
SZEMLE 

Zsámbék. 

Egyszerűen érthetetlen, hogyan szíthatott fel akkora vitát egy álom-
terv, amely művészettörténetünk egyik legszebb emlékét, a zsámbéki templom-
roncsot szeretné halottaiból feltámasztani. Érthetetlen mindenekelőtt építé-
szeti szempontból. Még a terv ellenzőinek is tudniok kell, hogy az ilyen újjá-
építések a művészettörténetnek leghétköznapibb tényei közé tartoznak, 
amilyenekkel minden korban százával találkozunk. A csúcsíves templomok 
jelentékeny része újraépítése vagy átalakítás útján kapta mai alakját, isme-
rünk templomokat, amelyek — mint pl. a bártfai — századokon át folyton 
épültek, még hozzá nem is az eredeti stílusformák tiszteletbentartásával, 
hanem — különösebb hagyománytisztelet nélkül — a századok során változó 
stíluskorszakok mindenkori jellege és divatja szerint. Maga a zsámbéki templom 
sem egyetlen lendülettel szökött fel a földről, hanem legalább három stílus-
perióduson keresztül épült, lassú munkával, átépítéssel, toldozással, kiegészí-
téssel. Ha ugyanis való az, hogy a templomot eredetileg apszis nélkül, geren-
dás mennyezettel, tetőtornyosan, az ú. n. citeauxi stílusban építették, úgy a 
mai alakjáig legalább még két nagyobbszabású átalakításon kellett átesnie, 
hogy apszisát, támpilléreit és homlokzatának ékestornyait megkapja. A temp-
lom a tatárjárás után már átélt egy romállapotot, amelyből megfiatalodva, 
egy új korstílus formanyelvén kelt életre, bizonyosra vehetjük, hogy minden 
vita, ellentmondás és aggály nélkül. Pedig akkor ott gyökeres átépítésről, 
új szerkezeti megoldások és új formai kiképzések erőteljes keresztülviteléről 
volt szó, nem pedig kegyeletes és hagyománytisztelő restaurálásról. Akik 
az építészet történetének fázisváltozatait ismerik, azoknak még azon sem 
lenne szabad felháborodniok, ha azt az ötletet vetné fel valaki, hogy építsük 
fel a zsámbéki templomot szigorúan «korszerű» stílusban. Mert ez az ötlet a 
történelmi fejlődés legortodoxabb jogszokására támaszkodhatnék. 

Érthetetlen azonban a zsámbéki templom körül csapkodó élénk vita-
hullám különösen nemzeti szempontból is. A romok ugyanis nem egyfélék. 
Vannak romtípusok, amelyek elszállt korok sajátos életszükségleteiből kelet-
kezett építmények emlékét őrzik s amelyeknek feltámasztását legfeljebb a 
romantikus hevület áhíthatja. Ezek a romok a természetes halál állapotát 
képviselik és eddig még senkit sem lelkesítettek arra, hogy restaurálásukat 
szorgalmazza. Ha valaki például Szarvaskő romvárának, vagy az aquincumi 
romfürdőnek karbahelyezését javasolná, bizonyára kevés józan ember akadna, 
aki az ilyen tervhez kitörő örömmel csatlakoznék. Vannak viszont romok, 
amelyek kortörténeti és művészeti értékükön túl, időszerűségüket sem vesz-
tették el és amelyek — mint a kultúra rokkantjai — joggal követelhetik az 
utókortól, hogy épségben tartásukat kötelességének tartsa. Az a vallásos 
érzés, mely a zsámbéki templomot, annak idején megépítette, ha nem is lobog 
ma már a középkor teremtő lángjaként, elvégre mégis egy élő vallás élő 
ténye ma is, amelynek a templom éppen olyan élő szükséglete ma, a fejvesz-
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tet t technokrácia korában, mint volt akkor, a trubadúrdalos lovagkor idején. 
Ezért, ha már megtörtént, hogy egy műkincs a tatárság pusztításainak áldo-
zatul eshetett, ha már megtörtént, hogy élelmes telepesek, szó és tiltakozás 
nélkül, széjjelhordhatták ház, istálló, disznóól, miegymás építésére egy el-
árvult műkincs romköveit, legalább a kései utódokban éljen még annyi 
kegyelet, tisztelet és vallásos kultúrérzék, hogy mentsék meg azt a keveset, 
ami még menthető. A zsámbéki templomépítés tervének ellenzői vagy soha 
sem jártak Zsámbékon és nem látták azt a szívetfacsaró látványt, amilyet 
csak egy rommá lett művészi alkotás nyujthat, vagy egyszerűen áldozatai 
annak a szentimentális romkultusznak, amely pl. végső extázisában rom-
konzerveket ápol a Rajna mentén. Romokkal szemben, hitem szerint csak 
egy álláspont lehetséges. Ha a rom értéktelen omladék : sürgősen lebontani, 
ha a rom érték : sürgősen helyreállítani. Mert a rom nem erőforrás, mert a 
rom, mint puszta látvány már magában véve destruál. Akár azzal, hogy 
meddő szentimentalizásra csábít, tehát passzivitásra hangol, akár azzal, 
hogy kulturális felelősségérzetünket felébreszti, tehát lázít. 

Érthetetlen azonban a zsámbéki kérdés ellenzéke részéről az is, hogy 
éppen annak a műemléknek életrekeltésétől idegenkedik, amelynek saját 
külön tudósa, alapos szakértője és áhítatos művésze van. Emberileg elkép-
zelhetetlen, hogy ha a zsámbéki álomterv valóra válnék és az építkezés élén 
Möller professzor állana, akár a stílus tisztaságán, akár a kivitel puritánságán 
csorba esnék. Nem tudom, vajjon a jáki és a lébényi templomok, vagy a 
Mátyás-templom renoválásakor zúdult-e fel vita és tiltakozás, de a tény végül 
is az, hogy e műemlékek egyikét sem tekintjük ma hamisítványnak, hanem 
elfogadjuk őket úgy, amint vannak hiteles, stílushű, esténkint oldalbareflek-
torozott műalkotásoknak, anélkül, hogy eszünkbe jutna, hogy mai alakjukat 
és szépségüket nemrég élt mesterek művészetének köszönhetik. 

Jaschik Álmos. 

Színház. 

Igéret földje. 

Zágon István komédiája a Nemzeti 
Szinházban. 

