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Nyolcvan évvel ezelőtt a Nemzeti Színház nagy szerelmes- és jellem-
színészének, Lendvay Mártonnak temetésén a reformátusok neves lelkésze, 
később püspöke, Török Pál, szívbemarkolóan beszélt a színész végzetéről, 
aki «minden föllépésével maga gyalul azokon a deszkákon, melyekből majd 
koporsója készül». 

Nyolcvan év alatt Lendvaynak kevés utódára illettek rá úgy ezek a 
szavak, mint a most sírjába szállt Ódry Árpádra. Aki a százéves színház 
múltjából elő akarja számlálni azok nevét, kik egész lelküket adták hiva-
tásuknak, akik égtek és elhamvadtak az alkotás tüzében, róla el nem feled-
kezhetik. 

Róla, akit a véleményeivel annyira hamarkész «köztudat» eleitől fogva 
a — hideg ész és metsző értelem emberének szeretett elkönyvelni ! Nem is 
egészen érthetetlen Ódrynak ez a kezdeti «minősítés»-e, — aki újat , eredetit, 
mindenekfölött pedig : egyéniséget hoz magával, annak a készhez és meg-
szokotthoz ragaszkodók idegenkedésén szívós, következetes, meg nem ingó 
hitvallással és meggyőződéses művészi munkával kell erőt vennie. 

Ódry alkotó géniuszának kibontakozása a difficulté vincue örök, dia-
dalmas példái közé számít. Nem volt ő művészetének elvi forradalmárja, 
nem a tagadás szelleme vezette, hanem a teremtés zaklató ösztöne, mely 
lázasan kereste működésének külön helyét és magaslatát ; lázasan, de nem 
hebehurgyán, nem a pillanatok lármás visszhangját, hanem a legkülönb esz-
mények megközelítésének hasonlíthatatlan gyönyörűségét szomjazva. A fele-
lősségvállalás a gyors és könnyű sikernek — meglehet — csak botlatóköve ; 
hanem a valódi érdemnek és dicsőségnek mégis csak egyetlen föltétele. 

S ennek a felelősségnek súlyát senki nála jobban nem ismerte és oda-
adóbban nem vállalta. Minden becsületes ember felelős a szavaiért ; a szí-
nész — vallotta abban a Shakespeare-bizottsági székfoglaló előadásában, 
melyet a Napkeletnek engedett á t közlésre — ezenfelül a más szavaiért is 
felelős. Szavaiért ? Ó, dehogy is csupán szavakért, azoknak betűszerinti 
hitelét elvégre a legüresebb recitátor is biztosíthatja ! Ódry váltig ajánlgatta 
a színész alkotóművészetében tamáskodóknak : vennének kezükbe olykor 
egy-egy szerepkönyvet, s ha nagy költő szövegét kapják, ítéljék meg abból, 
mit jelent elérni, hogy a szavak közül a szellem ki ne szabaduljon; ha kon-
tárét : mit jelent elérni, hogy a szavak közé szellem költözzék ! 

Ódry mind a két vonatkozásban rátalált művészetének nyit jára : a 
befogadás alázata és a szuverén adakozókedv egyaránt szolgálta törekvéseit. 

Teljes egyharmada a Nemzeti Színház múlt jának az az idő, amit Ódry 
a színpadán töltött, meghaladja a százat azoknak a művészi feladatoknak 
száma, amelyeket ezalatt megalkotott, többezer olyan színházi est pergett le, 
amelyen ő állt a játék változatainak s a nézőtér figyelmének gyuj tópontjá-
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ban : «figyelme tárgya minden figyelőnek» — mint ahogy kedvelt hőséről, 
Hamletről mondják. 

Harminckét esztendős nemzeti színházi pályájának fele ú t ján már 
oszlopává nőtt a legfelsőbb igényű játékrendnek : felejthetetlen művész-
társával, Pethes Imrével, akkoriban úgy emelték az intézmény tekintélyét 
és hivatásuk méltóságát, mint két hatalmas kariatid. Különböztek minden-
ben, ami a mindenki mástól elütő egyéniség igézetét illeti és egyek voltak 
mindenben, ami a közönséget a színészet lélekteremtő erejének igézetével 
ajándékozhatja meg. Napjaink színibírálói — ezt ma már múlhatatlanul 
érezzük — mesterségük aranynapjaira gondolhatnak vissza tizenöt-húsz év 
távolába, amikor ez a két erős, eredeti tehetség versenyt izgatta gondolatukat 
és lendítette útnak írótollukat! Hálával, lelkesedéssel fogadtuk munkájukat , 
ők maguk is érezhették, hogy a kritikának annyira óvatossá s érthetően 
makaccsá keményedett kérgét rendre meghasítják s a mélyből meleg, tiszta 
áramlások buzognak feléjük ! Talán még így is fukarok voltunk, vagy — 
a «beati possidentes» gondtalanságában — nem eléggé kitárulok a ritka, 
nagyon ritka ajándékok öröme i r án t ! Azóta sokszor fordultak a szelek, 
lát tunk sok tavaszt, amelynek elmaradt a nyara, sztár-bűvöletekkel foly-
ta t tuk szélmalomharcunkat, és — kerestük a biztos erősségeket, a sugárkévét 
körülsétáltató fároszokat. 

Ódry Árpád növekvő fénnyel állta helyét a «színművészetnek» csak 
gúnyul emlegethető, vásári kavargásban. Nem a népszerűség éltette, hanem 
a jobbak becsülése s a tulajdon művészi öntudata. Az önismeretnek ez az 
örökös, üdvösen termékenyítő pokoljárása bizony többet ér az olcsó siker 
mennybemenetelénél. Alig emlékezem olyan alkalomra, amikor Ódryt szín-
padraléptekor tapsriadó fogadta volna, hanem amikor távozott, alkotása 
tovább élt és tovább munkált a lelkekben. 

(Jó éjt, királyfi ; nyugosszon angyal éneklő sereg !» 
Horatio szavával búcsúzunk Tőled. Szellemed pedig virrasszon a Nem-

zeti Színház fölött. Magad mondtad : «Egy szerep jövöje nem más, mint 
a színész múltja». A színház jövője sem más, mint gárdájának múlt ja . Fényes 
múltad ezért a jövőért valóban példamutatóan vállalta azt, aminek egész 
pályádon hőse vol tá l : a férfiúi felelősséget. 

Üveghintó. 
Bibó Lajos vígjátéka a Nemzeti Szin-

házban. 

Valószínű, hogy a szerző nagyon 
megbántódnék, ha darabját népszín-
műnek neveznők. Első színpadi mun-
kája, A juss óta szemmelláthatólag 
sokat t a r t rá, hogy e «vasárnapi» mű-
faj helyett ő a magyar paraszti élet 
gyökereihez ás alá. Annyi tagadhatat-
lan, hogy közelről ismeri a föld népét, 
jó szeme van megfigyeléséhez, hanem 
azért darabírás közben mindez inkább 
csak a részletben van segítségére, a 
fődolgok tekintetében egyre-másra 

alkuba bocsátkozik a beválttal és 
megszokottal. Most is, amikor egy 
nagyralátó paraszti mater familias 
észretérítéséről kerekít mesét, olyan 
átlátszó fogásokkal dolgozik, hogy 
csodáljuk: maguk az érdekeltek 
miért nem látnak át a szitán, miért 
ülnek fel egymásnak. Az anya úrhat-
námságát «csavaroseszű» ura úgy 
fogja gyógyítás alá, hogy hasonszenvi 
orvosságát túladagolja addig a mér-
tékig, amelyben már azután a páciens 
sem hajlandó — bevenni. Örök és 
halhatatlan módszer ez, de igénybe-
vételével legjobb a tiszta bohózat 
talaján maradni. Ehhez viszont 
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Bibónak nincs elég bő áradású 
humora. 

