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AZ ÚJ H A M L E T 
Shakespeare-felújítás a Nemzeti Színházban. 

«Mindig éreztem valami hiányt és soha egészen nem állott 
előttem az a Hamlet, akit Shakespeare oly mély pszichológiával 
és erős fantáziával rajzolt.» Gyulai véleményét azóta majd nyolc-
van esztendő színi bírálói vethették saját benyomásaik alapjául, 
s bár a századforduló óta két nagy és mély színész, Pethes meg 
Ódry, nagyot lendített a mérlegen, az a bizonyos hiányérzet alig-
hanem örökre jelentkezni fog, hiszen a kritikus Hamlet-ideálja is 
mulhatatlanul egyéni valami, az volt nyilván a Gyulaié is, hiába 
sürgette «azt a Hamletet, akit Shakespeare rajzolt». 

Erre a szerepre a színész is csak egyéniségének legsajátabb 
vonásaival felelhet, s akkor jár a legjobb úton, ha ezt teszi ; ments' 
Isten, hogy elődeinek akár legnagyobb hatású mozzanatait átvenni 
igyekezzék, az ilyesmiből preparátumnál egyéb nem várható. Maga 
Hamlet mondja a színész szavalata után, hogy az «egy eszmeképhez 
úgy hozzátöri lelkét, hogy arca elsápad belé, könny ül szemében, 
rémület vonásin, a hangja megtörik, s egész valója kíséri képzetét». 
Hamlet játszójának problémája az, hogy minő eszmeképet hordoz 
magában erről a feladatáról, mi az, amihez belőle ilyen szinte 
fiziológiai teljességig hozzá bírja törni lelkét. 

Az új Hamlet, Uray Tivadar, tiszteletet parancsoló művészi 
becsületességgel, tulajdon lelkében kereste a visszhangot szere-
pére. Két évtizedes színészi multja gazdag tapasztalatokkal támo-
gatta, meg is ajándékozta az alakot mindazzal, amit annak nábobi 
változatosságú világa befogadhat. Megajándékozta ifjúi kellem-
mel, természetes előkelőséggel, finom idegélettel, éles ítélettel, igen 
nagy nyomatékhoz jutó játékos szenvedéllyel, s az egészen össz-
hangzatosan uralkodó esztétikai sugallatossággal. De valahogyan 
adósa maradt egy nem kevésbbé megkívánható sugallatossággal: 
a szenvedés nagyságáéval. Ezért helyeződött át a hangsúly az ő 
alakításában minden eddiginél nagyobb mértékben az aktivitás 
mozzanataira, s ezért szőtt igen finom, de valójában inkább csak 
színészi maestria színeiben ragyogó virágszőnyeget az önemésztő 
gyötrelem szédítőbb örvényei fölé. Oberon álomszerű szépségétől 
a méla Jacques kiábrándult, fanyar bölcseségéig minden árnyalat 
fölvillant ebben az alakításban, csak a «kizökkent világ» helyre-
tolásának nyomasztó, mázsás erkölcsi felelőssége nem fűtötte eléggé 
lelkét. Kétségtelen, hogy további előadások során penetrációja 
még elmélyülhet (ezt eddig valamennyi Hamlet-elődjénél tapasztal-
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hattuk), de már nem ennyire kétségtelen, hogy színészi lelke a ham-
leti lélek valódi termőrétegébe alá bírja bocsátani gyökérszálait; ha 
alá: akkor alakításának kevesebb lesz a fénye, és több a melege. 

