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Özönvizet, melyet most akar érett 
művészetével átdolgozni. Aztán lassan 
az a gondolat rögződik bele a lelkébe, 
hogy el kell mennie Brigitte után. El-
szánja magát az öngyilkosságra. De 
még egyszer meg akarja mutatni a 
művészt a világnak. Nagy kollektív 
kiállítást rendez műveiből. Ezzel akar 
búcsúzni az élettől. A megnyitásra töl-
töt t revolverrel megy, hogy ú t ja onnan 
egyenesen a holt asszony sírjához ve-
zessen. A kiállításon azonban csoda 
történik. Tromholt, mikor barátaival 
még egyszer végignézi képeit, mind-
egyikben valami nyomát fedezi fel 
Brigitte okos, megértő, gyámolító, párt-
fogó, megnyugtató jóságának. Most 
érzi igazán, hogy ez a csodálatos lélek 
nem akadálya, de tartalma és ereje 
volt művészetének. Brigitte újra régi 
jóságával és bölcseségével áll mellette. 
S szelídségének és megadásának erejé-
vel kicsavarja kezéből a töltött fegy-
vert. Tromholt hazatér, hogy életének 
csöndes aranyló őszét az érett alkotá-
sok harmonikus nyugalmában élje le 
és magához vegye és felnevelje mostoha-
fiának a világháborúban hősi halált 
halt Kurtnak törvénytelen gyermekét. 

A regénynek ebben a végső fel-
lendülésében van valami megragadó és 
magasabbrendű, amiért szívesen meg-
bocsátjuk a regény sok h ibá já t : vona-
lának kuszáltságát, a széthulló kon-
strukciót, a Sudermannál elmaradha-
tatlan banalitásokat s a kolportázs 
romantikát, a cél nélkül és túlbőven 
adagolt erotikumot, sőt még az elbe-
szélés érdekfeszítő lüktetését is, ami 
pedig csaknem minden régebbi Suder-
mann-regénynek egyik főerőssége. Ta-
gadhatatlan, hogy Sudermann itt nagy 
stílusra törekedett. Komoly lelki elmé-
lyülést próbált. Nem mindig sikerrel. 
De gyakran meglepő komolysággal. 
Hosszú regényében sokszor vannak 
megkapó lüktetések, bár ilyen hullám-
hegyek után néha nagyon" is elnyúlik 
a hullámvölgy lapálya. Az elbeszélés 
lomhán hömpölyög, bőséges elterpedés-
sel. Sajnos, azonban ez nem Tolsztoj 
epikus szélessége, hanem inkább csak 
Spielhagen bőbeszédűsége. 

Kállay Miklós. 

Walter Gyula: Énekel a jóság. (Arad, 
1927). Walter Gyula Kolozsváron élő 
költő e kötetébe három ciklust foglal, 
melyek címe : Nagysajói emlékül, a 
Halál-misztérium s A jóság énekel. Köl-
tészete letompított hangú, halk szavú 
líra, mintegy pihenő a mult viharai 

után s erőgyüjtés a jövő harcaira. Haj-
lamos a reflektálásra, miről meggyő-
zően tanuskodik kötetének középső 
ciklusa, a Halál-misztérium. Ez össze-
függő költeményfüzér ötletében és for-
májában futólag emlékeztet az Ember 
tragédiájának síri fantazmagóriájára. 
Szelíd költői próbálkozás a halál rej-
télyének a megoldására. Középkorias 
színezete a magyar irodalomtörténet 
moralitására utal. Embersorsokat kér-
dez, melyek azonban különböző vála-
szokat adnak. Egymásután lépnek fel 
első ízben a pap, az apáca, az orvos, 
a várkisasszony, a várúr, majd másod-
ízben a katona, a diák, a kovács, a 
földműves és a tudós ; kifejezést nyer 
a békétlen és szelíd kórusban a költő 
letompított pesszimizmusa és optimiz-
musa s az ellentéteket s az egész pro-
blémát a keresztény vallás világánál 
oldja meg. Mint Szűz Mária mondja : 
«Nem csúnya a halál. Az embererdő 
nyíló rengeteg, Isten kertje, mit csak 
azért kaszál, ritkít a sors, hogy nyíl-
jon ú j virág. De egy virág sem vesz 
belőle el. Az Űr számontartja mindeni-
ket . . . » Ebből is kitetszik, hogy Wal-
ter Gyula mélyen hívő, vallásos ke-
dély. — A Nagysajói emlékül c. cik-
lusban a falu és természet ihleti. 
A falusi csendbe foglalja bele a vég-
telent : a közeit és távolt, a multat és 
jövőt. Megénekli mindazt, amit a 
csendes falu nyu j tha t : a patakot, a 
gesztenyefát, az erdőt, a parki padot. 
a szelet, fekvését a fűben, álmát a 
parkban. Természetszimpátiája emlé-
keztet Szent Ferencre («Testvéreim, ti 
fák, füvek, virágok . . .») A nagysajói 
csönd adja vissza erejét, ihletét, har-
cos kedvét. — A harmadik ciklusban, 
mely A jóság énekel címet viseli, nagy 
akaratát és elszánását zengi, hogy jó 
lesz. Mert: «ez az ige, ez minden : Jó-
ság». Jóság-vágyába foglalja anyja 
alakját és élettársa iránti szerelmét, 
mely különben szenvedélytelen, lágy 
érzés. Jóság-akaratáról lepattan min-
den bántalom. Walter Gyula, noha 
különösebb egyéni szín és erő nélkül, 
gyakorlott verselő, folyamatos költői 
stílű, s mint a fentiek mutatják, bár 
nagyobb változatosság nélkül, nemes 
témájú s hangú költő. Nagy Sándor. 