Újabb találkozás ez, a Nemzeti 
Színház meg egy másigényű színpa-
dokon sok sikert látott szerző közt, 
sajnos, megint olyan találkozás, mely 
nem annyira a szerző becsvágyának 
méltó felcsigázása, mint inkább a 
színház barátságos igényleszállítása 
által vált lehetővé. Ennek felel meg 
azután az eredmény is : az író nem-
zetiszínházi sikerhez jut, a színház 
pedig a magánvállalkozások szintjé-
hez illő diadalt könyvelhet el. A ro-
konszenves, írói vékonypénzűsége 
mellett is kedveshangú és formás Zá-

gonnak ez a bohózata egészen az ú. n. 
«évadvégi» műfaj terméke, ha mind-
járt ezúttal az ujdonság-műsor hors 
d'oeuvre-jéül került is elénki egy 
kissé a francia konyha szellemében, 
mely az étekrend nyitányául szolgálja 
fel azt a könnyed aromájú sárga-
dinnyeszeletet, amit mi inkább a 
komolyabb és tartalmasabb táplálé-
kok záróakkordjául kedvelünk. 

«Kis nők» érvényesülésével, a ve-
zérigazgatónál vagy — faut de mieux 
— a cégvezető úrnál való szerencsés 
horgonyvetésével bibelődnek ezek a 
darabok (melyekből valóban tizen-
kettő egy tucat), versenyt a hason-
lókban fáradozó mozgóképszínházak-
kal. A kis nő ezúttal Péter Zsuzsi, 
egy zenei kiadócég budapesti gramo-
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fonosztályának alkalmazottja, kinek 
jó szívét mindenki kiuzsorázza, a 
titokban bálványozott Makray Laci 
üzletvezető is, kinek ez a szívecske 
meg is felelne — de csak némi anyagi 
járulékok kíséretében. Evégből a 
nekibúsult «Peti» egy sajátszerzésű, 
andalítóan rossz kis tangójával pró-
bál szerencsét a vállalat mindenható 
igazgatójánál, aki a «világsláger» szik-
ráját már ennél reménytelenebb zenei 
kovakövekből is kicsiholta, de a rossz-
kor elsütött kísérlet — állásvesztés-
hez vezet. Szerencsére az üzlet iszá-
kos bölcse (barackpálinkában az igaz-
ság !) a mindentfeláldozás rossz mód-
szerétől a mindentigérés üdvözítő po-
litikájához téríti Petit, ki a prosperi-
tás e varázseszközének birtokában 
egykettőre kiharcol mindent : kollé-
gáinak lázas segítőkészségét, a cég 
nagymoguljának teljes világsiker-
gyártó apparátusát s végül az immár 
Lacijának is kellemesen testhezálló 
dollárhozományt. Ennek csengése 
lesz a fiatalok nászindulója, mely túl-
harsogja Petike időközben világmár-
kává lett slágerdalának minden résen 
befütyülő, «átütő sikerű» banalitását. 

Csathó Kálmán mesteri, sőt ezer-
mesteri rendezése már-már szinte — 
túlértékelés-számba megy, a tékozló-
kedvű szereposztással együtt, mely-
nek vezető kettősében Bajor Gizi és 
Uray kipróbáltan egybehangolt mű-
vészete ragyog. Mint efféle alkalmak-
kor mindig, temérdek kedves ötlettel 
cicomázzák fel az ugyancsak «déjà 
vu» helyzeteket, híven e súlytalan mű-
fa j követelményeihez és ugyanany-
nyira hűtlenül a — tulajdon jobbik 
énjükhöz. Sugár fanyarul joviális 
zülöttségében egy kitünő Crampton 
mester igérete fénylett. Vaszary 
Piroska elragadóan állt helyt a nagy 
tehetségére bízott kis figurának 
pesti értelemben vett «jó pofa»-
ságáért. Gál friss játékkedvvel gal-
vánozott életre egy jócskán hervadt 
elgondolást. Pethes és Matány szere-

tetreméltó ugrifülessége mellett még 
Bodnár Jenő kisiparosi gravitásának 
tökéletes hitele keltett feltűnést. 

Orosz felujítások a Nemzeti Színház-
ban. 

Turgenyev : Ingyenélő; 
Csehov : A medve. 

Ezt az orosz komédiát talán Tur-
genyev halálának ötvenedik évfordu-
lója kürtölte talpra ; mi minden al-
kalmiság nélkül is szívesen hallgat-
juk költőjének nemes szavát, mely itt, 
ez öreg élősdi Kuzovkinnak önérzeti 
válságában s apai fájdalmában külö-
nösen mélyről zendül felénk, még 
most, nyolcvan év távolából is, ami-
kor pedig darabjának egész világa, ez 
a szentoroszországi vidéki kisnemesi 
élet éppúgy elmerült, mint akár a mi 
Kisfaludy Sándorunk «nemesházi raj-
zolat»-ainak levendulaillatos környe-
zete. A legeurópaibbnak hírlelt Tur-
genyev ritkán ennyire tökéletesen 
orosz, mint ebben a formailag novel-
lai, de magvában annál tragikusabb 
színpadi rajzban, melynek problé-
mája a franciás drámaírói gyakorlat-
ban könyörtelen matematikával he-
gyeződnék ki és oldódnék meg. Annak 
idején francia, német és olasz szín-
padon át is dolgozgatták; a színpadi 
meghalás nagy specialistája, Zacconi 
is nyiltszíni szívszélhűdéssel excel-
lált benne. Három évtizeddel ezelőtt 
játszották már nálunk is, kiforgatás 
nélkül, viszont másodkézből való for-
dításban, kicsit félvállról és nagyon 
stílustalanul, ennek megfelelően igen 
mérsékelt hatással. 

Most Trócsányi Zoltán jeles új for-
dításában éledt újjá, Horváth Árpád 
gondos, stílustisztelő rendezése sze-
rint, melynek legfeljebb a játékütem 
némi megokolatlan vontatottsága ró-
ható terhére. Kuzovkin grandiózus 
alakjában Kiss Ferenc a költőnek ko-
médiát s tragédiát könnyes rezigná-
cióban együvéölelő felfogásához job-
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bára szerencsésen hozzámagasodott, 
szavában mindig hitelt talált a mély 
érzés keresetlensége s a részletek gaz-
dag árnyalásával az egyhangú sirán-
kozást is elkerülte. Körülötte Aczél 
Ilona asszonyi okossága, Táray világ-
fias simasága, Bodnár és Juhász mu-
zsiklelkisége szolgált rá az elisme-
résre. 