* * * 

Az új Hamlet körül a tragédia egész színpadi szolgálata meg-
újult. Németh Antal rendezése jólesően tartózkodó, ami kétes-
értékű ötletek erőszakolását illeti, érezhetően a lényeget kívánja 
szolgálni. Hogy a regei bizonytalanságot konkrétabb történelmi 
színekbe öltözteti, igen vitatható törekvés. Maga Shakespeare 
a helyi és időbeli vonásokat fölényes önkénnyel kezeli, épp ezért 
a nagyon tehetséges Horváth János «hiteles» Helsingörje semmivel 
sem kevésbbé díszlet-jelentőségű, mint a korábbi előadásokon látott 
díszletek ; ugyanez áll a jelmezekre, hol különben a vikingszerűsé-
gek most is renaissance-elemekkel keverednek. A várkastély képe 
megkapó, különösen a csekély résztvevőjű szellemjelenetben ; ha 
sokan vannak a színpadon : egy kissé útjában áll a jelenetek sza-
bad kibontakozásának. S mikor azután a vár belsejét látjuk, 
keresztmetszetben : ez a hiba fokozódik. Hogy Hamlet szavával 
mondjam : csupa «őrhely és dutyi» lesz belőle, hol falak és lép-
csők állnak a szereplők útjában, s mozgásukat a legszenvedélye-
sebb fordulatok közben is óvatosságra intik. 

A szereposztásban viszontláttuk két jelentős feladat régibb 
gazdáját, Mátray Erzsi szép megjelenésű, szép beszédű anya-
királynéját, kinek dicsérhetjük nemes mértéktartását, de vala-
melyest nélkülözzük egyénibb lelki válságát, meg Rápolthy Anna 
finom, csak némileg súlytalan Opheliáját. Kiss Ferenc királya 
kitűnő, az utóbbi években a művésznek talán legkülönb alakítása. 
Pethes Imrétől többször hallottam, hogy a tragikusan öblös Claudiu-
sok helyébe végre azt kívánná, akiről Hamlet beszél: az iszákos 
hedonistát, amorális, de diplomata-szimatú zsarnokot, a «korona 
zsebtolvaját». Kiss Ferenc ezen a csapáson haladt, remekül vegyítve 
az élethabzsoló bővérűség s az alattomos ellenjátékos-ösztön színeit. 
Abonyi Géza gyönyörű, áttüzesedő versmondása hatalmasan meg-
növesztette az első színész szerepét (az Egérfogó jelenetében kár 
volt — valami vélt korszerűség érdekében — recitátorrá lefokozni). 
Gózon Poloniusát attól féltettem, hogy clown-ná silányul; ez 
nem történt meg, de shakespearei zamata is hiányzott, főleg 
udvarmesteri tekintélye (látta-e a művész Gál Gyulát?) ; szenilitás 
áradhat Poloniusból, de együgyűség semmiesetre. Lebotay Szelleme 
követésreméltón tisztelte a szöveget és a vers törvényeit. Ungvári 
Horatiója megnyerően férfias, Szabó Sándor Laertese eleinte üres, 
de a továbbiakban belemelegszik. A nagy monológ «nyitány»-
szerepét minden bíráló elítélte ; kár is erőszakolni az egész zene-
kari kripta-jelenetet (a két hónapja elhúnyt királynak már szarko-
fágja is van, s még hozzá ilyen idővert kőből?). A megoldás egy-
szerű, akár a Kolumbus tojásáé : a monológot sürgősen vissza 
kell helyezni oda, ahol azelőtt elhangzott. 
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Sasfészek. Bibó Lajos színműve 
a Nemzeti Színházban. 

