iratai. Kicsinyes, 
szinte kínosan rendes üzleti feljegyzé-
sek ezek, melyeket nehéz a Michel-
angelóról alkotott közkeletű véle-
ménnyel összeilleszteni. Wolf Rózsi 
adatainak legérdekesebbike az, hogy 
Borromini Károly, Milano szent ér-
seke az agg Michelangelót pénzzel se-
gítette. Ezúttal elsőízben derül fény 
arra, hogy az olasz cinquecento a két 
legnagyobb vallásos géniusza, a szent 
és a lángész kapcsolatban állott egy-
mással. Genthon István. 
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