Csehov vígjátéka a komor és nyo-
masztó dráma után nemcsak hang-
nemével, hanem súlytalanságával is 
egészen más világba ragadott. Ez a 
színpadi tréfa évtizedekkel újabb 
Kuzovkin kálváriajárásánál, de leg-
alább is ugyanannyival hervadtabb. 
Valójában a drámaírásnak semmiféle 
«Werdegang»-jára nem jellemző, még 
magára Csehovra sem: nemes írói 
művében semmivel sincs nagyobb 
jelentősége, mint jobb hazai szerzőink 
munkájában a kabarédarab-mellék-
termékeknek. Tűnő mulatságul szánt 
«színházi képtelenség», Petruchio hal-
hatatlan esetének második felöntése 
—- orosz szamováron. Ezt is harminc 
éve mutatták be először a minap el-
húnyt Császár Imre meg a felesége 
színpadi kettősével, most Kiss Ferenc 
és Aczél Ilona mókázta végig; ők már 
egy kis önkarikaturához is fordul-
tak, a legparányibb meggyőzni-aka-
rás helyett inkább az őszinte handa-
bandázást választva. Mindhiába: 
most is nagyobb sikere volt a pozdor-
jává zúzott fotöjöknek, mint a jócs-
kán ízetlen dialógusnak. Ez a Medve 
eléggé céltalanul buj t elő barlangjá-
ból, melynek homályában téli álmát 
Csehov dicsőségének minden számot-
tevőbb kára nélkül bízvást folytat-
hatta volna. 

Játék vagy élet. 
Luigi Pirandello színjátéka a Nemzeti 

Színházban. 
Igazi színésznőnek van-e egyéni 

élete? Tegyük fel, hogy nem volt 
soha, hisz eddig oly sokféle életet élt 

a színpadon, hogy nem tudja, melyik 
az övé. De ha nem volt, nem is lehet? 
Az igazi énjét már meg sem talál-
hatja? Még azt is hiába kutatja, hogy 
mikor él és mikor játszik : az élet-
ben vagy a színpadon? Ezeket a kér-
déseket bolygatja a színpad nagy 
szőrszálhasogatója, Pirandello. Pro-
blémája nem mai keletű, Diderot 
híres «pour émouvoir il ne faut pas 
être ému»-je óta elég sok faggatózás 
esett körülötte. A színpad nagyjai 
az efféle önvizsgálat elől maguk sem 
igen tértek ki, a mi Jászai Marink is 
sűrűn szembenézett vele. 

Pirandello a maga szokott dialek-
tikai módján járja körül a problé-
mát. Nagytehetségű olasz színpadi 
heroináját ő lobogó első szerelembe 
kergeti egy, minden «komédiát» gyü-
lölő s csak a természeti elemekkel 
barátkozó északi fiatalemberrel. Ez 
a szerelem belehal a problémába. 
A fiú az érzésnek a nyilvánosság előtt 
való «profanizálás»-át képtelen elvi-
selni, elmenekül abban a gyatra re-
ményben, hogy a nő érette talán 
mégis szakít majd művészetével. 
A magára maradt színésznő pedig 
egyre jobban rájön, hogy szerelmes 
hangját és mozdulatait nem fogja 
a fiú után vinni, mert ezeket már 
mind elhasználta a színpadon. 

A színház és a dráma mai válságá-
ban Pirandello nem új irányok muta-
tója, inkább a régiek kritikusa; alap-
jában negatív szellem, aki a beteg 
szervezetbe nem életet lehel, csak 
logikailag játszik vele. Ezért van 
minden művének alapjában műhely-
szaga, a kérdései is lényegükben mű-
termi kérdések. Világos, hogy játék-
stílus tekintetében is mást kíván, 
mint teszem, a francia színpadi arit-
metikusok darabjai. A Nemzeti Szín-
ház ez iránt kevéssé mutatkozott 
fogékonynak, rendező-noviciája, Ha-
jek Sára, egy kissé határozatlanul 
tapogatózott a hangnem körül. Már 
a fordítás is jócskán átírta a szöveget 
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több évtized távolságába ; a mon-
datokba valami hervadt «irodalmi-
ság» került, még a szóhasználat is az 
egykorú Feuillet-drámák ízét idéz-
gette. 

S a tanácstalanságtól mentesek 
a közreműködők sem maradtak. Ba-
jor Gizi egész becsvággyal hajolt a 
színésznői lélek örvénye fölé, máso-
dik felvonásbeli magáradöbbenése 
gyönyörűen sikerült, i t t valóban a 
gyónás őszinteségével hatott. De az 
intonálása még több biztosságra, a 
zárójelenetbeli egzaltációja pedig a 
túljátszás veszedelmének fegyelme-
zettebb kerülésére szorul. Játéktársa, 
Uray, szintén csak egyes mozzanatok-
ban helytálló, főhibája a jobbára mes-
terkélt könnyedség. A többiek «sza-
batos»-ak voltak, valamennyien in-
kább franciásan kivasaltak és tár-
sadalmiak, semmint Pirandello sza-
badosabb szellemének hordozói. 

De mindebből éppen nem követ-
kezik, hogy a félsiker a színháznak 
kedvét szegje. Az új szellőjárásnak 
így is örülünk, — az ablakot tessék 
csak továbbra is bízvást nyitva tar-
tani. 

Ember a híd alatt. 

Indig Ottó vígjátéka a Vígszínházban. 

Baj-e, ha vígjátéknak komoly 
magva is van? Annyira nem baj, 
hogy e nélkül — mint színházaink 
ujdonságaiban váltig látjuk — üres 
bohózattá sekélyesedik. Baj-e, ha 
ugródeszkának napihír-tárgyat vá-
laszt? Efelől még bízvást remekmű 
válhatik belőle. Indig komoly, «mai 
világbeli» problémát ígérget, napihír-
anyagból vett szálakat feszít szövő-
székére, hanem azért sem valódi víg-
játékot nem ad, sem bárminő mű-
fajú remekművet: a «mai élet»-nek 
könnyelműen felidézett és komorlón 
megjelenő szelleme az ő kezén drámai 
hajtóerővé nem válik s csak arra jó, 

hogy az író későbbi bohózati mester-
kedéseit is megsavanyítsa. 