Nem «apák és gyermekek» örök 
ellentétének drámája ez, noha a 
szülői önzés indítéka fokozottan 
megvan benne. De az író nem for-
dul ellene, s nem áll a fiatalság 
mellé, legalább is nem úgy, hogy 
ítélete az apai elvakultságot sujtsa. 
Sőt : szívvel-lélekkel együttérez 
ennek elkeseredett harcával a ma-
gányosság réme ellen. Különleges 
esetet rajzol, melyben az általános 
elbírálás érvényessége megtörik. 
Hőse maga is fölötte áll szinte 
minden elképzelhető átlagnak, a 
teremtő zseni jogán, mely magán-
életében és művészetében egyaránt 
elszigetelődött, s most végső erő-
feszítésével gyermekeinek szerete-
tét, testben-lélekben való jelenlétét 
akarja zsarnoki módon megmen-
teni magának. Minden egyebet ki-
vetett már szívéből, életet, világot, 
s mikor fia meg leánya végül is 
a tulajdon életének útjára lép, őket 
is kivetné magából, hogy a meg-
alkuvástól megmentse önmagát; 
le akar mondani minden békülés-
ről, hogy megbékélhessen önmagá-
val. De az olimpusi önzés még a 
fajából kinőtt embernek sem ada-
tott meg erősségül és vigasztalá-
sul : itt is megtörik ereje, a fájda-
lommal múlhatatlanul együttjár az 
önvád ébredése, s ezzel a megbo-
csátás zaklató vágya. Bibó szín-
műve valamelyest emlékeztet a 
Naplemente előtt-re s talán az Ahol 
tilos a szerelem-re is, de főalakja, 
az apa és családfő, még kizárólago-
sabb gyujtóerővel áll a cselekvény 
fókuszában, mint ezekben. Innen 
van, hogy lélekrajzoló gondja is 
majd pusztán erre az egy alakjára 
szorítkozik, a többit töredékesen, 
sőt olykor érezhető törésekkel állítja 
oda mellé, s nem egy pontban még 
a szükséges tájékoztatással is adós 
marad. Ez méginkább hozzájárul 
a dráma monológ-hatásához és 
érdekességéhez. 

Természetesen ugyanez áll az 
előadásra is. Csortos a nagy szob-
rász szerepében megvalósítja azt, 
ami színpadon jobbára a legmeg-
valósíthatatlanabb : hitelt szerez 
a zseninek. Magával hozza azt a 
jelentékenységet és érdekességet, 
ami nélkül az alak kurioziummá, 
vagy szánalmas kóresetté torzulna ; 
valóban tragikai magaslatra emeli 
a — rögeszmét. Mellette Makay 
Margit tartózkodó művészete dia-
dalmaskodik a sógornő áldozatos 
szerelmének rajzában. Somogyi 
Erzsi a drámai kitörésekben némi-
leg bizonytalankodott, de utolsó 
felvonásbeli búcsúzkodása az apai 
háztól mély, őszinte átérzettségé-
vel mindenkit megkapott. Timár 
is inkább meleg lírájával hatott, 
semmint «műszaki» kiválóságának 
hitelével. Olty Magda szerepe meg-
oldhatatlan, Szörényi Éváé pedig 
a második felvonásközben szinte 
visszájára fordul. Makláry fanya-
rabb egyénisége e meleglelkű raison-
neur-alakhoz nem egészen talál. 
Nagy Adorján rendezői gondja és 
tudása ezúttal is derekasan helytállt 
magáért. 

Oblomov. Beczássy Judit Gon-
csárov-dramatizálása a Vígszínház-
ban. 

Nem mondhatnám, hogy Oblo-
mov a legdrámaiatlanabb regény, 
mert van olyan drámaiság is, mely 
a lelkiélet legmélyén zajlik le, olyan 
válságok és gyötrelmek közt, ami-
nők a külvilággal való érintkezés-
ben sem merülhetnek fel. Hanem 
a regény épp azért regény, hogy 
a maga eszközeivel mélyére hatol-
hasson az ilyen válságoknak és 
gyötrelmeknek, melyek felől a 
dráma legfeljebb egy-egy felvilla-
násban adhat hírt. De ebből kö-
vetkezik, hogy az ilyen regény-
hez nem tanácsos színpadi igé-
nyekkel közelíteni, mert lényegük-
ben megközelíthetetlenek marad-
nak. Beczássy Judit maga is regény-
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író tehetség, s most a színpadon 
sem tagadja meg a regény szelle-
méhez való hűséget. Ez annyit min-
denesetre biztosít, hogy Goncsárov 
remekművét nem hamisítja meg és 
olcsósítja el olyan «szerzői» elszánt-
sággal, amilyennek áldozatává lett 
néhány évvel ezelőtt a Flaubert 
Bovarynéja. Érdeme, hogy a hangu-
lati elemeket a lehetőségig meg-
menti, s kivált a színmű elején fel 
bírja bennünk idézni — legalább is 
olvasmányemlékeink támogatásá-
val — a regény benyomás-élmé-
nyeit. De a három felvonás nyolc 
képén át a tespedés légkörét nem 
bírja el a színpad, kivált, ha a 
részletrajznak az az élénksége sem 
ellensúlyozza, mely pl. a Csehov-
színművek állóvizét olyan izgatóvá 
fodroztatja. Talán a tett emberét, 
a célratörő Stolczot kellett volna 
nagyobb ellenjátékosi nyomaték-
hoz juttatni, de ez szinte kiesik 
a darabból, s amikor a végén újra 
elibénk kerül, akkor meg afféle 
szentimentális epilóghs hősévé lesz, 
melynek semmi köze a Goncsárov-
regényhez, nem egyéb művirág-
koszorúnál a nagy élvetemetkező 
sírján. 