Henszlmann-Lapok. A budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetem mű-
vészettörténeti gyüjteményének közle-
ményei. Hekler Antal, Antik szobrok 
Budapesten. Kapossy János, A besnyői 
Grassalkovich-síremlék keletkezése. Ig-
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naz Unterberger egy ismeretlen szín-
vázlata. Balogh Jolán, Magyar cí-
meres ereklyetartó az apuliai Bariban. 
Grimmschitz Bruno, Az epreskerti kál-
vária. Egyenként négy oldal. Párhuza-
mos magyar és német szöveggel. 

Ez a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter Tudományegyetem egyik mű-
vészettörténeti tanszékének égisze alatt 
megindult cikksorozat az intézet jelen-
legi és volt tanítványainak kutatásai-
ról rövid beszámolókat nyujt és kö-
vetve a berlini és hallei Winckelmann-
Programmok példáját, a tudományos 
kutatás szerény valutájában kíván 
áldozni Henszlmann Imre sokra köte-
lező emlékének. 

Kiemelkedik az előttünk fekvő négy 
adalék közül Hekler Antalnak, a lapok 
kiadójának cikke budapesti tulajdon-
ban lévő antik portréfejekről. Antik, 
kivált görög műalkotásokban annyira 
szegények vagyunk, hogy ezen tömör 
elemzésben méltatott és részben ma-
gángyüjtemények nehezen megközelít-
hető berkeiben elrejtett szoborsorozat 
szinte meglepetésszámba megy. Első 
helyen szerepel egy görög filozófus 
arcképe, mely benső kifejezési erejével 
és szellemes formakezelésével előnyö-
sen kiválik a római császárkor hasonló 
ábrázolásai közül és amelyben egy 
Rodenwaldt által közölt (Zeitschrift 
f. bild. Kunst 1922) szarkofágrelieffel 
való rokonsága folytán Plotinost vél-
jük felismerni. Ezenkívül és Philippus 
Arabs császár a Nemzeti Múzeumban 
őrzött mellképén kívül egy általa görög 
eredetinek tartot t fejtöredéket közöl, 
melyet a Kr. e. 200 körüli időbe helyez. 
A szerző az óklasszikus művészetnek 
a külföldön is elismert legkit nőbb 
hazai specialistája szabatos rövidség-
gel és meggyőzően állítja be az ókori 
arcképplasztika ezen értékes új adalé-
kait s szaporítja e téren korábbi kuta-
tásainak kiváló érdemeit. 

A 2. számú lapban Kapossy János 
mindjárt két, magyar szempontból is 
érdekes kérdést tisztáz. Az első Georg 
Dorffmeister egyik főművének a bes-
nyői Grassalkovich-síremlék keletkezé-
sének időpcntja, melyet az eddigi tör-
ténetírás egy felelőtlenül felhozott és 
jóhiszeműen" ismételt adat nyomán 
1781-be tett. A szerző abbeli fárado-
zását, hogy ezen probléma kibogozását 
ott kezdje, ahol ezt minden esetben 
kezdeni kell, azaz az eredeti kútfőknél, 
az esetben a máriabesnyői kapucinus 
kolostor «Historia domus»-ánál teljes 
siker koronázta, amennyiben minden 