A harmincévesen is állástalan ok-
leveles orvos csakugyan fájdalmasan 
mai «hős», elbukásának is száz, bor-
zalmas változatát elfogadhatjuk. 
Indig a százegyediket mutogatja, az 
egyedül elfogadhatatlant. Az ő hul-
lámsírkereső orvosa — mivel öngyil-
kos szándékát egy kasszafúró csa-
vargó hiúsítja meg — betörésre adja 
a fejét. Hagyján. De új pályáján 
«debut»-nek volt professzora kirablá-
sát vállalja! Az a drámahős, kit 
utóbb az «alapjában nemesen érző 
szív» ritka példányának kell megis-
mernünk! Természetes, hogy pró-
bálkozásán rajtaveszt, volt tanára 
rendelőjében már-már rendőrkézre 
kerül s ettől csak a pattogó modorral 
szintén érző szívet, az érző szívben 
pedig keserves (bár — betörésmen-
tes !) ifjonti nyomoremlékeket rejte-
gető professzor nagylelkűsége menti 
meg. Ez mélyen megindul az előtte 
ime tolvajkulccsal jelentkező «mai 
élet»-en, s a kínos helyzetben betop-
panó családjának a bűnbánó ifjú 
kollégát — új asszisztenseként pre-
zentálja. Ha a szerző csupán ennyit 
ír vala meg — kevesebb nagyképüs-
ködéssel — akkor mulatságos egy-
felvonásos tréfa kerülhetett volna ki 
tollából, mondjuk: Tolvajkulcscsinálta 
tanársegéd címmel. 

De aztán halombadönt mindent : 
hősét belegabalyítja a professzor csa-
ládi életébe és ízetlen fordulókon, 
technikailag is akárhányszor meg-
lepően ügyetlen fogásokkal sántikál 
el a megtisztulásnak és fölegyenese-
désnek odaállított, valójában pedig 
egészen üres, kiabálóan hamis psziho-
lógiájú «jólvégződés»-ig. S még a 
dialógusa is híján van minden írói 
ismertetőjelnek, a «Kraftausdruck»-
okban folyó szóváltásokkal még csak 
megbirkózik valahogy, de jaj, ha sze-
replői hosszabb mondókába fognak, 
ilyenkor legtöbbnyire útszéli típus-
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képeket rajzolgatnak — önmagukról. 
A hamis játék a szinészekből is 
könnyen hamisjátékosokat csinál. 
A vezető párból Muráti Lili ezúttal 
igen egyenetlen volt ; izgatott gyó-
nása édesapjának, figyelemreméltó, 
elmélyülő mozzanattal örvendeztetett 
meg ; máskor meg teljesen színtelen 
maradt. Megokolatlanul kemény, 
szinte düh-fűtötte beszédmódja is 
fegyelmezésre szorul. Játéktársáról, 
az első ízben felléptetett Szakáts 
Zoltánról, lehetetlen szerepében most 
csak annyi derült ki, hogy rokon-
szenves egyéniség, kellemesen sze-
rény fellépéssel, aminő színpadjain-
kon ritkán kerül elénk. Valódi, a fel-
adatuk silányságán messze felülemel-
kedő színészi értéket ezúttal csak 
Góth Sándor és Mály Gerő alakításá-
ban kaptunk. 

Bűn és bűnhödés. 
Gaston Baty Dosztojevszkij-dramati-

zátása a Magyar Színházban. 
Bármennyire divatos fogalom mai 

nap az «átmentés» : a regény klasszi-
kusainak színrealkalmazásában rend-
szerint csődöt mond ; Dosztojevszkij-
hez is épp elegen nyúltak már hozzá, 
hasonló eredménnyel. Régi színházi 
emlékeink közt Raszkolnyikovjának 
egy hazai adaptálása még máig is 
nyomasztóan kísért : a néhai Nép-
színház-Vígopera játszotta ezt a vál-
tozatot a fiatal Csortossal és Forgács 
Rózsival, rövid ideig, mert a közön-
ség ezt a bűnügyi ponyvadrámát a 
regényremek fejében elfogadni haj-
landó még sem volt. 

Most a párizsi Montparnasse-szín-
ház finomízlésű, nemes rendezői fel-
fogású igazgatójának munkája ke-
rült elénk, s erről — hál' Istennek — 
elmondhatni, hogy nem olcsó szín-
padi célokat akar a nagy orosz költő-
vel kiszolgáltatni, hanem a mai szín-
pad lehetőségeit igyekszik a mély és 
maradó mű szolgálatába állítani. 

Gazdaságos mértéktartással, az ala-
csony szenzációéhség félretolásával, 
a lázas erkölcsi ihletű író evangéliumi 
szellemének megőrzésével szegődik 
a regény nyomába, s ha mindamellett 
természetszerűleg csak fragmentumo-
kat adhat is, úgyszólván mindig a 
lényeg körül jár, s a megrázó benyo-
más, melyet a színházi széksoroknak 
juttat , a könyv lapjairól áradó igé-
zettől más, külsőségesebb és vásáribb 
területre soha el nem kanyarodik. 
Mozzanatoknak, sőt szereplőknek 
egész sora áthullt a mulhatatlan 
tömörítés rostáján, de a hosszú út 
mentén a cölöpök valóban a lelki 
történetben legdöntőbb fordulókra 
kerültek; nem romantikus epizódok 
cikkcakkját követjük, hanem csak-
ugyan a tulajdon teherpróbáját meg-
kockáztató lelkiismeret pokoljárását: 
a bűntől a bűnhödésig. 

