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szinűtlenséget is, hogy valaki egy csa-
pásra tíz évet tud fiatalodni és hogy 
senki sem veszi észre, hogy nagynéni 
és unokahúg egy és ugyanaz a sze-
mély. Megbocsátjuk, sőt elhinnénk az 
írónak még nagyobb képtelenséget is, 
mert az a világ, amelybe olyan édesen 
beleringat, nem más, mint a mesék 
világa s az az emberi szív, amelynek 
húrjait olyan naív melegséggel pengeti, 
csak örülni tud azon, ha a szegény 
Phoebe akárhogyan is, de Brown úré 
lesz. 

Az előadás egyike a legjobbaknak, 
amit a Nemzeti Színház produkált. 
A hősnőt játszó Bajor Gizi pedig talán 
e szerepében ért el művészetének el-
eddig legnagyobb magasságába. Rend-
kívüli tehetségét eddig is megcsodál-
tuk, de nem egyszer hökkentett meg 
egy-egy szerepének erőszakolt félre-
játszásával. Hol suhanckodott, amikor 
nem kellett volna, hol pedig bizonyos 
precieuse hangot vitt oda, ahová 
egyszerűbb természetesség illett volna. 
E szerepében azonban tökéleteset al-
kot. Túlbuzgó temperamentumát fé-
kezi, fiús egyéniségét meghalkítja, szó-
val hű marad a szerephez, csak válto-
zatosképességeit bontja ki egész gazdag-
ságukban. A legnagyszerűbbet ott al-
kotja, ahol egyszerre több érzelem-
forrásból fakadó megnyilatkozást kell 
ábrázolnia. Szinte villanásszerűen vib-
ráló kifejezőképessége pillanatok alatt 
vágtat az érzelmek skáláján keresztül. 
Szemérem és enyhe kacérság, életbe 
fáradtság és az életnek nekidacosodó 
akarás, olvadékonyság és finom gúny, 
szerelmese késő vallomásán érzett öröm 
s a multért való szemrehányás — 
gyakran egy-egy rövid jelenetben forra-
nak változatos egységgé. 

Brown úr szerepét Uray Tivadar 
nagyon kedvesen játssza, csak hibá-
san indítja el. A szerep régi ala-
kítójától egyetlenegy mozzanatot át-
vehetne. Mikor először színpadra lép, 
naiv és kissé korlátolt önteltséggel 
kicsit többet kacaghatna. Igy nem 
hatna nevetése e jelenet végén, ami-
kor megtudja, hogy barátnői azt hit-
ték, hogy nősülni akar, olyan brutá-
lisan sértőnek. Azt hinnők: nevet, mert 
hiszen ez a szokása. Ha szerepének 
korlátolt vonását egy árnyalattal erő-
sebben emelné ki, akkor az a pénz-
história is motiváltabb volna. 

Az idősebb kisasszonyt Tasnády 
Ilona játszotta finom érzelmességgel, a 
szakácsné szerepében pedig Kiss Irén 
volt mulatságos. 

Bizony helyesen cselekedett a Nem-
zeti Színház, mikor azok helyett az 
avult francia vígjátékok helyett, me-
lyekkel tavaly kísérletezett, ilyen bájos 
és csupaszív darabot újított fel. 

Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
Horvai János Kossuth-emlékműve. 
Firenze legszebb terén, a Piazza 

delia Signorián, hol a képfaragásnak 
egy egész múzeumra való remeke sora-
kozik, áll egy brutálisan rossz már-
ványszobor is : a díszkút vaskos, lélek-
telen Neptunusa. Mellé bízvást jelző-
táblát tehetnének Riedl Frigyes szel-
lemes szavaival: «Csúnyasági verseny-
ben első díjat nyert». Nem voltak róla 
jobb véleménnyel már alkotójának 
kortársai sem: szájról-szájra adták a 
csípős epigrammát, mely pattogó disz-
tichonban a Michelangelo-epigon mű-
vész helyett a — márvány védelmére 
kelt, körülbelül így : «Ammanati, Am-
manati, mily dicső márványt tettél 
tönkre itt!» 

Mi mérget mernénk rá venni, hogy 
Firenzét járó «Bildungsreisender»-eink 
legtöbbje ezt a «muszájherkulest» 
ugyanazzal a négyszázéves multnak 
kijáró tisztelettel bámulja, mint a 
Palazzo Vecchio tövében egybehor-
dott, kincsetérő társait, teszem a Cel-
lini Perseusát. 

