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nálni erre a mélységesen őszinte, emberi hangra. A művész rövid idő alatt meg-
kapta a Műcsarnok társulati díját és gyors iramban került élenhaladó festőink 
közé. Első, nagy gyüjteményes kiállítása már a teljes siker fémjelzését jelentette. 

Művészete évről-évre érett, gazdagodott. Felesége arcképével elnyerte az 
állami nagy aranyérmet. Később már minden kiállítása eseményszámba ment. 
Külföldön is siker, elismerés kisérte, ahol csak megjelent. Megérte a nagy piktori 
dicsőséget is : az Uffizi-képtár őt is felkérte önarcképe megfestésére. 

Ilyen volt Rippl-Rónai József külső útja, mely a kaposvári díszsírhelynél 
fejeződött be. 

A belső út, amit ez a meleglelkű, nagy művész megtett, gyönyörű virág-
záson vezet keresztül. 

Mint minden igazi művész, Rippl-Rónai is egyre bátrabb léptekkel ment 
előre. Soha meg nem állott, nem vált elért eredményeinek kényelmes kiaknázó-
jává. Lelke forró kohó volt, amelyben égtek, villódzó erővel forrongtak, forrtak 
a színek, a művészi gondolatok. Ez az érlelő forrongás szinte képről-képre érez-
tette a hatását munkásságában. Sohasem vált hűtlenné magához és mégis egyre 
változott. De mindig Rippl-Rónai forrt, változott, érlelődött benne. Egyéni-
ségének erejét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy valójában senkire sem 
emlékeztet. A mindenáronvaló összehasonlító hajlam nagynehezen előkeresgél-
hetne tán pár (főleg francia) nevet az impresszionizmus és neoimpresszionizmus 
köréből, kikkel valahogy még össze lehetne vetni, de minden ilyen hasonlítgatás 
hiábavaló lenne. Rippl-Rónai minden franciassága mellett is gyökeresen magyar 
festő volt. Épolyan útjelző nálunk, mint akárhány legnagyobb modern francia 
festő Párizsban. 

A magyar tá j lelkét kevés modern kép érezteti szebben, melegebben, mint 
Rippl-Rónai utóbbi párévi termésének néhány csodálatos finomságú darabja. 
Szűk, komoly magyar színszavak ezek, de oly sokat tudnak mondani, hogy bele-
remeg a lelkünk. Arcképei között elsőrendű alkotásokat találunk. A modern nőt 
Rippl-Rónai József bravúros krétája fejezte ki nálunk legtökéletesebben. A színes 
krétának ő volt a legnagyobb magyar mestere. 

Mindaz a meleg, művészi erő, mely Rippl-Rónaiban buzogott, megható 
tisztasággal tört elő legutolsó kiállításán. A már nagybeteg művész megindító 
poézissel szólaltatta meg még egyszer az ő kedvenc, lágy és mégis csillogó színeit 
a saját tört arcán, pár szeretett női fej vonalai között, a Balaton örökszép tükörén. 
Feledhetetlenül szép volt ez a h a t t y ú d a l . . . 

Kaposvárott, amerre koporsóját vitték, ezrek állottak sorfalat. Ez a szív-
béli tisztességtevés bizonyára nemcsak a város nagy szülöttjének, nemcsak a ked-
velt és becsült, melegszivű embernek szólott, hanem annak bizonyságát látjuk 
benne, hogy már a magyar vidék közönsége is átérzi, megérti, milyen értéket 
jelent az ország, a nemzet számára egy-egy olyan istenáldotta művész, mint 
a koszorús emlékezetű : Rippl-Rónai József. Mariay Ödön. 

Színházi szemle. 
Paul Raynal tavaly már szerepelt 

egy darabjával a budapesti közönség 
előtt. A Belvárosi Színházban színre 
került Ismeretlen katonának formai fel-
építése kiváló írói képességekről tanus-
kodott. S most ugyanaz az egyszerűség, 
az eszközöknek ugyanaz a puritán taka-
rékossága, a mondanivalónak ugyanaz 
a lényegreszorítottsága jellemzi A férfi 
szíve c. darabját is, melyet a Kamara 
Színház mutatott be. 

A téma : egy nő két férfi között. Egy 
ösztönös szeretni és szerettetni vágyó 
nő, majdnem azt mondanók, a nő áll 
egy gyönge és egy erős férfi majdnem 
azt mondanók, a gyönge és az erős 
férfi között. A gyönge férfi leborulva 
imádja az asszonyt, aki egy időre el is 

szédül ettől a hódolattól, de azután 
jobban megismeri az erős férfit s ennek 
lázongása a szerelem igája ellen, önér-
zete és büszkesége a nővel szemben 
izgatják, és végzetes szerelemre han-
golják. A két férfi azonban jóbarátja is 
egymásnak s az erős férfi visszaveri a 
nőnek ostromát, leleplezi kacérságát és 
végül arra biztatja, hogy legyen a 
gyönge férfié. Az asszony szerelmes 
engedelmességgel imádottja iránt oda-
igéri magát amannak, de amikor az 
erős férfi elárulja, hogy e küzdelemben 
az ő szíve sem maradt közönyös, túl-
áradó ujjongásában fölfedi, hogy nem 
azt szereti, akinek feláldozza magát, 
hanem egész szívével az erős férfit. 
A gyönge férfi nem bírja el ezt a fel-
fedezést és összeomoltnak látva bol-
dogságát, főbelövi magát, nyilván 
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tönkretéve ezzel a másik két embernek 
boldogságát is. 