Az előadásba is innen kerül bizo-
nyos felemásság. Nagy Adorján, a 
buzgó és gondos játékmester, lehető-
leg a vidámság mellé állt, az egészet 
a helyzeti csattanókra hegyezte ki. 
Közreműködői is innen remélték a 
boldogulást, jobbára a közönség felé 
mókáztak, még Ligeti Juliska és 
Kürt i is, akiknek tökéletes paraszti 
hitelében pedig egyébként most is 
szívből gyönyörködhettünk. Somogyi 
Erzsi is színmagyar hamupipőke volt, 
Ignácz Rózsa nemkülönben szépen 
oldotta meg feladatának kettősségét: 
a városias máz alatt az érintetlen 
alapréteg éreztetését. A pálmát mégis 
egy szófukar, majdnem néma sze-
replő vitte e l : az öreg Szél Gyuri 
bácsi; ezt Hosszú Zoltán olyan élővé 
és szeretetreméltóvá faragta, hogy 
csak néhai Gabányi Árpád alakításai-
nak emlékei közt keresgélhetünk 
párja után. 

Á csongorádi őző nyelvjárással me-
gint meggyűlt a színészek baja, ver-
senyt őztek, olyan helyeken is, hol 
senki emberfia ő-t nem ejtene, viszont 
pl. Kürt i a kötelező ő-ket is akár-
hányszor megtakarította, ha szat-
mári szóejtése nem fordult rá. Ez régi, 
fogas kérdése a Nemzeti Színház né-
pies játékstílusának, de inkább mond-
janak le a paprikáról, ha egyszer 
fűszerének t i tká t el nem találják. Ez 
a bábeli zagyvaság közeljár a pap-
rikahamisítás bűntettéhez. 

Donogoo. 
Jules Romains vígjátéka a Nemzeti 

Színházban. 

Kitűnő drámája, A diktátor után 
ez a vígjáték legfeljebb közepes film-
nek h a t ; pedig a kitűnő író emögött 
is megtetszik. Szatírai éle van, csak-
hogy ez cseppet sem drámai módon 
villog : módszere egészen a regényé, 
vagy a forgatókönyvé. Azt muto-

gatja, hogy a tudományos igazság 
mindenek fölött — bizalom kérdése ; 
hogy e között meg a tudományos té-
vedés között a különbség legfeljebb 
időbeli; s hogy a tudós baklövéséből, 
még ha a szédelgés veti is rá magát, 
végül oly cél valósulhat meg, minőt 
óhaj that a kegyes. Ebben az utolsó 
tételben ütközik ki leginkább Ro-
mains kezdeti, unanimista szemlélete, 
mely áldást mondott az emberközös-
ség örök erőfeszítéseire. 

De a Donogoo-Tonka nevű város 
/í/ecídjának valóra válása egy kissé 
vontatot tan és — ami öregebb hiba 
— túlságosan kimódoltan esik meg 
a színpadon : «Man merkt die Ab-
s ich t . . .» S az ebből eredő lehangolt-
ságon a darab néhány jóízű fordulata, 
sok szellemes oldalvágása is keveset 
lendíthet. 

Keveset lendített az előadás is, 
pedig a rendező szemmellátható becs-
vággyal gyürkőzött neki a huszonkét 
képből álló mű nehézségeivel való 
megbirkózásnak. A buzgóságban jó-
val túl is csapott a megengedett mér-
téken, amikor a darab végét önké-
nyesen megváltoztatta, eredeti be-
fejezését törölte s helyébe egy «haus-
backen» utolsó képet iktatot t . Szabad 
a rendezőnek egy ilyen Donogoo-
Tonkát alapítania, melynek nyoma 
sincs a Romains-féle színmű térké-
pén? Abban a reményben, hogy a vé-
gén ebből a baklövésből is — áldás 
fakadhat? Dehát mit nem szabadba 
mai színházban?! 

Van több igen jó rendezői ötlet, 
Varga Mátyás színpadképei mutató-
sak, csak a díszleteknek a nézök szeme-
láttára való vetítésével nem bírunk 
megbékélni. A vetí tet t háttér, ha 
csupán jelezni akar is, szerves tar to-
zéka a színházi illúziónak, amelyet 
a pillanatokig üres vászonra ugró kép 
menthetetlenül lerombol. 

A szereposztás nem hibátlan. Jávor 
Pál bírja a lendülettel, de hiányzik 
belőle a rasta jelentékenysége, az 
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egyéniség sugallatos ereje. Gózon tu-
dósa végkép humormentes, pedig i t t 
hiúságnak és törpeségnek nagyszerű 
«mixelésére» nyílnék alkalom ! Kovács 
Károly üres, Ungvárit is valami me-
revség gátolja. Kedély és valódi fran-
ciás íz jóformán csak Rajnayn érző-
dik, alakítóerő pedig Pethes és Mak-
láry jeleneteiben. Hankiss János gon-
dos fordítása csak a játékos csillo-
gással marad helyenként adós. 

Faust. 
Karl Wüstenhagen rendezésében a 

Nemzeti Színházban, 

Félszázados magyar színpadi mult 
után most német irányításban és ér-
telmezésben lá t tuk viszont Goethe 
költeményét. Valahányszor korábban 
színpadra került, a félmegoldás be-
nyomásával távoztunk : legmélyebb 
lényegét többé-kevésbbé elnyelte a 
teatralitás. Hátha a német elképzelés 
közelebb ju t ehhez a lényeghez? Szín-
padi képsorozat helyett hátha többet 
megérzünk a hatalmas goethei léleg-
zetvétel egészéből? 

Fájdalom, mindez hiú bizakvás 
v o l t : az a több, amit kaptunk, mind 
a színpadiasság rovatára tartozik. 
Az érdemes rendezővendég jelenet-
hangulatokat és színészihatásokat ker-
get, mindehhez pedig a technikai esz-
közök olyan zuhatagát mozgósítja, 
mely önmagában is alkalmas a valódi 
hangulatok megbontására és őszin-
tébb hatások megbénítására. 

Fontos i t t csak egy : a színpadi 
kép. Ennek áldozatul esik Margit és 
Faust első találkozásának végzetes 
igézete, áldozatul az Auerbach pin-
céjének foj to t t légköre, áldozatul a 
templomi jelenet félelmetes grandió-
zussága. Cserébe azután pillanatnyi 
fénytüneményeket k a p u n k : a mé-
regpohár mozzanatát elsötétülés és 
robaj kíséri, úgyhogy az avatat lanabb 
néző Faust megsemmisülésére követ-
keztethet ; a Mária-szobor parancs-

szóra világosodik meg, mintegy kény-
szerítve Margitot a bűnbánatra ; a 
templom csak halvány hát tér a szí-
nészi magánmutatványhoz, és így 
tovább. Végül mindez a sok túlbuz-
galom valahogy visszájára sül el : 
a fogadatlan kommentátor bőbeszé-
dűségével kifáraszt, anélkül, hogy a 
meredek úton biztos támaszunk 
volna. Német tudás, gondosság, fe-
gyelmezettség van bőven ebben a 
rendezői munkában, de az egésznek 
valami műhelyszagát is érezni; in-
kább a Wagner lelkendezését árasztja, 
semmint a fausti lélek fuvalmát. 

Gröning díszletei és jelmezei hatá-
sosak, nem egyszer túlméretezettek ; 
ez a színészi játékra is k i h a t : for-
tisszimókat kíván a tér betöltésére. 
Pedig Goethe i t t a meghittben, a 
kispolgáriban érezteti az emberfölöt-
t i t , mintegy a kandallótűzön lob-
bant ja fel a máglyalángot. 

Az idegen rendezést a hazai együt-
tes buzgón, de egészben meglehetős 
közepes színvonalon támogat ja . Ke-
véssé szerencsés a szereposztás. Csak 
Tőkés Anna já tékát jár ta át az érzés 
melege, különösen a drámaibb len-
dületű befejezőszakaszokban. Leho-
tay Faust ja derekas színészi munka, 
csak a nagyság varázsa nem veszi 
körül pompás színpadi alakját . Egé-
szen elhibázott gondolat volt Mefisz-
tót Góthra bízni : a «chevalier infer-
nal» helyett egy fáradt vígjátéki 
raisonneurt kaptunk, a Walpurgis-éj 
világának nem szuverén urát , leg-
feljebb egy kiábrándult törzsvendé-
gét. A fiatalok közül Várkonyi Zoltán 
értelmes, szép beszédét élvezhettük 
Wagner szerepében, Ungvári Bálint-
jában pedig az i f jú lélek őszinte hevét. 