kétséget kizáróan megállapíthatta, hogy 
a kérdéses munka 1772-ben, november 
vagy december havában készült. Ezzel 
biztos támpontot nyertünk a mester 
műveinek abszolut kronológiájához. 
A második adalék egy 1926-ban a mün-
cheni műkereskedelemben feltűnt isme-
retlen olajfestményről szól: stilisztikai 
megfigyelések és a téma jelenleg Lu-
ganóban lévő fogalmazásával való ösz-
szevetésének alapján megállapítja, hogy 
Ignaz Unterbergernek, az osztrák ba-
rokkfestészet egyik késői epigonjának 
a munkája. Eldöntetlen marad, vajjon 
ez tényleg egy előkészítő színvázlát-e, 
vagy pedig az oltárkép után kelet-
kezett, redukált változat. Szerzőnk az 
első eshetőség mellett tör lándzsát, bár 
saját érvelése is (elsősorban ezen sz n-
vázlat kidolgozottabb voltára való 
hivatkozás) inkább az utóbbira enged 
következtetni. Ezenkívül az alakok tel-
jesen eltérő típusai, a keményebb és 
konvencionálisabb formakezelés, Szent 
Antal lábainak otromba elrajzolása stb. 
nemcsak azt bizonyítja, hogy a mün-
cheni kép a cavalesei (jelenleg Luganó-
ban lévő) oltárfestmény után készült, 
banem két különböző mesterkézről is 
tanuskodik. Ha ezenfelül még tekin-
tetbe vesszük a kompozició felső lezá-
ródásában lejátszó angyaljeienet olda-
lainak elcserélését, valamint a fény-
és árnyékhatások teljesen eltérő, sőt 
ellentétes elosztását, még azt a lehe-
tőséget sem tartjuk kizártnak, hogy a 
kisebb kép nem az eredeti (luganói) 
oltárfestmény, hanem egy tükörkép-
ben elrendezett metszet nyomán kelet-
kezett. Hogy ilyen, a munka népszerű-
ségét hirdető metszetek valóban létez-
tek, igazolja a szerző által is felemlített 
Schmutzer-féle rajz a budapesti Szép-
művészeti Múzeumban. 

A legnagyobb várakozással vettük 
a harmadik cikket, mely egy nemzeti 
kultúránk hőskorából származó mű-
emléknek van szentelve. A barií S. 
Nicola-templom kincstárában őrzik 
azt a magyar címeres ereklyetartót, 
mely egy 1362-ben írt leltár szerint 
a magyar királyné (Regina Hungariae) 
ajándéka volt. Ez a munka (különben 
az egyetlen, mely az említett leltárban 
felsorolt magyar ajándékok közül nap-
jainkra is megmaradt) a szakkörök 
előtt nem volt ismeretlen. Már Rogadec 
közölte a l'Arte 1902-es évfolyamá-
ban a templom leltárát: Julius Les-
sing a berlini múzeumok kézikönyvei-
nek egyik füzetében (Gold und Silber, 
Berlin, 1907, 43. 1.) szintén említi, de 
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keletkezésének idejét érthetetlen mó-
don 1400 körül keresi. Balogh Jolán 
az első helyen említett publikációból 
egy gondos kivonatot közöl. Kár, hogy 
a Henszlmann-Lapok terjedelme oly 
szűkre van szabva, úgyhogy ezúttal 
csak előzetes ismertetésről lehetett szó, 
az érdekes ötvösmunka méltatására, 
műtörténeti jelentőségére, alkotójának 
kilétére, sajnos, nem kerülhetett a sor. 
Még azt sem tartanok nagy bajnak, 
ha ez a kibővítés a német szöveg rová-
sára menne és a mostani teljesen pari-
tásos elrendezés helyett csak egy rövid, 
az eredményeket világosan összefoglaló 
német resumeé állana. Érdeklődéssel 
várjuk az igért részletes ismertetést, 
amelyben talán arra vonatkozólag is 
nyerünk felvilágosítást, hogy miből is 
állhatott az a titokzatos, a leltár latin 
szövegében vagy hétszer (cum tribus 
[vagy quinque] ymaltis, ymaginibus 
ymaltatis, que ymalti sunt etc.) elő-
forduló díszítő technika. Addig is azt 
kell hinnünk, hogy az egész csak egy 
elírás smaltis, smaltatis, smalti etc. 
helyett és a középkori ötvösműveken 
sohasem hiányzó zománcra vonatkozik. 