Érdemes volt ezt a mesterkedést 
megvető, mesterségtudásban tiszte-
letreméltó kísérletet megismernünk, 
kivált mivel tolmácsolásába a Ma-
gyar Színház is egész becsvágyát és 
lelkesedését belevitte: a drámát az 
egyik igazgató fordította, a másik 
rendezte, éber gonddal és előkelő szín-
vonalon. A regényből halhatatlanná 
lett alakok a közreműködők képzele-
tét is felfűtötték s színpadi életre-
szólításuk szolgálatában minden ere-
jüket latba vetették. Baló Elemér 
az egzaltációnak s a megtépett lélek-
nek teljes hitelű hordozója; Raszkol-
nyikovja is a legtöbb ponton a regény-
hőssel tökéletesen, néha kísértetiesen 
egybeesett; a vizsgálóbíró diabolikus 
nyugalmával szemben idegeinek ki-
hívó támadásba menekülő vitus-
tánca egészen elsőrangú szinészi 
átélés ; legfeljebb itt-ott a fanatiz-
musnak valami perzselőbb fuvallatát 
nélkülözzük benne. Törzs hiánytalan 
tekintéllyel áll helyt a vizsgálóbíró-
nak mind vesékbelátó értelmi fölé-
nyéért, mind megértő jovialitásáért 
A jobbára garasos feladatokban kai-



lódó Kabos Szonja züllött apjának 
rajzával a legkülönb lélekábrázolók 
magasába lendült: a testi lealjaso-
dásban csirázásnak induló lelki meg-
tisztulást szívenütő sugallóerővel 
mutatta meg. A hölgyek közül Berky 
Lilinek valamelyest talán magyaros 
árnyalatú anyai ideálképe meg a 
Kovács Terus diszkrét zamatú rom-
lottsága érdemel elismerést. A Szonja 
alakításával debütáló Erdős Ilona 
még önállótlan kezdő, Bajor Gizi 
ellenállhatatlan igézetében. A kiej-
tése is kemény iskolázásra szorul: 
«lefállott hovvánkk» — az ilyen beszé-
det «hercig»-nek találni legfeljebb — 
színpadon kívül lehet. 

Nem válok el! 

Orbók Attila vígjátéka a Kamara-
színházban. 

Egyre kevesebb okunk van az 
örvendezésre, ha az ujdonság szín-
lapján hősül X. Y. «író» ígértetik. 
Ezek a színpadi írók hol nyomorog-
nak s akkor a kényszerű megalkuvás-
sal mentegetik méltó, sőt korszakos 
műveik embrióhalálát, hol meg arri-
válnak s akkor ráeszmélnek, hogy 
ihletőereje csak a szenvedésnek van. 
Szóval: segíteni rajtuk nem lehet. 
Pedig átkozottul tehetségesek; ez 
már a színdarabokban mulhatatlanul 
így van, ebbe bele kell törődnünk 
még akkor is, ha a remekeikből ne-
talán felolvasott vagy fülünk halla-
tára gépbediktált foszlánykákból 
éppen az ellenkezőjére volnánk is 
hajlandók következtetni. Ám hagy-
ján, írói tehetségük legfeljebb kétsé-
ges, hanem az elibénk teregetett 
magánéletükben az ízlés tökéletes 
hiánya aztán valóban kétségtelen. 
Mentsen Isten, hogy ezekből az írói 
hősökből ezeknek a hősöknek íróira 
vigyük át rokonszenvünket: hogy 
javukra nem szolgálna, az szentigaz. 
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Orbók Attila is ötven százalék 
gyámoltalanságból s ötven százalék 
ízléstelenségből teremtette színpadra 
a maga íróját, aki körül a válás vagy 
nem válás körmönfont bonyodalmait 
pergeti le a meggyőző erőnek annyira 
híján, hogy ez a leplezetlen helyzet-
kergetés még jobbfajta bohózatban is 
elkedvetlenítene. A lelkibb mozzana-
tok elől, aminők felé témája hellyel-
közzel szinte önmagától sodródnék, 
valósággal megugrik, hogy a leg-
külsőségesebb helyzetek, színpadi 
kontrapunktok kizsákmányolását va-
lahogyan el ne szalassza. Ez minden, 
csak nem a színpadi irodalom útja, 
legfeljebb a színpad irodalmáé, ahol 
a hangsúly mindenestől a nyers 
frappirozásra, az igazság helyett a 
helyzetre, a szellemesség helyett az 
élcre esik. Ennek az elvnek szolgála-
tában állnak az alakok is : rendre le 
vannak egyszerűsítve típus-közhe-
lyekké, hiszen a színpadi bombák 
legnagyobbat tudvalevőleg közhe-
lyekkel töltve pukkannak. 

A Kamaraszínház új együttese 
iparkodott a színvonalat a kabaré-
mérték fölé csigázni, egyik-másik 
közreműködő — kivált a rokonszen-
vesen egyszerű Várady Lajos meg a 
hitelesen agrárius zamatú Somody 
Pál — valamelyes jellemrajz felé is 
megkockáztatott egy-két lépést,mind-
hiába, mert a szerző parancsából a 
következő pillanatban már újra — 
ugrándozniok kellett. Csak az epizód-
ban lelt rá alkalmat a melegkedélyű, 
művészien biztos realizmusú Simon 
Marcsa, hogy egy színpadon százszor 
elnyűtt gazdasszony-chablont száz-
egyedikszer is színes és ízes életre 
keltsen. Végül: néhányperces és né-
hányszavas jelenetében egy bájos 
mozgású, kellemes hangú süldő-
leányka irányította tekintetünket a 
szereplők névsorának legvégére: 
Szemző Lillynek hívják. 

Rédey Tivadar. 
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Képzőművészet . 

Az új Fővárosi Képtár. 

A lassan-lassan meginduló művé-
szeti élet legnagyobb időszerű ese-
ménye az Egyetem-utcai gróf Ká-
rolyi-palotában elhelyezett Fővárosi 
Képtár megnyitása volt. Mindenki 
tudja, hogy Budapest Székesfőváros 
tengődő modern festészetünk és szob-
rászatunk egyik legnagyobb mece-
nása, kivel a természete szerint ne-
hézkesebb és lazább állami művészet-
pártolás nem igen versenyezhet. A vá-
sárolt képek és szobrok eddig hivatali 
szobákban rejtőzködtek, míg végül 
a régi óhaj teljesült s a műtárgyak 
egy része, négyszáz és egynéhány da-
rab, a legméltóbb az óriási anyagból, 
a közönség elé került. 

Az új képtár magába olvasztotta 
a Zichy Jenő-Múzeumot, mely eddig 
meglehetősen szűkkeblűen egy budai 
iskola senkitől sem látogatott termei-
ben dohosodott. Üdvözöljük e lépést, 
mely a budapesti múzeumi zürzavar-
nak, legalább a városi gyüjteménye-
ket illetően, megszüntetésére tör s 
iparkodik a kisebb tömböket egy-
ségesíteni. Zichy Jenő gróf szép kép-
kollekciója mindenképpen megér-
demli mai díszes kiállítását. Különö-
sen olasz és németalföldi képekben 
gazdag. Kicsiny, de válogatott soro-
zat mutat ja be az itáliai fejlődés út-
ját. A silnai Taddeo di Bartolo mé-
ret és művészi érték szerint egy-
aránt jelentős oltárától egy remek, 
Mantegna környezetéből való Vir 
dolorumon keresztül Moroni szín-
pompás férfiarcképéig vagy Strozzi mo-
numentális, erőtől duzzadó Dávidjáig. 
A németalföldi gyűjtemény bővel-
kedik a kismesterekben, két legszebb 
darabja Pourbus férfiarcképe és ifj. 
Ryckaert Dávid Mulatozók c. vászna. 