Pogány tűz. 
Kodolányi János történelmi tragédiája 

a Nemzeti Színházban, 

Évad kezdetén Szántó György 
tépelődött a keletre s nyugatra te-
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kintgető magyarság történelmi vég-
zetén, most Kodolányi új í t ja meg 
ezt a faggatódzást. A régi, fajvédelmi 
eszme hőse mindkettőnél elbukik, az 
író mindkét esetben melléáll érzésé-
vel. Minket pedig egyikük sem győz 
meg felfogásával, — ami különben 
a drámai hatásnak bizonyára nem is 
volna feltétele, csak egyébként meg-
fogna a hősnek (Szántónál Kún 
Lászlónak, Kodolányinál a pogány-
kodó Vatávál szövetkező Levéntá-
nak) emberi tragikuma. De a krisz-
tusi hitvallást mindkét esetben na-
gyon tehetetlen, fanatizmus helyett 
ábrándozásba betegedett lélek ostro-
molja. Kodolányi Levéntája hamleti 
vérmérséklettel forgolódik az ősi jus-
sukra féltékeny «magyeriek» között, 
akik a bárdolatlan és iszákos Vata 
úrban tisztelik Ukkon isten válasz-
to t t vezérét. Velük szemben áll a 
kereszténység, szinte egy szálig hit-
vány, prédaleső népségben megsze-
mélyesítve, a gyáva és idegenpártoló 
Pétör király tányérnyalóiban, de — 
hiába — mi még ennek a torz társa-
ságnak egyoldalú rajzában sem bírjuk 
elfelejteni első, szent királyunk bölcs 
hagyományának folytonosságát, s a 
pogánykodók hangossága valahogyan 
nem talál u ta t a szívünkhöz. Kodo-
lányi sem sok lírával vagy melegség-
gel áll melléjük, inkább kegyetlen 
gyűlölettel a «hamisítatlan magyar 
fajiság elnyomorítói» ellen. Közben 
pedig szívére ölelt kegyeltjeit való-
sággal lealacsonyítja, amikor «bálvá-
nyok» imádására buzdít általuk, fe-
ledve, hogy bálványimádóknak leg-
feljebb mi bélyegezzük őket, ők ma-
guk az «igaz isten» fiainak vallották 
maguka t ! 

Nem szerencsés ihletben fogant 
a tehetséges regényírónak ez az első 
színpadi kísérlete, epikai erejének ki-
fejtésére i t t nem volt érkezése, a 
dráma villámfénye helyett pedig csak 
vezércikkírói égmorajlással szolgál. 
Az előadás is jóformán retorikai szol-

gálatokban merül ki. Timár az egyet-
len, ki a főhős rajzában egyénibb 
jellemzésre törekedett, még furcsa, 
kevéssé megokolt szerelmi szadizmu-
sát is úgy-ahogy elfogadtatta. Kürt i 
József és Bartos Gyula a két fő-
zajongót jó elgondolással, csak egy 
kicsit túláradva vitte színre. Kovács 
Károly velencés Péter királya az 
intrikusi hagyománykészletből táp-
lálkozott. Abonyi rokonszenves End-
réje néhol felesleges kenetességbe 
tévedt. Gál Gyula Gellért püspöke 
nemes alak. Az egyetlen női szerep-
ben Szörényi Éva hibátlan szép be-
szédét, drámai bensőségét dícséret 
illeti. 

Varga Mátyás díszletei szépek, 
Tóth Dénes zeneszámai nem nagyon 
jelentékenyek. Táray játékmesteri 
gondja a jelmezekre is kiterjedhetett 
volna : az évszázadokkal későbbi 
páncél a tréfálkozó Tormás vitézen 
épúgy szemetszúrt, mint a szerzete-
sek ferences kámzsába öltöztetése — 
száznegyven évvel Szent Ferenc meg-
születése előtt ! 

Mennyei dal. — Egy óra a Vati-
kánban. 

Sík Sándor misztériuma és Emmet La-
very színműve a Magyar Színházban. 

Könyve címlapján oratóriumnak 
mondta a költő az Adventet, melyből 
most színpadi misztériumjáték lett. 
Lényegében pedig : hatalmas léleg-
zetvételű lírai költemény, ahol a ke-
dély és gondolat hullámverése zúg, 
a mai, megkeseredett kedélyé és meg-
ingott gondolaté. Sík Sándor vissza-
muta t kétezer esztendőre, a megvál-
tásra megérett emberiség gyötrel-
meire, amiknek kétezer év mulva is 
időszerű szólamait a bibliai Három 
Királyok közt osztja szét, — s ugyan-
akkor rámuta t a mi napjainkra, azzal 
a mélységes hittel, hogy megváltás 
ma is csak abból támadhat , ha az élet 
szörnyű, barbár zsivaján át újra meg-
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halljuk a «mennyei dal» örök harmó-
niáját . A Megváltó bennünk szuny-
nyad, megannyi sziklasírban, ra j tunk 
áll, hogy győzedelmesen feltámadjon. 
A költő bizonyára gondolt a szín-
padra munkája közben, de — meg-
alkuvás árán semmiesetre; haj-
szálnyi engedményt sem tesz a köz-
keletű «hatásosság» felé, a színpadot 
kívánja a legméltóbb szolgálat ma-
gasába emelni, — ezért éri el a hatá-
sosság legfőbb f o k á t : a lelkek mé-
lyére hatásét . 

A színház minden elismerést meg-
érdemlő módon állt ebben szolgála-
tára. Hevesi Sándor rendezése a mű-
vészi megértésnek és hivalkodás nél-
küli lelkességnek remeke. Él a fény-, 
szín- és hanghatások minden mai 
lehetőségével, de mindent a költő 
szolgálatába állít, nem a rendezői ön-
kényébe. A gazdag pompájú verseket 
kitűnően mondja valamennyi közre-
működő, formának, léleknek legiga-
zabb tiszteletében. 

Lavery, Az úr katonáinak szerzője, 
ugyanezt a nagy rendeltetést szánja 
a színpadnak : a fegyverkező őrület-
nek vágja szemébe az evangélium 
igéit, melyek közt a «diplomáciá»-nak 
neve sem fordul elő, s a «népszövet-
ségi» gondviseletet számoltatja meg, 
mely nem a népekkel áll szóba, hanem 
a — kormányokkal. Krisztus földi 
helytartójának, a pápának, szívéhez 
töri az u ta t a maga földöntúli igazá-
ban konokul hívő jámbor jószándék, 
és a Szent Atya ezt az olthatatlan 
békevágyat befogadja lelkébe, hogy 
onnan «urbi et orbi» szétsugározza a 
meggyötört emberfajra. A jövőbe 
helyezi kis színpadi remekének cse-
lekvényét az amerikai író, de nem az 
utópiák távolságába. Valóban, a leg-
közelebbi évtizedekben alighanem sor 
is kerül az óriási választástételre : a 
béke védelmére vonunk-e fegyvert, 
vagy önmagunk legyilkolására. S ez 
a nemesgondolkodású amerikai író 
nagyon időszerűen saját í t ja ki mon-

danivalójának a színpad sugalló-
erejét. 

Tolmácsolásában két nagy színész-
tehetség vetélkedik: a rangrejtve 
megjelenő pápát Toronyi, a szeráfi 
szellemű amerikai monsignorét Törzs 
mesteri, csupa-lélek játéka teszi fe-
ledhetetlenné. De a többiek is ki-
tűnően állják meg helyüket és szerez-
nek érvényt Hevesi Sándor rendezői 
elgondolásának, ki i t t a fordításnak 
teljes odaadással elvégzett munká-
jáért is elismerést érdemel. 

Bovaryné. 
Flaubert regénye Gaston Baty színpadi 

átírásában a Vígszínházban. 

