
1060 

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. 