S ugyane külföldetjárt széplelkeink 
között hányan vannak olyanok, kik 
most Budapest ú j Kossuth-emlékében 
világért sem hajlandók egyebet látni 
elrontott márványdarabnál! Hetek óta 
harsognak a jerikói kürtök, hátha ösz-
szedől a kőfal s maga alá temeti az egész 
márványkabinetet (melyet — melles-
leg mondva — az újságok szokott tájé-
kozottságukkal nem egyszer Kossuth-
kormányként emlegetnek ; Batthyány 
érje be szerényen az — örökmécses-
sel). 

Horvai alkotását hibátlannak mi 
sem tartjuk. Főbaja, hogy annyi szim-
bólikát vállal magára, amennyit szob-
rászi eszközökkel kifejezni lehetetlen 
is, szükségtelen is. Gondolatának fo-
gantatása idején — húsz évvel ezelőtt 
— ily meddő irodalmiságok világszerte 
elhomályosították a szobrászat tiszta 
célkitűzését, sokkal inkább, mint ma, 
mikor a klasszikus formatisztaság újjá-
éledő eszménye dereng, ha kitűnő mű-
vekben egyelőre nem is, legalább az 
elmékben. Horvai műve sem bírja 
a márvány nyelvén elmondani mind-
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azt, mit alkotója rábízott. Állítsuk 
Kossuthot bármiféle környezetbe, ez 
csak a főalakot magyarázhatja, belőle 
csak a protagonista felé sugározhat 
minden gondolat, csak őt loboghatja 
körül minden indulat. E részben helye-
sebb nyomon járt a hetven korábbi 
Kossuth-szobor művészeinek legtöbbje, 
mikor egy-két fellelkesült jobbágyot 
kapcsolt bele a főalak serkentő lendü-
letébe, mint jár Horvai a maga koali-
ciós minisztériumával, melynek tag-
jait egyéni jellemükben s későbbi — 
néha épen Kossuth-ellenes — maguk-
tartásában is meg akarta ragadni. Sze-
mere Bertalant itt gyanakvó intrikus-
nak kell látnom, mert — egy évtized 
mulva, Párizsban, Kossuth emigrációs 
politikája ellen fordult ! De hiszen 
49-ben még a detronizáló Kossuth kor-
mányában is elnökséget vállalt! Esz-
terházy külügyminisztert Horvai a 
társaság Judásául szeretné bemutatni, 
szerinte ezért is fordul el a csoporttól; 
de még az elfordulást sem látjuk (az 
alak egyenest a középpont felé néz), 
nemhogy a későbbi árulót. Deák — 
folytatja Horvai — kezet nyujt Mé-
száros Lázárnak, mint az már a béke-
szerzőhöz illik. Deák békeszerzése húsz 
évvel később következett be s ráadá-
sul : az «áruló» Eszterházy — ugyan-
csak kezet fog szomszédjával, Klauzál 
Gáborral ! Ezek történelmileg erősza-
kos, szobrászilag meg épen célttévesz-
te t t szimbólumok, csak arra jók, hogy 
megbolygassák s zavaró mellékgondo-
latokba tördeljék az egész kompozíció 
egységét és ritmikai szépségét. Ez az 
emlékmű valójában csak szimbolumai 
ellenére méltányolható, ha formai egé-
szül tekintjük s mennél jobban füg-
getlenítjük magunkat mindattól, mi 
részleteibe «bele van titkolva» (Goethe 
szava: «eingeheimnisset»). Ily egészül 
igenis helytáll magáért, nagytehet-
ségű magyar szobrásznak, ha nem is 
teljes sikerű, de derekas, művészileg 
mindenesetre igen érdekes alkotása. 
S valóban nincs miért szívünkre ven-
nünk ez aránylag szerényméretű már-
ványtömb sorsát, ha pl. arra gondolunk, 
hogy a boldogabb olaszok a maguk 
római Vittorio Emanuele-emlékében 
egy egész márványbányát sirathatnak. 