Jól szerepelnek francia mesterek is, 
Rigaud, Largilliére és Greuze, az 
utóbbinak női feje kitünően jellemzi 
ezt az álszenteskedő, új morált pré-
dikáló, de a rokokó galantériájában 
nyakig ülő mestert. A magyar festő-
ket Kupeczky János tizenhárom nagy 
vászna képviseli, köztük valódi re-
mekművek, melyeknek láttán saj-
nálkozni kell azon, hogy e kitűnő 
barokkfestő élete körülményei és mű-
vészete miatt alig-alig számíthat ma-
gyarnak. Kedves két képpel szerepel 
a gotikus magyar táblafestészet is, 
a kassai iskolának tulajdonított két, 
1500 körül készült vértanujelenet 
az úgynevezett apostol-vértanuságok 
mesterének egyik tanítványára vall. 

Az új képtár törzsanyaga a ma-
gyar festészet emlékeiből gyüjt csok-
rot a klasszicizmustól napjainkig. 
Markó Károly miniatűrszerűen fi-
nom és gyengéd tájképeitől kezdve 
Barabás Miklós síma, de meleg arc-
képein át Borsos József és Molnár 
József biedermeier érzelmességéig ve-
zet az út. Molnár József nagy vászna, 
mely a közelgő romantikát igéri, a 
képtár egyik meglepetése. Igénytelen 
eszközei révén kedves Györgyi Alajos 
A meglepett udvarló c. genreképe. 
A historizmus korát Székely Bertalan 
apácája és klasszikusan szerkesztett 
bazilikai vázlatai képviselik, azon-
kívül Lotz Károlynak egy teremre-
való képe, közöttük néhány pompás 
akvarell és egy ezüstszínű aktos kom-
pozíció. A romantikus realizmus kora 
kevésbbé járt jól, Munkácsy igen 
gyengén szerepel, képeinél ezúttal 
sokkal jobb Baditz Ottónak a mester 
hatása alatt készült, nagyhírű An-
gyalcsináló c. kompozíciója, Paál 
Lászlónak pompás tájképe iparkodik 
a hiányt feledtetni. Idetartozik még 
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Gyárfás megragadó tanulmányfeje, a 
művész egyik legfestőibb alkotása. 
A nagybányaiak generációja sokol-
dalú, bár Szinyei Merse Pál még nem 
jutot t szóhoz benne: Ferenczy Ká-
roly Orfeusza és Józsefet eladják 
testvérei c. kompozíciója, Csók ha-
talmas aktja, Rippl Rónai József ka-
litkás nője és öregkori önarcképe mel-
lett Réti István legjobb képe, anyjáról 
festett képmás és Vaszary János korai 
szolgalegénye is a falakra került. Az 
újabb mesterek körül Szönyi István 
és Aba-Nouák Vilmos szerepel egy-
egy jellemző alkotásával, a többieket 
vagy fájdalommal nélkülöztük, vagy 
jellegtelenebb vásznaik révén nem 
említhetjük. Nagybánya után a kép-
tárban elmosódik a fejlődés vonala, 
sem a konzervatívok, sem a moder-
nek nem szerepelnek múzeumhoz 
méltó alkotásokkal, aminek pótlása 
a képtár kitűnő vezetőjére, Csánki 
Dénesre és lelkes munkatársára, Kopp 
Jenőre hárul. Szerencsés ez a munka, 
élő művészekről lévén szó, nem ké-
sett el s akik e ragyogóan újjáalakí-
tott teremsorban már eddig is végig-
nézhették a szebbnél-szebb, említett 
és helyszűke miatt nem regisztrált 
alkotásokat, közöttük egy intim, szép 
szoborgyüjteményt is, Zala György, 
Strobl Alajos, Róna József, Kisfaludy-
Strobl Zsigmond és Pátzay Pál márvá-
nyaival és bronzaival, azzal a meg-
győződéssel távozhattak, hogy a köz-
művelődési ügyosztály kipróbált tisz-
tikara jó kezekbe adta az új múzeum 
gyeplőjét. 

Ernst-Múzeum. 

Az Ernst-Múzeum őszi kapunyi-
tása néhány fiatal tehetséggel ismer-
teti meg a közönséget. Közöttük a 
legerősebb Kákay-Szabó György, a 
Szépművészeti Múzeum kitűnő res-
taurátora, aki nem elégszik meg a 
régi mesterek alkotásainak karban-
tartásával, hanem maga is a piktorok 

sorába áll. Rendkívül tárgyilagos és 
pontos figurális képei, közöttük a 
szinte régi mesterek szeretetteljes 
részletezésével készült Önarckép arra 
vall, hogy Kákay-Szabó ebben a mi-
nőségben is számottevő, ha nem is oly 
nélkülözhetetlen, mint másik pályá-
ján. Kern Andor képei könnyű faj-
súlyúak, Jobbágyi-Gaiger Miklós mű-
vészete utolsó kiállítása óta célki-
tűzéseiben nem változott. Becsületes 
naturalista alkotások Rónay Kázmér 
tájképei. Vásárhelyi Győző ízig-vérig 
mai plakátjai kitűnőek. 

Két templom. 