A 4. kiadványnak tulaj donképen há-
rom szerzője van, akiknek nevében a 
bécsi Bruno Grimmschitz szignál. A köz-
ismert józsefvárosi (most epreskerti) 
kálváriáról, a barokkízlés e bájos pesti 
emlékéről van szó, mely mostanáig 
bántatlanul Johann Bernhard Fischer 
von Erlach zászlaja alatt vitorlázott. 
Mióta a bécsi Schwarzenberg-palotáról 
legnagyobb meglepetésünkre kiderült, 
hogy Johann Lukas Hildebrandt és 
nem az idősebb Fischer von Erlach 
műve, az utóbbi mester többi építke-
zéseit is erősen kikezdték és egész mun-
kássága egy kicsit túlzott átértékelésen 
ment keresztül. Ennek az átértékelés-
nek, ennek az oeuvre-átcsoportosítás-
nak egy láncszeme az előttünk fekvő 
cikk is. Kapossy János stíluskritikai 
összevetéseken alapuló sejtelme, hogy 
az epreskerti kálvária is Hildebrandt-
gyanús, bizonyos támpontot nyert 
Obilics Ivánnak a kánoni vizitációk-
ban lelt azon adatában, hogy a kelet-
kezési év (1756) téves és hogy az épület 
1732-ben minden bizonnyal már fenn-
állott. (A kapcsolat az 1711-ben föl-
épített temetőkápolnával azonban csak 
feltevés.) Az intézet felkérésére most 
Bruno Grimmschitz, Hildebrandt élet-
rajzírója levonja a végső következtetést 

és a szóban lévő kálváriaépületet Lu-
kas Hildebrandt műveként tárgyalja. 
De beható formai elemzése nem terjedt 
ki a főnézet összbenyomását bántóan 
befolyásoló kapura, melyért nemFischer 
von Erlach vagy Hildebrandt, hanem 
történetesen Strobl mester a felelős, 
ki ezt az arányaiban és stílformáiban 
teljesen elütő kapuzatot ide beleillesz-
tette. Horváth Henrik. 

Kelemen László és az első «Magyar 
Játszó Színi Társaság». ( I r ta : Lugosi 
Döme. Makó, 1927. 228 1.) A szegedi 
Dugonics-Társaság egyik buzgó tagja, 
Lugosi Döme elismerésre méltó mun-
kát végzett, amikor mások vázlatszerű 
kísérletei után, az eddigi próbálkozá-
soknál sokkal teljesebben megírta Ke-
lemen Lászlónak, az első magyar szín-
igazgatónak részletes életrajzát és ezzel 
kapcsolatban megbízható források nyo-
mán közzétette a színészetünk hőskorára 
vonatkozó gazdag anyaggyüjtését. Az 
érdekes adatokban bővelkedő könyv 
alapján, az előző ingadozással szemben 
most már bizonyosra vehető, hogy 
Kelemen László 1763-ban, Pesten szü-
letett. Középiskolai tanulmányait az 
itteni kegyesrendi gimnáziumban vé-
gezte, majd jogász lett és ügyvédi 
oklevelet szerzett, s rövid ideig tartó 
városi hivatalnokoskodás után szervezte 
meg színtársulatát. Ez 1790 okt. 25-én, 
Budán kezdte meg a magyar nyelvű 
előadások sorát. A nehéz körülmények 
miatt a lelkes úttörő nem sokáig 
maradhatott együtt társaival. 1802-től 
vagy öt évig Ráckevén kántorkodott, 
azután Makón folytatta ugyanezt a 
mesterséget, míg végül Csanádpankotán 
telepedett le s itt halt meg mint kán-
tortanító 1814-ben. 

E küzdelmes, művelődésünk törté-
netében fontos életpálya egyes állo-
másait szinte naplószerű aprólékos-
sággal ismerteti az új monografia, 
amely nemcsak hőse minden irányú 
tevékenységét kíséri nyomon, hanem 
még a személyéhez fűződő későbbi 
kultusz költői emlékeit is számon tar t ja . 
Függelékül tőle származó egyházi éne-
kek is vannak a műben, melynek hasz-
nálhatóságát gondos névmutató köny-
nyíti meg. A képekkel és facsimilék-
kel díszített kötet Bayer József és 
mások rokontárgyú munkái mellett 
is jó szolgálatot fog tenni a magyar 
színészet multját kutatóknak. V. M. 
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