Szándékosan kerültük a mese elmon-
dásakor a szereplők nevének említését. 
Az egész koncepció annyira geometriai 
módon egyszerűsített, hogy akár mate-
matikai jelekkel is jelezhettük volna 
őket. Az író nyilván az esetleges, a 
szinguláris eseteken túlnövő jelentő-
ségű történetet akart elmondani. Ezért 
mondanivalóját szinte szkematikus egy-
szerűséggel bontja ki szemünk előtt. 
A szereplők külső életkörülményeiről 
a lehető legkevesebbet ismertet meg 
velünk, mellékszereplőt is csak egyet 
alkalmaz, hogy a főmondanivalót eset-
leges dolgokkal ne homályosítsa el előt-
tünk. 

Célja sikerül is. A férfi és a nő sze-
relmi küzdelmét ragyogó szinpadi dia-
lektikával, s egyúttal nagy lélekábrá-
zoló finomsággal vezeti elénk. S ha az 
alakok néhol kissé kelleténél tudato-
sabban is elemzik önmagukat, lényegé-
ben az író egyetlen egy ponton sem 
mondat vagy tétet velük olyat, ami a 
lélekrajznak vagy a mondanivalónak 
tisztaságát elhomályosítaná. Még a 
darabnak revolverdörrenéssel való 
befejezése (pedig ezt sokan hibáz-
tatták) sem olyan motivum, amely 
akár hihetetlen, akár művészietlen 
volna. A gyönge férfi valóban nem 
tehet más t : ő egész lelkével szeret, 
csak szeret, szolgamódon, lelkét az 
imádott nőhöz törve — szeret. Ha az 
író a maga témáját egész matematikai 
következetességgel akarta felfogni, ak-
kor halálba kellett küldenie ezt az 
alakját. Színpadilag talán kissé rikító 
módon csinálta meg, de lényegében 
kifogástalanul. 

Sokkal nagyobb baj ennél a darab 
hangjának nyugtalansága. Ehhez a 
mélységes komoly témához, ehhez a 
véres befejezéshez sehogysem illik az 
a szinte a darab első feléig tartó köny-
nyed, vígjátéki hang, ami a nézőből 
akárhányszor derültséget vált ki. Cso-
dálatos, hogy épen Paul Raynal, aki 
a szorosra fogott kompozíció művésze, 
darabja hangját ennyire szétereszti s 
a tónust illetőleg ennyire nem törek-
szik művészi egységre. 

Az élőadás, sajnos, nem igyekezett 
a darabnak e hibáját tompítani. Az 
erős férfi szerepében Odry Árpád ismét 
kiváló volt, de nagyon is elfogadta az 
író modorának ezt a kétféleségét s 
ahelyett, hogy komolyabban ütötte 
volna meg a darab hangját vagy leg-

alább a derültebb részeken át éreztette 
volna a probléma mélységes komoly-
ságát, mintha azt akarta volna meg-
mutatni, hogy mennyire hatalmában 
van villanásszerűen ugrani át egyik 
hangból a másikba. Várady Aranka 
nagyszerű képességei ismét ragyogtak, 
de mintha művészete az utóbbi idő-
ben nem fejlődnék tovább. A darab 
felemás tónusát ő sem igyekezett össze-
hangolni. Legegységesebb játékot Uray 
Tivadar produkált a gyönge férfi sze-
repében. Igaz, hogy neki könnyebb 
dolga is volt, mert sokkal kevesebb-
szer fordul meg a színpadon, mint a 
másik két főszereplő, akik például a 
második felvonást egyedül ketten játsz-
szák végig. 

A Nemzeti Színháznak elismeréssel 
adózunk, hogy Kamaraszínpadán a 
Vén bakancsos és a Velencei kalmár 
után ismét tipikus kamaradarabot ho-
zott színre. A darab rendezése ellen 
azonban lenne egy szavunk. Mi szük-
ség ezt a mindent lényegre sűrítő s 
minden esetlegest kerülő darabot olyan 
aprólékosan realista színpadi keretben 
bemutatni? A színpadi képnek is kö-
vetnie kellene a szerző művészi szán-
dékait, s mennyivel stílusosabb lett 
volna gazdag bútorzatú úriszoba és 
női szalon helyett egy-egy szobarész-
letre, szalónsarokra szorítkozni. 

A fordítás Kállay Miklós művészi 
munkája. Az utóbbi időben alig hallot-
tunk színpadról ennél előkelőbb és 
egyúttal elevenebb nyelvet. 

A Nemzeti Színház aligha újította 
volna fel Dumanoir és D'Ennery meg-
fakult vígjátékát, a Don Cézár de 
Bazan-t, ha új tagjának, Csortos Gyu-
lának bemutatkozásához nem akart 
volna hatásos szerepet szolgáltatni. 
Csortos valóban pompásan is játszik 
benne s úri fölényessége, kedves bohém-
sége le is bilincseli a nézőt. És mégis, 
úgy képzeljük, hogy magához méltóbb 
feladattal is kezdhette volna nemzeti 
színházi működését. Nemcsak azért, 
mert ebben a szerepben képességeinek 
csak egyik oldalát tudta megmutatni, 
hanem azért is, mert az ország első 
színpadán való megjelenéséhez nehe-
zebb fajsúlyú darab és mélyebb ábrá-
zolást kívánó szerep lett volna illőbb. 
Mi megbecsüljük annyira Csortos Gyula 
tehetségét, hogy majd csak akkor írunk 
bővebben róla, ha művészibb értékű 
feladattal áll a Nemzeti Színház közön-
sége elé. 

Galamb Sándor. 
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