Csaknem egyszerre került tető alá 
Budapest két új róm. kath. temploma, 
a Lehel-téri és a városmajori. Az 
előbbit Möller István, az utóbbit 
Árkay Bertalan építette. Möller Ist-
ván, ki a régi boldog Magyarország 
műemlékeinek helyreállításával tette 
nevét ismertté, régi mesterségének 
hatása alatt, nagy kultúrával és ízlés-
sel másolta le a zsámbéki románkori 
templomot, illetve rekonstruálta, 
csakhogy másutt, mint ahol áll. Ezzel 
szemben ugyanakkora befogadóké-
pességgel, de a költségeknek ponto-
san tizedrészéért épült a városmajori 
templom, mely nemcsak azért érde-
mel figyelmet, mert masszív nyugal-
mával és tömegeinek pompás játéká-
val a modern magyar építészetnek 
a sok három-négyszobás villácska 
után végre egy impozáns alkotása, 
hanem azért is, mert belső berende-
zése az utolsó szögig harmóniában 
van az épülettel. Az építéssel kar-
öltve Kreigs-Au Emil plébános nagy 
munkát végzett, harcolva templo-
máért a gúny, a gáncsoskodás, a 
rosszindulat és tudatlanság ellen. 
«Szovjetstílust» emlegettek e temp-
plommal kapcsolatban, melynek leg-
közelebbi rokonai a fasiszta Olasz-
országban találhatók s a pápai en-
ciklikára hivatkoznak, melyet ha el-
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olvastak volna, megdöbbenve láthat-
nák, hogy az nem a retrográd irányt 
védi, hanem oly végletes túlzások 
ellen emeli fel szavát, melyek a ma-
gyar egyházművészetben soha fel 
nem bukkantak. A népek hosszú sora 
szívébe zárta a városmajori templo-
mot : azok, akiknek épült, nem pa-
naszkodtak miatta, sőt kezdettől 
fogva kitartottak az eszme mellett, 
mely őket praktikus, olcsó és kívül-
belül egyaránt művészi értékű alko-
tással ajándékozta meg. 

Veit Stoss. 

Németország ebben az esztendő-
ben ünnepli Veit Stoss halálának 
negyedik centenáriumát s erre a 
nagy ünnepre illik nekünk is felfi-
gyelni. Négyszáz éve már, hogy a 
homlokán tüzesvas-bélyeggel elcsúfí-
tott , hajszolt és kínzott életsorú mű-
vész örök álmát alussza. Nem tudni, 
honnan jött, származásáért három 
ország is vetekszik, de annyit művei 
elárulnak, hogy akárhol született is, 
a zegzúgos utcájú Nürnbergben, az 
ódon téglatemplomoktól vöröslő Kra-
kóban vagy a kies abaujmegyei Stósz 
községben, csontja velejéig német 
mester volt, még Dürernél is néme-
tebb, mert soha Itália meg nem babo-
názta. Rögtön jelentkezésekor óriásit 

művelt, mikor 1477—1489 között 
megalkotta a krakói Mária-templom 
hatalmas főoltárát, annak a különös, 
építészettől, szobrászattól és festé-
szettől összeolvasztott műfajnak, 
melyet szárnyasoltárnak nevezünk, 
egyik leghibátlanabb zengésű reme-
két. Aki Krakóban járt, soha el nem 
feledheti e Mária halála-oltár lenyü-
göző hatását, a szentély félhomályá-
ban életre kelnek az aranyló kolosz-
szusok s hatalmas pátoszukkal be-
töltik a teret. Mily különös fiziológiai 
érzékenység fűtötte a művészt, ki 
a gyenge bőrű, nádszálkarcsú szüzek-
től az erőtől duzzadó szakállas pát-
riárkáig oly hatalmas sorozatát terem-
tette meg a germán lelki nemesség-
nek, mint előtte senki sem. Széles 
pátosza, szertelen vonalvezetése, fér-
fias temperamentuma hihetővé, való-
sággá tudta tenni a gotikát még akkor 
is, midőn már alapjaiban megrendült. 
Az északi ember zord út ját járta, 
mindig belülről kifelé fejlesztve mon-
danivalóit, nem törődve a szép forma 
külsőségeivel. Németország büszke 
lehet e művészére s midőn az emlé-
kezés fáklyái kigyuladnak, érdemes 
utalni arra, hogy fényes meteorja 
megvilágította a magyar eget is, mű-
vészete nagy hatással volt a felső-
magyarországi fafaragásra. 

Genthon István. 

Zene. 
Ott, ahol Beethoven IX. szimfóniá-

jának előadásával nyitják meg a 
hangversenyévadot, valóban nem be-
szélhetünk a kellő lendület hiányáról. 
Inkább attól tartunk, hogy minden 
idők egyik leghatalmasabb zenei alko-
tása után még kirívóbbnak fogjuk 
érezni az egyéni produkciók, a hang-
szereiken bűvészkedő virtuózok fel-
vonulásának üres csillogását, amely-
ről az idén is bőségesen gondoskodtak 
a budapesti hangversenyrendezők. 
Ez után a bevezetés után eszmélünk 

rá az ilyen művek, mint a IX. szim-
fónia örök időszerűségére, amelyben 
minden kor megtalálja a hozzá szóló 
érzelmi és eszmei tartalmat. Nemze-
dékeken kellett ennek a műnek keresz-
tül törnie, hogy a lángész kifogyha-
tatlan gazdagságának kaleidoszkopjá-
ból minden kor egy-egy szín felfede-
zésével tegye tökéletesebbé azt a 
képet, amelyet az emberiség magának 
Beethovenről alkotott. Hol volt még 
Beethoven életében attól, hogy ilyen 
eredeti, szubjektív művészetet, mint 
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az ővé, már kortársai teljésen meg-
értsenek. E. T. A. Hoffmann, a korai 
romantika nagy költője ugyan már 
megsejti benne a megmérhetetlent, 
de mi az ő tolla azokkal az ádáz har-
cokkal szemben, amelyek akkor még 
Beethoven körül folynak. Az ancien 
régime hideg nacionalizmusában, par-
fümös, udvari légkörében a parókák 
minden hajaszála égnek mered ilyen 
hatalmas művészi egyéniség sistergő 
szenvedélyességétől, stílusának ro-
manticizmusától. I t t még a XVIII. 
század formákat tisztelő, a munkást 
a műnek alárendelő szelleme érvénye-
sül, midőn Beethoven szimfoniáit 
bizarrnak és szertelennek érzik, utolsó 
műveit pedig egyenesen egy beteg 
őrült agy szüleményeinek tart ják. 
Schumann és Wagner még az 50-es, 
60-as években is erős küzdelmet vív-
nak Beethoven művészetének érdeké-
ben. Ők már messze eltávolodtak a 
zene tisztán formai, szabályokhoz 
kötött felfogásától s így jobban meg 
tudták közelíteni Beethoven zenéjé-
nek metafizikai mélységeit. A roman-
tikus kor Beethoven arcképe sok 
lényeges vonást fedez fel, de termé-
szetszerűen erősen egyoldalú. Ugyanaz 
a romantika, amely Haydnben, a 
nagy szimfónia-építőben csak a nagy-
papa-menüettek mesterét, Mozart-
ban, a Don Giovanni szerzőjében csak 
a gráciát és a jólhangzást ismeri el, 
Beethovenben saját vezéreszméinek 
megfelelően, a legszélsőségesebb voná-
sokat látja, ő a vihar követe, az új 
utakat járó, a régi hagyományokat 
felborító, a féktelen képzeletű, ka-
texochen forradalmár. Beethoven hő-
sies, robbanó, aktív vonásai állnak 
i t t előtérben. Benne testesül meg 
Bismarck és Nietzsche korának esz-
ménye, az Übermensch, a harcos és 
győző ember eszméje. «Szilaj öröm, 
sajgó panasz, jajongás, őrjöngés, kéj 
és kín a muzsikája, ahol villámok cik-
káznak, mennydörgés csattog; és 
mindenekfölött a roppant muzsikus, 