De a jerikói kürtök harsognak s 
némelyek már-már a magunk portá-
ján is szívesen látnának afféle szobor-
temetést, minőkkel eddig csak derék 
szomszédaink foglalkoztak. Miért ez a 
nagy kürtölés? Megmondjuk magya-
rán. A nagy hűhó a szimpátiákat erő-

nek erejével az egyik lemaradt ver-
senytárs felé szeretné terelni. A buda-
pesti polgár addig olvassa az elgán-
csolt remekmű dicséretét (melynek 
pályatervére már dehogy is emlék-
szik !), míg látatlanban beleszeret s 
szörnyű csapásnak kezdi érezni, hogy 
ily műkincstől megfosztatott. Nos, mi 
igen jól emlékszünk erre a pályamun-
kára, melyről annakidején hozzáér-
tők azt írták, hogy meg nem fog-
hatják, mit lelkesedtek érte annyira a 
meghívott külföldi szakemberek. Jeles 
készültségű művésznek banalitásokba 
fulladt törekvése volt ez, semmi több. 
Valóban ettől a szobortól lett volna 
boldog a magyar, ettől a tollaskalapos, 
dörgedelmes Kossuthtól, kinek «sas-
röptű» szónoki tehetségét a csizmájá-
tól jobbra-balra elhelyezett, repülés-
nek feszülő sasok voltak hivatva jel-
képezni? Vagy talán építészeti részét 
sirassuk, ezt a kagylószerű, körbefutó 
lépcsőfokokkal barázdált medencét, 
mely a tervezett méretekben meg-
építve s az Országház-térre helyezve, 
múlhatatlanul valami monumentális 
hamutartó benyomását keltette volna? 
Ha Horvai művét azért akarnák el-
távolítani, hogy helyét ennek engedje 
á t : akár önkéntes testőrséget szer-
vezhetünk védelmére. 

Hanem a budapesti polgár újság-
papiroson át nézi a világot: nem 
csoda, ha nem lát tovább a nyomta-
tott betűnél. Tíz fillérért az utcasarkon 
vásárolja kritikáját s ugyanott lelke-
sedését is. Tantétele pedig általános-
ságban ez : Budapesten mindent kri-
tizálni s ócsárolni illik, ami megvan, 
lelkesedni legfeljebb olyasmiért sza-
bad, ami nincs, de ha meglett volna, 
nyilván világraszóló remek lett volna. 
Külföldre ellenben ez a tantétel már 
nem érvényes. Ott elragadtatásunk 
mértani arányban fokozódhat, ha a 
Loggia dei Lanzi áhítatcsarnokából 
átsétálunk Ammanati Neptunus-gó-
leme elé. 

Ilyen és csak ilyen olvasóközönsé-
get lehet azután jóltartani afféle híresz-
telésekkel is, hogy: Horvai emlék-
művét majd részleteiben megjavítgat-
ják. Ez valóban művészi gondolkodás, 
s akinek még az ekként megfejelt 
Kossuth vagy Batthyány sem lesz 
ínyére: azon többé segíteni nem lehet. 
Mi mégis úgy véljük, a fejelés mun-
káját — a művészi ízlés és ítélőképes-
ség némi szerény fejlesztése által — 
üdvösebb volna egy-két újságírón el-
kezdeni. R—r. 
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Tiroli reprezentativ képzőművészeti kiál-
lítás. 

A Nemzeti Szalon az apró csoport-
kiállítások elég jelentéktelen sorozata 
után most egy igen érdekes, magas-
színvonalú tárlattal kedveskedik láto-
gatóinak. 

A markánserejű tiroli képzőművé-
szet reprezentánsait mutat ja be ter-
meiben. 

A tiroli művészek munkássága élő 
igazolása annak az elméletnek, mely 
a művészi alkotásra nézve döntő jelen-
tőségűnek látja a környezetet. E kiál-
lítás pompás, erőteljes alkotásaiban 
gyönyörködve, még a felületes szemlé-
lőben is megérlelődik az a gondolat, 
hogy ezeket a művészeket egységes 
szellem fűti át és fűzi össze. Ez a 
szellem a havasok tiszta világában 
született és fejlődött eleven hatóerővé. 
Tirol csodálatos, magasztos szépsége 
egyre magához, fölfelé inti fiait. A tiroli 
művészszellem nemcsak a szépséges 
szülőföld témáihoz való ragaszkodás-
ban nyilvánul meg, hanem leginkább 
abban, hogy ez a nagymultú földdarab 
szinte reáparancsolja szülötteire a nagy 
erőfeszítéseket. Fent a hegyekben ne-
héz az élet, de szebb is, mint a hegyek 
alján. Szebb, merészebb, tisztább, lel-
kesebb. Ez a lelkes merészség, ez a min-
dig megfontolásra kényszerített erő 
fűti át Tirol művészfiait csakúgy, mint 
a hegyek egyszerű lakóinak napi életét. 