Egy kisvárosi szépasszony unal-
mában előbb kacérkodik, majd há-
zasságot tör és adósságokba kevere-
dik, azután erkölcsi lejtőre kerül s 
végül öngyilkosságba menekül. Ki 
tagadná, hogy Flaubert remeke erről 
szól, s ki azt, hogy Baty színműve 
ugyancsak erről. S mégis bízvást el-
mondhatni : a kettőnek a legcseké-
lyebb köze sincs egymáshoz. A szín-
padon hölgyek és urak jelennek meg, 
az egyik Bovary orvosnak mondja 
magát, a másik Homais gyógyszerész-
nek, és így tovább, — mi pedig be-
csületszóra sem hisszük el nekik, hogy 
igazat mondanak, minket félreve-
zetni nem lehet : ezeket az alakokat 
mi egyszer megismertük s elfeledni 
őket élethossziglan nem fogjuk ; még 
ez a színdarab sem moshatja el az 
emléküket. 

Szaggatott filmrészleteken át ju-
tunk el Bovaryné kiskutyájának saj-
nálatos elveszítésétől a hősnő még saj-
nálatosabb arzénhaláláig, nagy sze-
relmekről, nagy szenvedésekről hal-
lunk beszélni; mindezekhez a szava-
kat néha Flaubert szövege szolgál-
ta t ja , de a szavak közül a lélek re-
ménytelenül elszabadul. Hiába vilá-
gosodik meg olykor a színpad két ol-
dalán egy-egy nőkkel megtöltött hús-
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véti tojás, melyekből Bovary Emma 
«lelkiismerete» szólal meg hozzánk, — 
mi csak arra gondolunk: bárcsak 
inkább a Gaston Baty lelkiismerete 
szólalt volna meg, amikor a klasz-
szikus regénynek erre a színpadi 
ragoutws. való szétvagdalására vete-
medett . 

A rendező, Hegedüs Tibor, s még-
inkább a főszerep gazdája, Bajor 
Gizi szeretett volna valamicskét 
visszalopni a színpadra is abból, amit 
a dramatizáló útközben elhagyoga-
tot t . De az ő szép és komoly igyeke-
zetük sem sokat lendí thetet t : koldus-
szöveggel nábobi gazdagságot érez-
tetni bizony vajmi nehéz! Góth 
Homais-ja : szoborhatásra pályázó 
nippé zsugorodik, nem a művész hi-
bájából. Somlay férje, Greguss és Pe-
rényi udvarlói : vázlatok, kissé el-
mosódó arcéllel. Az ifjú Gellért Endre 
biztatóan kezd kibontakozni. Az öreg 
Vendrey abbéja pedig talán az egyet-
len valódi Flaubert-i alak. Vörös Pál 
díszletei nem mindig meggyőzőek, 
Cadou kísérőzenéje viszont igen sze-
rény színvonalon mozog. 

Két asszony. 

Zoe Akins színműve a Vígszínházban. 

Regényből merített, laza szövésű 
és lagymatag csörgedezésű dráma, 
de a harmadik felvonásában várat-
lanul erőre kap és élesen bevilágít 
két lélek mélyébe, két féltestvér 
asszony lelkébe, akik közül ugyan-
annak a férfinak szerelméből az 
egyiknek csak lírai emléke maradt, 
a másiknak gyermeke is. Az el nem 
ért ideál férjhezment, az anya leány-
sorban él, s abból ki nem léphet most 
sem, amikor az asszony sógora háza-
sodó szándékkal közeledik feléje. 
Leánysorban marasztja a tulajdon 
nővére, magához veszi gyermekével 
együtt, s ez — a családi titok felől 
tájékozatlanul — nevelőanyjához si-

mul szeretetével, fanyar és elkesere-
dett vénkisasszonnyá lett szülőanyjá-
ban csak gyűlölködő rokont lát. Ez — 
a kisleány esküvője előtt — lázadásra 
gondol anyai jogaiért, csak az utolsó 
pillanatban hozza meg a lemondás 
áldozatát. Végül nővére vezeti rá a 
gyermeket a valóság megsejtésére. 

E végső mozzanatokig a dráma 
szálai nincsenek eléggé megfeszítve, 
novellai részletekben maradozunk el, 
de amikor a két asszony közt a foj-
to t t küzdelem megkezdődik, beáll 
bizonyos légköri feszültség s a záró 
akkord tisztító vihara valóban drá-
mai erővel robban ki. I t t bontakozik 
ki — visszamenőleg is — a két női 
lélek arca, s azért ez a két szerep 
nagy művészi elmélyedést, finom 
diszkréciót kíván betöltőjétől. A Víg-
színház két kimagasló tehetséget állí-
to t t szolgálatába. Makay Margitnak 
a já ték mögött a ki nem mondott, 
sőt önmaga előtt is eltitkolt gondo-
latokat kellett megértetnie, s ez a 
nemes játékstílusú, éles ítéletű mű-
vésznő fölényesen oldotta meg ezt 
a föladatot. Bulla Elmára is nehéz 
szerep há ru l t : a testi öregedés mel-
lett a rajongó lélek megecetesedését 
kellett megmutatnia, egy elhibázott 
élet helyzeti, furcsa elnyomorodását. 
A kitűnő tehetségek nagy egységben 
látó képességével s a művészi átérzés 
teljességével adott bizonyságot afelől, 
hogy ezen a színpadon is nagy jövő 
vár rá. 

A férfi közreműködők ezúttal kü-
lönösebben ki nem emelkedhettek, 
a női oldalon azonban még két igazi 
örömpontja van az előadásnak : Med-
gyaszay Vilma napsugaras kedélye 
és közvetlensége, s a fiatal Tolnay 
Klári biztatóan fejlődő és egyszerű-
södő drámaisága. 

Zágon István gondos fordítása, 
Tarnay rendezői tudása, Vörös Pál 
stílushangulatot árasztó színpadképei 
egyaránt hozzájárulnak a hatás foko-
zásához. 
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Illatszertár. 
László Miklós vígjátéka a Pesti Szín-

házban. 

Néhai Szenes Bélának egy kései, 
éppen nem ügyetlen taní tványa szól 
ebben a darabban hozzánk ; szól anél-
kül, hogy mondani is akarna valamit. 
Bemutat ja egy előkelő illatszertár 
egész személyzetét, egy kicsit bele-
kíváncsiskodik a magánéletükbe, be-
kapcsol egypár szomorú mozzanatot, 
melyben Kotzebue érző szíve dobog 
fel, ezzel azután kielégíti a nézőtér 
szentimentális igényeit, a többit pe-
dig rábízza a kabaréélcekre ; minden 
pillanatban pukkan egy-egy belőlük, 
olyanféle kedélyes zsivaj kavarog kö-
rülöttünk, mintha teszem a — teréz-
városi búcsúban sétálgatnánk. Szívó-
san műveli ezt a mesterséget egy 
egész szerzői szekta, elvük, hogy rak-

táron tartsanak mindent, ami «jó és 
drága» s amellett — olcsó. 

A színház — el kell ismerni — 
olyan gonddal vállalta a szerző szol-
gálatát, hogy maga is előkelő helyet 
foglalhat el a «pipereszakmában». 
Tarnay Ernő rendező drogéria-elkép-
zelése — ahogy mondani szokták — 
jobb, mint az eredeti. Kabos Gyula 
szépen, örvendetes önmérséklettel já t-
szotta az üzletileg jólmenő és egyéni-
leg rosszulmenő cégfőnökőt, Muráti 
Lili egész kis életsorsot csempészett 
bele a rábízott alakba, Ráday, Gár-
donyi, ezúttal Berczy is megállta a 
sarat, Peti Sándor meg éppen kinő-
hetett a percnyi epizódok pólyájából. 
Az üzem előreláthatólag fényesen fog 
menni, — hát akkor miért akarná 
éppen csak a kritikus sürgetni a — 
zárórát? 

Rédey Tivadar. 

F I L M . 