Hegedüs Tibor rendezése is in-
kább képekben gondolkozik, mint 
szerves fejlesztésben, mintahogy 
valóban a képhangulat a legtöbb, 
ami itt elérhető. Ezért marad meg-
lehetősen egyhangú az Ajtay An-
dor különben igen gondos Oblomov-
rajza is. Mellette hatásosabb fel-
adat Biharyé az öreg Zachár szere-
pében, de ő meg egy kissé rikítóan 
színez. Dayka Margit Ágotája a 
csöndes vallomásban talál legin-
kább magára ; megokolatlanul li-
begő mozgását modorosnak érez-
tük. Somló István alig kelti a tett-
ben égő Stolcz hatását. Hidvéghy 
Valéria itt-ott még visszaesik a 
színiiskolába. Kőmíves Sándor csi-
novnikja a legoroszabb ízű alakí-
tás valamennyi közül. Baja Bene-
dek színpadképei finomak. 

Okos házasság. Fendrik Ferenc 
vígjátéka a Vígszínházban. 

Egy ügyes jelentkezés és több 
évi hallgatás után szólalt meg újra 
a még most is igen fiatal szerző. 
A modern házasság elvi és gyakor-
lati felfogását feszegeti saját vallo-
mása szerint gyökeresen «nőpárti» 
darabjában, a kölcsönös szabad-
elvűség csődjét, mely nyomban je-
lentkezik, ha a férj hűtlenkedésére 
az asszony ilyesminek akár csak 
látszatával is akarna válaszolni. 
Nem állítjuk, hogy «tétele» hamis, 
de az is kétségtelen, hogy modern-
ség egy csipetnyi sincs az egész 
kérdésben, hiszen Francillon pro-
blémája sem volt más, mintahogy 
asszonyutódaié sem, egészen Bó-
kay Feleségéig. Fendrik főerénye 
a friss fordulatosság s a pillanatnyi 
helyzetek talpraesett színpadi érté-
kesítése. Viszont a kifejlésben, hol 
felfogását meggyőzővé kellene ten-
nie, meginog, s úgy teremt «jól-
végződést», hogy egy kicsit tamás-
kodunk tartósságában. Az «okos 
házasság» elvileg megbukik ugyan, 
de gyakorlatilag nem mernők ke-
zünket tűzbe tenni azért a meg-
tért bárányért, aminek a kokot-
tok gyámolítása mellett boldog-
talankodó férj egyszeriben mutat-
kozik. 

Kedvesen, színesen pereg az elő-
adás. Muráti Lili keresetlen, meleg-
hangú fiatal asszonyában különö-
sen örömünk telt, lágyabbá, ár-
nyalatosabbá váló beszéde sok jó-
val biztat. Mágori Mária most má-
sodízben is bebizonyította, hogy 
tartalmas, valóban lelki fedezetű 
hang került vele az együttesbe. 
Fejes Teri az operett némi műfaji 
nyomaival meglepő színészi bele-
élő képességet egyesített. Básthy 
Lajos jólesőn higgadt játékját is 
elismerés illeti. Somlónak nem ez 
a sajátképi területe, de rutinja 
átsegíti a nehezén. Horváth Árpád 
rendezői munkája kifogástalan. 
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Illetlenség. Matolcsy Andor tár-
sadalmi szatírája a Belvárosi Szín-
házban. 