aki mindent igéz és nyügöz, büszkén, 
biztosan vezet örvényből a magasba, 
s a csúcsról a mélybe.» (Wagner : 
Beethoven.) A Jupiter tonans, az 
Olympuson trónoló isten vagy az 
oroszlánsörényű, extatikus tekintetű 
titán áll előttünk a romantikus szob-
rász, festő Beethoven-ábrázolásaiban. 
De ismét változik a kép. Az egyoldalú 
vonások ma az ember és a művész 
egységének felfogásáig szélesednek. 
Éppen a IX. szimfóniának, a leg-
teljesebb beethoveni műnek jelen 
előadása teszi aktuálissá a kérdés fel-
vetését : Mit jelent sajátosan «ma», 
«nekünk» Beethoven és a IX. szim-
fónia? 

Platon költői mélységű hasonlata 
szerint mi itt a földön olyanok va-
gyunk, mint egy barlang rabjai, akik 
csak a falon visszaverődve látják a 
kint elhaladók árnyékát. Igy tudjuk 
mi az örök dolgoknak csak az árnyé-
kát megismerni. Úgy érezzük, hogy 
Beethoven IX. szimfóniájában ez a 
fal tükörré válik, ahol ráeszmélünk a 
dolgok lényegére, amelynek kérlelhe-
tetlen igazságában meglátjuk saját 
arcunkat, rádöbbenünk a legnehe-
zebbre : önmagunk megismerésére. 
A saját életünk vad iramán, tévely-
gésein, a mai kor összeomlásán keresz-
tül hatványozottan érezzük ennek a 
művészetnek nagy öntudatosító, fel-
emelő, megtisztító erejét, amelynek 
gyökerét Beethoven emberi nagyságá-
ban kell keresnünk. Beethoven nem-
csak nagy szellem volt, hanem etho-
szában erős, tiszta és igaz ember, aki 
fanatikusan hitt művészetének az 
egész emberiséget nevelő, nemesítő 
hatásában, ő valóban elmondhatta 
Nietzschevel : «Trachte ich nach mei-
nem Glücke? Nein ich trachte nach 
meinem Werk». Itt, a IX.-ben vele 
együtt éljük át az ember nagy küz-
delmét és végül kivívott győzelmét 
önmaga fölött. Az első tételben a 
maga nagy magányosságában még az 
őrülethez közelálló kétségbeesés sza-
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kadéka előtt áll, már-már elveszti 
lába alól a talaj t , hogy belezuhanjon 
az örök sötétségbe, midőn erejének 
végső megfeszítésével elfordul üldöző 
rémeitől és a természetbe menekül. 
A II. tételben madarak csicsergése, a 
természet rejtelmes hangjai eszmélte-
tik fel önmaga gyötréséből a világ 
szépségeire. Felhangzik a világ egyik 
legcsodálatosabb adagioja : olyan, 
mint egy küzdelmes nap után az esti 
hazatérés. Körülöttünk, bennünk a 
természet békéje, felettünk a csillagos 
ég, aminek hűvös ragyogásában meg-
tisztul s lélek. Ezek a transcendens 
harmóniák értetik meg velünk Beetho-
ven híres mondását. «A zene maga-
sabb kinyilatkoztatás, mint minden 
bölcseség és filozófia.» Nagy filozófus 
kortársa, Kant megtorpan a meta-
fizikai problémák előtt és e szavakkal 
.«A két legnagyobb csoda : az erkölcsi 
törvény bennem és a csillagos ég 
felettem», alázattal ismeri el e téren 
az ész tehetetlenségét és a hit primá-
tusát. Beethoven, a nagy muzsikus 
pedig i t t érkezik el igazi birodalmába. 
Az egész IX. szimfónia nem egyéb, 
mint egyetlen érzelmi Istenbizonyí-
ték. A hasznossági szempontok, a 
tiszta materializmus béklyóiban ver-
gődő ember felfigyel az örömhimnusz 

fenséges hangjaira. A karének töme-
geket összefogó érzelmi egységében a 
leghatalmasabb fokozásban jut ki-
fejezésre az az ellenállhatatlan kény-
szer, amivel Beethoven a- mai két-
kedő ember lelkébe beleoltja szikla-
szilárd meggyőződését. «Über'm Ster-
nenzelt muss ein lieber Vater wohnen». 
A hitnek ebben a magával ragadó, 
szuggesztív erejében örök és halhatat-
lan Beethoven művészete. A roman-
tika megtalálta benne a nagy egyéni-
séget, a mai kor felfedi benne az egész 
emberiséget átfogó egyetemes eszmék 
nagy zeneköltőjét, a lélek igazi értel-
mének megmutatóját, aki lemondott 
az egyéni szeretetről azért, hogy az 
egész emberiség öntudatosítója le-
hessen. 

Ilyen alkotáshoz, amely minden 
karmesteri művészet tűzpróbája, csak 
a hű tolmácsoló alázatával lehet 
közeledni. Beethovenhez hasonló zse-
nialitással lehetne csak ezt a művet 
teljes tartalmában kimeríteni. Kleiber 
Erich részleteiben meg tudta közelí-
teni a beethoveni művészet titkait. 
Ezért is hálásak voltunk. A Hang-
versenyzenekar és a székesfővárosi 
énekkar, élén a szólistákkal átlag jó 
előadást nyujtot tak 

Prahács Margit. 
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