I R O D A L M I FILMEK. 
Egyre szaporábban jönnek egymásután és a külföldről bekerülő filmek 

jórésze már ez alá az elnevezés alá fogható. «Irodalmi film», ez természetesen 
legtöbbjüknél nemcsak annyit jelent, hogy irodalmi értékű műből készítették 
a szcenáriumot. Hanem azt is, hogy maga a film irodalmi igényekkel lép fel. 
Olyasmit akar adni a film, mint az irodalmi értékű írás, komoly és művészi 
élményt. Az elnevezés találó és tulaj donképen annyit jelent, hogy idegen 
műfaj értékítéletével jelölnek meg filmeket. Film, amelyik «irodalmi», tulaj-
donképen nem lehet tökéletes, a szó anyagszerű értelmében vet t film. Az 
úgynevezett irodalmi film, részben fejlődést, részben rossz irányban való 
fejlődést jelent, attól függően, hogy mihez viszonyítjuk. Ha az irodalmi 
filmet az átlag filmtermeléshez, vagy mondjuk a magyar filmekhez, szóval 
ahhoz a filmfajtához hasonlítjuk, mely körülbelül megfelel ebben a műfaj-
ban a könyvtermelés dömping-szórakoztató-regényeinek, akkor az efaj ta 
alkotások fejlődést jelentenek, az ízlés magasabb fokán, a szórakoztatás 
igényesebb fa j t á já t . Ha ahhoz viszonyítjuk őket, amit a filmnek, mint önálló 
műfajnak el kellene érnie, akkor mellékvágányt jelentenek, melyekre a film-
gyártók tehetségtelensége, ötlettelensége és főként önálló művészi elképzelé-
sekre való képtelensége vitte a filmet. Irodalom és film két különböző dolog, 
csak a témában találkoznak, az életben, melyet ábrázolni akarnak, mind-
kettő más eszközökkel. Az irodalmi film valahogy másodlagos művészetet 
jelent, mert nem az életet jeleníti meg a maga műfajában olyan tökéletesen, 
amilyen tökéletesen az írói remekmű az irodalomban, hanem az irodalmi 
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remekművet tolmácsolja. Közvetve kapja az életet, másodszor szűri á t az 
anyagot. Legfeljebb olyan lehet, mint egy átlagos festő képe egy remek 
szoborról. 

A francia Gorkij. 
Mint a többi műremekek, az Éjjeli menedékhely sem kerülte el a sorsát, 

a franciák megfilmesítették és a különbség Gorkij műve és a francia film 
között akkora, mint a különbség lehet az orosz nyomorúság és a francia 
nyomor között. Gorkij sötét, fekete és szürke különféle árnyalataival színe-
zett írása azoknak a franciáknak a kezén, akik filmre vették, enyhébb és 
derűsebb színeket kapott . A menedékhely nyomottsága fölé vagány jókedv, 
csirkefogós mosolyok, szentimentális szerelem, mulató katonazenekara, ár-
verezésre kerülő arisztokrata kastélya hoztak üdébb és vidámabb színeket. 
A gorkiji mese váza bennemaradt a filmben is, de a gorkiji hangulat erősen 
átalakult, már pedig sokkal inkább ez a hangulat a lényeg, mint maga a 
mese : a történet a nyomorgókról, lezüllöttekről, hamiskártyásokról, őrült 
színészekről, szentimentális utcalányokról, lecsúszott arisztokratáról, becsü-
letes tolvajról, nagyszakállú és rongyoszsebű kiebrudaltakról, jajgató nyava-
lyásokról és meghatott haldoklókról. Ez a szín, ez a légkör veszett el a film-
ben, noha a rendezés igyekezett kopottan fotografálni a fényeket és igazi 
fényes napfény alig-alig sütött a nyomorultak fejére. Általában a rendezés 
mindent megtett ennek az atmoszférának a megteremtése érdekében, de 
sehogy nem sikerült a gorkiji levegőt érzékeltetnie. Az édeskésebb ízek 
agyonnyomták a fanyarabb ízeket, az érzelmes jelenetek tönkretették az 
író kegyetlen és súlyosan sötét realizmusát. Áz «Éjjeli menedékhely» 
megint bebizonyította egyszer, hogy remekművet más kifejezőeszközre át-
ültetni nem lehet és megmutatta azt is, hogy ami az egyik műfajban remekmű, 
abból nem lehet más műfajban tökéleteset alkotni. 

A német Wilde. 
Hogyan kerül a kolibri a Fekete erdőbe, a Wilde-i szellem a német 

«strammsághoz»? — ez volt az ember első érzése a «Jelentéketlen asszony» 
pergetése közben, mikor lenszőke, jóformájú férfiak szájáról hullottak a 
wildei aforizmák. A film hű maradt ezekhez a «bemondásokhoz», a pár-
beszédek gyors tőrként villanó játékához, a pat tanó szellemességekhez, a 
szellem szüntelen, fáradhatat lan és könnyű sziporkázáshoz. De hogyan 
illettek ehhez a németes cigarettatárcafelkattintások, a hangsúlyozottan 
férfias mozdulatok, a nehézkes-kemény karlendületek, melyeknek táplálója 
inkább a heidelbergi «belegtes Brötchen» lehetett volna, mint az oxfordi 
bifszték? Bizony inkább porosz, mint angolszász alakok játszottak a «Jelen-
téktelen asszony»-ból készült filmen, német módra, erősen férfiasan, katonás 
szellemben, tisztaszeműen, világoshajúan. A darabból, mely először wildei, 
azután angol, — először német film lett és csak másodsorban wildei. Az író 
szellemét csak a színészek szavai őrizték, azok sem egészen hűségesen, bár 
pontosan mondták el a wildei aforizmákat, de nem az ő szájukra illett. Ezt 
a wildei szellemet a film inkább agyonnyomni igyekezett, a szavak köny-
nyelmű és felelőtlen játéka második, harmadik sorba tolódott az érzelmesebb 
mese, a kínálkozó revolveres, párbajos, ajtóbetöréses feszült jelenetek mögött. 
Egyszerűen azért, mert az erőteljes színészek, akik a darabot játszották, 
annyira testiek, annyira egészségesek, annyira erőskarúak és élesszeműek 
voltak, hogy sehogysem illettek hozzájuk az inkább dekadensen fanyar, 
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mint egészségesen humoros szövegek. Mindez azonban, ha lehetetlenné is 
tet te , hogy a wildei szellemesség, a szavaknak ez a fénylő könnyű labda-
játéka a filmben hű tolmácsolóra találjon, nem ártot t a filmnek. A film csak 
más lett, de nem lett rossz. Mindvégig izgalmas volt és érdekes, a módjával 
meghagyott szövegrészek nem rontot ták a képeket, a nem éppen remekül 
játszó, de nagyon jó átlagot nyuj tó színészek stílusa seholsem volt bántó. 
A költőből kevés maradt meg benne, a fanyarságból alig valami, az érzelmes-
ségből túlságosan sok. Örömmel lát tuk, hogy a jelentéktelen asszonyt csak-
ugyan jelentéktelen asszonyként já tszat ták azzal a színésznővel, akinek ez 
a szerep ju tot t . Annyira élethűen adta a mindennapi, vidéki lányt, hogy 
já tékát néha már viszolyogva és a giccstől való undorodással figyelte a néző. 
Veszélyesen jól játszott egy giccses-érzelmes-hétköznapi lányt. Majdnem 
giccses-érzelmes-hétköznapian. Szabó Zoltán. 

Z E N E. 