A tiroli művészetben bizonyos nemes 
konzervatív felfogás nyilatkozik meg. 
De ez a konzervatív szellem azért nem 
jelent maradiságot, nem jelent túlzó 
elzárkózottságot. A modern festészet 
oda is eljutó hatóerői élénken megnyi-
latkoznak ezekben a képekben, de ez 
az életerős, gyökeres művészet teljesen 
a maga vérkeringésébe olvasztja át ezt 
a sokféle hatást. Ebben is rokon a mi 
képzőművészetünkkel, melyre a szülő-
föld döntő hatásának mindenkori ki-
domborítása révén is emlékeztet. Az új 
magyar képzőművészet azonban fris-
sebb, mozgékonyabb, nagyobb lendü-
letekre képes. A mi határtalan szabad 
látásunk következménye ez. Bizonyos 
azonban, hogy a maga egyéni színeit, 
érzését, látását mindig hangsúlyozó 
gyökeres magyar festészet sok test-
véries vonást fog fölfedezni a szülőföld 

szelleméhez hű tiroliak rokonszenves 
művészi felfogásában, melyből a maga 
útjának helyességét érezheti ki. 

A bemutatott anyag igazán szép, 
elsőrangú. Csak azt sajnáljuk, hogy a 
zászlóvivő Egger nagyszerű művészete 
legalább néhány művel nem juthatott 
szóhoz a tárlaton. 

Szinte minden egyes kiállított mű-
tárgy megérdemli i t t az elmélyedő 
szemlélődést. 

Walde Alfonz vérbeli tiroli festő. Az 
«Adlerhof» csodálatos havasi világítása 
elragadó. Ez az egyetlen kép megérez-
teti, hogy itt egy különálló világba 
tekintünk. Többi festménye is egy-egy 
kitárt ablak erre a csillogó levegőjű 
világra. («A behavazott magaslat», 
«Találkozás», «Maszkok a hóban»,«Gries-
ner Alm».) Walde kiváló festő, minden 
ecsetvonása él. 

Prachnesky Wilhelm szinte komor 
egyszerűséggel fejezi ki a havasi vilá-
got («Város látképe»). Olasz tárgyú 
képein is, még a kisebb vízfestménye-
ken is érvényre jut ez a sommázó haj-
lam. Mülley Oszkár is ezen a végtelenül 
komoly nyelven beszél. A «Bergsee», 
a «Parasztház», a «Vadászzsákmány» 
nagy, súlyos foltjai egy kemény keretek 
közé zárt, külön világ életét, életfelfo-
gását döbbentik lelkünkbe. 

Nikodém Artur «Hegyi élet» című 
vásznán a havasok embereinek mozdu-
latában is kifejezésre jut ez a felfogás. 

Wacker Rudolf ennek a másjegyű 
életnek szelídebb húrozatú lírikusa. 
Anyjának arcképén s két más festmé-
nyén egy meleg lélek halk bensősége 
jut kedves kifejezésre. Rittinger Paul 
színes, naivságot éreztető mesemondó. 
A Brailowsky-testvérek modorára em-
lékeztetnek oroszos tárgyú, színes képei, 
ecsettel írt bájos regéi. 

A grafikusok között Zangerl Alfréd, 
Tornquist Ellen, Katzung Rudolf és 
Kuhn Walter tűnnek ki. 

A kicsinyke plasztikai gyüjtemény-
ből kiemelkednek Einberger Andreas és 
Pontiller Hans faszobrocskái. Meglát-
szik rajtuk, hogy a fafaragás egyik híres 
termőterülete épen a szépséges Tirol. 

Ez a kiállítás emlékezetes műélveze-
tet nyujtott a budapesti közönségnek 
és meleg szeretetünkbe ültette a tiroli 
művészet tisztaszirmú, üde virágait. 

Mariay Ödön. 
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