B A R T Ó K G Y E R M E K K Ó R U -
S A I N A K BEMUTATÓ HANG-
V E R S E N Y E , nagy eseménye volt a 
magyar zeneéletnek. Nagy sikere 
miatt meg is kellett ismételni. Mikor 
ot t lát tuk a fehérhajú Mestert a zon-
gora mellett, amint a gyermeksereg-
től tombolva követelt «Este a széke-
lyeknél» című közismert, korszakal-
kotó kis zongoraművét játszotta, a 
legtermészetesebb dolognak tűn t fel 
a magyar iskolásgyermekek viharos 
lelkesedése. Hiszen Bartók arcvoná-
sainak csodálatos, szinte világító tisz-
taságával, amely nem egyéb, mint a 
Szellem, a magasabbrendű emberies-
ség sugárzó tüköre, a legélesebb ellen-
téte mindannak, ami az anyaginak, a 
közönségesnek és a kicsinyesnek kife-
jezése egy emberi arcon, úgy hatot t 
ebben az üde környezetben, mint a 
zene igazi küldötte, aki tündérvilágot 
ajándékoz, aki a lélek eredeti gyer-
meki szépségének és tisztaságának vi-
lágát hordja magában. Bartók 30 új 
gyermekkórusa mind zenei, mind lelki-
szellemi tartalom szemszögéből olyan 
értékei a magyar kórusirodalomnak, 
amilyenekkel ma egyetlen más nép 
sem dicsekedhetik. Sokat sopánkod-
nak ma nálunk azon az ezerféle ve-
szélyen, ami a magyarság létét fe-
nyegetik s emellett észre sem veszik 
az érem másik oldalát, hogy ez a ma-

roknyi magyarság viszont micsoda 
teljesítményeket tud felmutatni az 
összeomlás óta szellemi területen. Az 
a halálos gyűrű, amellyel szomszédos 
ellenségei szorongatják, jóra is szol-
gált : hogy a népek irgalmatlan ver-
senyfutásában minden erejét össze-
szedve szálljon síkra s a szellem ha-
talmával hódítson ott, ahol anyagi 
erői kényszeredetten korlátozottak. 
Igy idegenektől kell hallanunk, amit 
i t thon sokan nem tudnak, hogy a 
magyar gyermekkultúra ma az első az 
egész világon. A nagy magvető és meg-
alapozó Kodály-kórusok után most 
sorra kerülhettek Bartók művei. Har-
móniájuk, r i tmikájuk gazdagsága, új-
szerűsége, a szólamok kontrapunk-
tikus feldolgozásának eredetisége a 
népi zene talajából kinőtt s mégis 
egészen egyéni nyelvezete éppen elég 
kemény dió a kis előadók számára, de 
ezeknek a nehézségeknek kitűnő meg-
oldása volt a legfőbb tanuságtétele 
annak az óriási fejlődésnek, amelyet 
az iskolai énektanítás fel tud mu-
tatni . Nem kellett ehhez más, mint a 
zseniális alkotó és megindító és a 
számban mindig szaporodó lelkes és 
képzett vezető tanárok önzetlen fára-
dozása, akiknek jutalma — nagy 
szó a mai világban — nem külső elő-
nyök, hanem egy nemes ügy szol-
gálata. A Bartók-hangverseny nagy 
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sikerében is ilyenek osztoztak: a 
Batthyányi-utcai polgári leányiskola 
Radnai Paula, a Liget-utcai polgári 
fiúiskola Preisinger László, a Váci-
utcai polgári leányiskola Barik Fe-
rencné, a cisztercita gimnázium ének-
es zenekara Rajeczky Benjamin, a 
Szilágyi Erzsébet leánygimnázium 
énekkara Sztojanovits Adrienne ve-
zényletével. 

A cisztercita gimnázium zenekarral 
kísért kórusokat adott elő. Bartók 
Bélának ezt a hangszerrel kevert isko-
lai kórusstílusát nagyjelentőségűnek 
ta r t juk , mert ezáltal a hangszert 
játszó tanuló ifjúság ilyen módon is 
belekapcsolódhatik a közös munka, a 
zenei összjáték gyönyörűségébe. Ter-
mészetes ilyen zenekarok sem támad-
hatnak máról holnapra s ma még alig 
egy-egy iskola rendelkezik velök. Még 
ot t is, ahol meg volna a lehetőség 
iskolai zenekarok kifejlesztésére, az 
idevágó zeneirodalom teljes hiánya 
gátolja az eredményes működésüket. 
Bartók úttörése remélhetőleg erre a 
területre is ráirányítja zeneszerzőink 
figyelmét, hogy értékes magyar mű-
vekkel mozdítsák elő a túlontúl nagy 
helyet elfoglaló zongorajáték mellett 
az ifjúságnak egyéb hangszereken 
való kiképzését is, ami alapja lehetne 
a művelt zenei dilettánsok későbbi 
kamarazenélésének. 

Ezen a hangversenyen muta t ta be 
Bartók legújabb zongoraműveit a 
«Mikrokosmos» c. sorozatból. Hang-
zásban, ritmikában olyan bámulatos 
új szépségeket tá r tak fel ezek a min-
den konvenciótól ment, tiszta zenei 
törvényszerűségekben gyökerező kis 
darabok, hogy szinte kényszerítik a 
muzsikus fülét a legfeszültebb figye-
lemre. Valami egészen más, egészen 
eredeti s mégis minden taktusába 
tiszta muzsika ez. Alkotója az egész 
mindenséget, a Makrokosmost zené-
nek érzi, zenévé alakítja, tehát ahol 
a mű minden kis részletében benne él 
a nagy egész, a leibnizi praestabilita 

harmónia, a mindenség előre megha-
tározott harmóniája. 

* 
* * 

A SZÉKESFŐVÁROSI É N E K -
KAR fennállásának 25 éves jubi-
leumára hangversenyt rendezett. Az 
ünnepi műsor muta t ta a legjobban 
azt a nagy emelkedést, amelyet a 
magyar kóruskultúra ezalatt az idő 
alatt megtett. Csupa élő magyar zene-
szerzők nagyértékű kórusszerzemé-
nyei hangzottak fel valóban minta-
szerű előadásban. Harmat Artur ha-
talmas 150. zsoltára, Bárdos Lajos 
«Ecce sacerdos»-a a katolikus egy-
házi zene gyöngyei teljes szépségük-
ben érvényesültek. Az est bemutatója 
Kodály új vegyeskara volt, amelyet 
Vörösmarty «Liszt Ferenchez» című 
ódájára írt. Nagyobb művészettel és 
mélyebb átéléssel nem is lehet elkép-
zelni a szöveg megzenésítését. Minden 
hangnál érezzük a zene és a szöveg 
teljes egységét, mintha ez a zene már 
eleve benne foglaltatott volna Vörös-
mar ty gyönyörű, szárnyaló magyar 
nyelvezetében s csak egy konzseniális 
zeneszerzőre várt a kifejtése. Kodály 
«Hegyi éjszakák» című női kórusának 
egy gyönyörű részlete, titokzatos, 
transzcendens messzeségekbe sóvárgó 
anyagtalan harmóniái, «Katonadala» 
és Bartók poétikus «Szlovák népdalai» 
voltak még a műsor kiemelkedő 
számai. 

A kitűnő énekegyüttes minden 
produkcióján meglátszott lelkes nagy-
képzettségű karnagyuk, Karvaly Vik-
tor gondos munkája . A magyar zon-
goraművészek egyik legkiválóbbja 
Hir Sári Liszt és Dohnányi művek 
színes, pompás lendületű előadásával 
növelte az est sikerét. 

* 
* * 

HUBAY JENŐ EMLÉKHANG-
VERSENYT rendezett a Magyar 
Kulturális Egyesületek Szövetsége. 
Hegedüs Loránt emlékbeszédben mél-
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t a t t a az elhúnyt mester nagy érde-
meit. Meleg tapssal fogadta az előkelő 
közönség az előadott, jólismert, nagy 
népszerűségre emelkedett Hubay-
műveket, amelyeket a Hangverseny-
zenekar és kiváló szólisták adtak elő. 
Szigeti József, a legnagyobb hírű 
Hubay taní tvány virtuóz, szellemes 
előadásában különösen nagy sikere 
volt a I I I . Csárda-jelenetnek és a 
«Zephir»-nek. Palló Imre a «Könnyek» 
és a «Minek turbékoltok», Báthy Anna 
az «Ima» és az «Édes szívem» című 
dalokat ad ták elő nagy sikerrel. 
Krips Vilmos a bécsi opera karnagya 
a Háborús szimfóniából és a legutolsó 
műből, az «Ara pacis»-ból vezényelt 
részleteket. A többi számokat Vaszy 
Viktor a Hubaytól alapított Buda-
pesti Hangversenyzenekar mostani 
elnök-karnagya vezényelte. 

* 
* * 

P A P P VIKTOR : Muzsika címen 
adta ki a Rádióban ta r to t t előadá-
sait. Százados évfordulók, születési, 
halálozási napok adtak alkalmat arra, 
hogy ezek a kis tanulmányok meg-
szülessenek. Nagyobb terjedelműek 
a magyar zene történetének szentelt 
fe jezetek: «Magyar zenetörténeti 
vázlatok» — A Filharmonikus Társa-
ság 80 éve», — «A Magyar szimfo-
nikus zene», — «Magyar cigányzené-
lés» — mind a szerző kitűnő közvet-
len és formás előadóstílusában meg-
írt összefoglalásai a kutatások eddigi 

eredményeinek. — A magyar arcké-
pek : Filtsch, Joachim, Péterfy Jenő, 
Popper Dávid, Zichy Géza jelentő-
ségéről nyuj tanak a rádió közönségé-
nek könnyű oktató- és élvezetes mo-
dorban fogalmat. Ugyanezt mond-
ha t juk a külföldi zeneszerzőkről írt 
kis cikkekről, melyekben szerző min-
denkor különös gondot fordít a ma-
gyar vonatkozások kiemelésére. A 
237 lapos munka Gergely A. könyv-
kereskedésének kiadásában jelent 
meg. 

* 
* * 

KOUDELA GÉZA dr. tollából 
a Liszt-emlékévben magyar Liszt-
biografia jelent meg. Szerzőt még 
néhai gróf Klebelsberg Kuno az Ő bá-
mulatos előrelátásával szemelte ki e 
célra, midőn Rómába küldte ösztön-
díjjal az ott szükséges kuta tómunka 
elvégzésére. Koudela most megjelent, 
közismert színes, eleven stílusában 
megírt kis könyvecskéjét csak szép 
bevezetésnek, ígéretnek vehet jük 
később megjelenendő nagyszabású 
művéhez. Bizonyára sok értékes és 
eddig ismeretlen adat birtokában 
reméljük, hogy nemcsak egy alkalmi 
színezetű népszerű, hanem nemzet-
közi viszonylatban is a legteljesebb 
Liszt-életrajzzal adja a legmaradan-
dóbb értékű tanuságát annak, hogy a 
nagy magyar mester életművének fel-
dolgozása elsősorban a magyar zene-
tudósok kötelessége. 

Prahács Margit. 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 

K I Á L L I T Á S O K . 

Az elmúlt két hónap alatt , a művészi életnek a kiállításokra tartozó 
több-kevesebb érdekességű eseményei közül mindenesetre ki kell emelnünk 
azt a csoportkiállítást, amelyre még április elején került sor az Ernst-Múzeum-
ban. Kilenc résztvevője volt a tár latnak, hét festő és két szobrász, akik más-
más módon, a felfogás és előadás elütő jegyében, de valamennyien az ú j 
művészet arcvonalához tartoznak. Formanyelvi sajátságokon túl persze 
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egyéb különbözőségek is adódtak műveik előtt, ha valaki azokat a jelentőség, 
a tisztult és biztos érték szempontjából vizsgálta. 

Márffy Ödön fénytől megittasult színvilága mögött ma is töretlen az a 
magatartás, optimista életérzés, amelyet ez a szellemes és temperamentumos 
ecsetjárású művész a békeidők ege alól hozott magával. Márffy olykor csak 
puszta jelzéseket ad, a természetből vet t benyomásait a könnyed sztenogramm 
nyelvén teremti vászonra. Ezek a képek tagadhatat lanul hiányérzést keltők 
azokkal a továbbmenő műveivel szemben, ahol a szín, minden szuverénitása 
mellett, formát is éreztet, az alakítás szabatosabb, a pont tényleg a «bevégzett 
mondat végére kerül». Új termésében ilyen volt önarcképe, két téli tá ja , 
Csinszka, a Szőlőszedő lány, amelyek a bravúros vízfestménysorozattal együtt 
a teljes szintű, «legjobb Márffyt» reprezentálják. Egry József grafikai jellegű, 
kevés eszközre s mindig halk színekre szorítkozó munkáin ezúttal is balatoni 
motívumok transzponálódtak. Egry szintén a fény embere, a nagy víztükör 
fölött lebegő s alakot, földet, távlatot felszippantó sugárzások t i tkai foglal-
koztat ják, nála a fény azonban nem érzéki csillogások, hanem bizonyos át-
szellemültség hordozója. Új munkáin a korábbiakhoz képest, mintha a lát-
ható világhoz közelebb férkőző módon ütődne meg a bánatoktól fátyolozott 
Egry-féle líra a balatoni magányról. Farkas Istvánt, amikor pár éve hazatért 
Párisból, a sejtelmek festőjének ismertük meg. Nehéz t i tkokat őrző öreg-
embereket és különös díszletezésű t á j aka t lát tunk képein. A sejtelem most is 
megvan művészetében, de egyben erősebb a valóság-élmény. Nem egy jel 
arra mutat , hogy Farkas művészete arra az útra kanyarodott , amelyen a 
festés magyar életfolyamatába kapcsolódva, magyar földből sarjadó ritmus-
sal telhet meg. Kmetty János erősen intellektuális ízű, Czóbel Béla mély szí-
nekre hangolt pikturája ismert módon jelentkezett. Barcsay Jenő komor erejű, 
szinte mértani felépítettségű képei helyett rajzait éreztük meggyőzőbbnek. 
Hincz Gyula tehetsége nem vitás, rajzai azonban egyelőre nem többek Matisse 
ra jzmappájának idézésénél, festményei felületen maradó tarka színkavar-
gások. Klasszikusan nyugodt, mindig szigorúan anyagszerű, tisztán a formák 
felépítettségét hangsúlyozó szobraival a kiváló Medgyessy Ferenc s a formák 
mögött az érzést, a rá juk íródó kifejezést kereső Vilt Tibor volt a kiállítás 
két plasztikusa. 

Képzőművészeti Főiskola az utolsó hét év volt és jelenlegi növendékei-
nek munkáiból rendezett nagyszabású bemutatót . A Műcsarnok valamennyi 
termét megtöltő anyag két részre oszlot t : a tulajdonképeni tanulmányi 
részre és szabad tetszés szerint produkált művészmunkákra. 

A kiállítás azt igazolta, hogy a főiskola a legjobb hasonló európai intéz-
ményekkel bátran állja az összehasonlítást azon a téren, ami a legfőbb ren-
deltetése : az alapvető gramatikától a felsőbb festészeti fokozatokra kalau-
zolni a festészet és szobrászat újoncait. Beavatni őket az anyaggal, az eszkö-
zökkel való bánnitudás műhelytitkaiba, ránevelni a mesterségnek arra a 
respektusára, amely éppen a művészet legnagyobbjaiban a legerősebb. Az 
egyéniség fejlesztése? A barlangfalra rohanó szarvast karcoló ősembertől 
kezdve, amióta művészet van, tudvalevően műremek nem jöt t és nem jöhet 
létre egyéniség nélkül, de ez mint a lélek diszpozíciója, magának a tehetség-
nek mértéke, születettséggel járó adomány vagy megvan valakiben s akkor 
túl az iskolán, tudatosan és ösztönösen, később, vagy hamarabb ki fog bon-
takozni. Vagy nincs meg s akkor semmiféle pedagógiai varázsszer nem 
teremthet i elő. Arra viszont egyaránt volt és van példa, hogy határozott 
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tehetségnek meglepő indulás után kényszerleszállást kellett végeznie. Nem 
azért, mert nem volt egyénisége, hanem mert ennek az egyéniségnek bizony-
talan és hiányos volt a tudásbeli felszereltsége, amely nélkül felfelé jutni 
épúgy bajos, mint repülni szárnyak nélkül. 

A Szépművészeti Múzeumban finn művészet vendégszerepelt s ugyan-
ekkor a modern holland éremművészet is méltán kijáró figyelmet kért. A finn 
képzőművészetnek nem ez volt első jelentkezése Budapesten. Már a háború 
előtti években reprezentáló módon kaphatot t róla fogalmat a magyar közön-
ség, kétízben is, a Műcsarnokban rendezett nemzetközi tárlaton. A mostani 
gyüjtemény tehát nem felfedezésre váró területre világított, mindazonáltal 
ú ja t hozóan érdekes és tanulságos volt, mert arról a különleges oldalról járult 
hozzá Suomi művészetének ismeretéhez, amelyet a vízfestés, a rajz, a grafika 
intim műfaja jelent. Ezen a ponton új mozzanat volt az is, hogy a régebbi, 
nemzetközi viszonylatban nem ismeretlen nevű mesterek mellett, a háború 
után fellépő nemzedék művészetéből szintén ízelítőt adott a kiállítás a gra-
fikán keresztül. A másfél száznál több darabból álló kollekcióban a legkülön-
bözőbb technikával készült lapok sorakoztak : ceruza-, toll- és krétarajz, 
guache, tuss, vízfestmény, rézkarc, aquatinta, linoleummetszet, kőnyomat,, 
monotípia. 

Aki a keletkezés, dátumok dolgában öt évtizedet átfogó anyagot végig-
nézte, bőven talált eltéréseket grafikai zamatban, változatokat egyszer az 
éles vonal és forma, másszor a folt, a fény és árnyék, a festői hatások felé 
tolódó előadásmódban, a látás és felfogás részletező vagy összefoglaló termé-
szetében, a valóság vagy az elképzelések síkjain mozgó mondanivalókban. 
De a sokféleségben megtalálhatta azt a közösséget is, ami a nehéz északi 
temperamentum közössége s egyaránt összefügg az ezertó országának meleg 
verőfényt csak rövid ideig ismerő természeti viszonyaival, a kemény életű nép 
sorsával s történeti küzdelmeivel. A legbővebb sorozat a kiállításon a néhány év 
előtt meghalt Gallen-Kalelát képviselte, aki népi tárgyú, naturalista ízű képek-
től kezdve, a Kalevala-illusztrációkon át stilizált kompozícióival és falfestmé-
nyeivel a legsokoldalúbb egyéniség s aki Edelfelttel és Järnefelttel együtt a múlt 
század utolsó negyedében, Páris felszabadító hatásai nyomán, önálló útakon 
indítja el a finn művészetet. A valamivel u tánuk következő nemzedék jeles, 
tagjai közül i t t volt Simberg, Rissanen, Énekel, majd az újabb évjáratú Favén, 
Cawen, Linforss, Parviainen s a háború utáni grafikustehetségek, akik kö -
zött kiemelkedik Collin, Oinonen, Segerstale, Henrikssohn, Nyberg, Ericson. 

A francia hatás alatt a múlt század végén virágzásnak indult s a maga 
ú t j á t járó holland éremművészet modern értékeiről kicsi, de jellemző gyüjte-
mény számolt be. A vert és öntött érmeket tartalmazó anyagnak Carel I. A. 
Begeer, Toon Dupuis, I. I. van Goor, C. van der Hoef, J . C. Wienecke a legjobb 
művészei. 

A Mária Valéria-utcai képszalon Bernáth Aurél munkáit muta t ta be, 
aki tavaszi lázaktól nyugtalan, kereső, de félrelépésektől mentes fiatalság után 
eljutott oda, hogy ma festészetünk egyik vezető alakja. Bernáth valóban kor-
szerű művész, anélkül, hogy programszerű kiállással valami új elméletnek 
lenne a heroldja. A szellemében az. Nem doktrinát fest. Míg egyesek egyene-
sen belepirosodnak a lépten-nyomon hangoztatott korszerűség kiérdemléséért 
folytatott erőlködésbe : ezzel szemben érdekes, hogy Bernáth egyáltalában 
nem erőlködik. Mégis, annyira korszerű, hogy az már csal, aki ezen a címem 
művészetét keveselné. 
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Nem hiszem, hogy Párisban, Rómában vagy Berlinben készülne piktúra» 
amely inkább lenne mai veretű s egyben annyira a szó igazi és egészséges 
értelmében, az eszközök határain belül maradóan piktúra, mint Bernáthé, 
aki ezt anélkül éri el, hogy zavartatni vagy irányít tatni hagyná magát attól, 
ami idegen művészi empériumokban történik. Talán játéknak tűnik a szavak-
kal s mégsem az, hogy Bernáth benn áll a művészet európai hullámverésé-
ben s ugyanekkor függetleníteni tud ja magát — Európától. Ez a függetlenítés 
voltakép művészetében a magyarság, amelyhez, ha törekszik is rá, nem ju tha t 
el mindenki, mert feltétele a tehetség kvalitásereje. Enélkül ugyanis a leg-
magyarabb lelki alkat sem fejeződhet ki meggyőzően és tényleg felismerhetően 
s ebben, sőt egyedül ebben van kulcsa annak az értéknek, amely több az 
időszerűségnél, mert túlnő ra j ta . Bernáth a magyar festészet új ú t j á t j á r ja , 
ennek azonban érintkező pontjai vannak azzal az út tal is, amelyet előtte 
mások jár tak, például Ferenczy Károly. Úja t ad festészetünk korábbi szaka-
szához s ez a plusz jelenti Bernáthot, de anélkül, hogy eredményeket ismételne, 
egyszersmind kapcsolódik is hozzá. Hasonlóan a stafétafutóhoz, aki az előtte 
szaladó kezéből átveszi, hogy aztán továbbadja a stafétabotot. Mostani mun-
kái, amelyek közül a Pusztai leány, Éjszaka, Balkon, Önarckép gyerekkel, 
Lago maggiore a különösen kiemelkedők, bizonyos árnyalati változatokat 
muta t tak a tegnapiakkal. A prímszólam most is a színek szólama, de mellette 
a formai éreztetés is határozottabb. A misztikum, a sejtelmesség kevesebb 
lett, sőt nem egyszer eltünt. Mélytűzű színeinek felvillanásait valami nyugal-
masabb légkör váltotta fel. Mintha földibb atmoszféra keringene ra j tuk, de 
azért továbbra is így különös atmoszféra : a költői álomvilágé. 

Az Erdélyi Helikon Magyarországi Barátainak rendezésében erdélyi 
képzőművészek munkái sorakoztak a gróf Csekonics-palotában. Tizenegy 
küzdelmes sorsú «kisebbségi művész», az erdélyi művészi élet összefogására, 
megszervezésére alakult Barabás Miklós Céh tagjai . A kiállításon friss szín-
impresszióival az a fehér hajúmester, Thorma János is résztvett, aki az egy-
kori, történeti nevű nagybányai iskola egyik alapítója, valamint a szintén 
régóta Nagybányán élő érdemes művész, Ziffer Sándor. Erdélyi művészet-
ről ma persze oly értelemben még nem lehet szó, ahogyan hang, mondani-
való, stílus dolgában a balladás erdélyi lélek jelentkezik az irodalomban. 
De hogy egy művészet útban van, azt kétségtelenül jelzik Szervátiusz Jenő-
nek a székely népi faragások keménységére és fantaszt ikumára emlékez-
tető, fatörzsekből, galyakból faragott figurái, Nagy Imre festményei, Kós 
Károly, Gy. Szabó Béla grafikái. Bánffy Miklós grófot ötletes karikaturák, 
finom rajzok, artisztikus díszlet- és jelmeztervek képviselték. Vásárhelyi Z. 
Emil képein a könnyed és tetszetős formahangsúlyozások embere. Szolnay 
Sándor, Bordy András komoly törekvésű, biztos tudású tagjai az erdélyi 
csoportnak. Gallasz Nándor nagy figyelmet érdemlő, ki tűnő kultúrájú, vér-
beli szobrásztehetség. 

A nemzeti tárlatról, amely június húszadikáig van nyitva, helyszűke 
miatt a jövő számban emlékezünk meg. 

Dömötör István.. 