Magában véve az az «illetlenség», 
hogy akinek holt híre kelt, eleve-
nen megkerül : sokszor megesett 
regényekben és színdarabokban. 
Matolcsy esete is ez, de voltakép 
nem ez áll szatírájának tengelyé-
ben. Az ő feltámadottja nem lehet 
olyan fölényes farizeus-gyászú el-
siratóival szemben, mint irodalmi 
sorstestvérei általában, mert he-
lyette és némikép az ő hibájából 
valóban áldozatul esett egy fiatal 
emberélet. A repülőgépszerencsét-
lenség (aminőhöz hasonlónak fáj-
dalmas emléke a közelmultból 
kísért fel) nem túlságosan alkalmas 
rá, hogy «társadalmi szatíráját» 
ezzel kapcsolatosan suhogtassa meg 
az író, s főleg, hogy ilyen olcsó és 
ízléstelen nőügyekkel körítse a 
kissé nyersen feltálalt «szenzációt». 
Különben is a nyerseség a főhibája. 
Műhelytitkai a szerkesztőségi élet-
ből a «hiteles» vonások olyan mohó 
és válogatás nélküli zsúfolásával 
rontanak ránk, hogy rajza egészé-
ből éppen a művészi hitel hiány-
zik. Dialógusában tehetséges és teli-
találatú mondatok pongyola el-
sietettségekkel és irodalmiaskodó 
ürességekkel váltakoznak. Aki a 
napilap-erkölcsök fölött akar le-
begni, az írói biztosságban is emel-
kedjék a napilap-színvonalú stílus-
kisiklások fölé, s ne mondja pl. 
önmagát a színlap-ujságnak írt 
nyilatkozatában «benőtt agyaiágyú 
szerző»-nek! Magyar embernek 
benő a fejelágya, de az agyalágya 
(ha történetesen ilyennel is rendel-
kezik) bizony be nem nő soha. 

A rendezést is a szerző látta el, 
határozott ügyességgel. Színészgár-
dája teljes igyekezettel támogatta. 
Boray mackó-kedvességű segéd-
szerkesztője messze kimagaslik be-
lőle. Ladányi Ferencet most láttuk 
először, ő játszotta az «illetlenkedő» 
halottat, rokonszenvesen, férfiasan, 

néhány helyen igen biztató drá-
maiassággal. Turay Ida a furcsa 
hősnőt, aki egyetemi hallgatónőből 
s valami amorális «cefetké»-ből van 
összegyúrva, édeskés szirupba 
mártva enyhítgette. Szende Mária 
elszánt pesti szépasszonya meg-
lepetésszámba ment eddigi átszel-
lemült alakításai után. Bilicsi, 
Tompa, Miskey jó karikaturái mel-
lett még Bató László lelkes fiatal-
sága is említést érdemel. 

Fenség, fizetek ! W. Somerset 
Maugham komédiája a Pesti Szín-
házban. 

Egyre gyakoribb, hogy évtize-
dekkel ezelőtt bemutatott «újdon-
ságok» támadnak fel színpadjain-
kon, aligha annak jeleként, hogy 
az igazgatók valami túlzottan sok 
előadnivalóval rendelkeznek. Ezt is 
játszotta már a Magyar Színház, 
más címmel. Azóta pedig leszár-
származóihoz is szerencsénk volt, 
bohózatban, operettben, minde-
nütt, hol valami éhenkórász alak 
a rang és tekintély pávatollaival 
ékeskedik. Maugham annak idején 
szintén ilyen franciás iskolájú da-
rabokon kezdte, de azzal a tagad-
hatatlanul eredetibb ötlettel, hogy 
az ő álfőhercege a végén — való-
dinak bizonyul, ő tehát lefelé pin-
cérkedik és nem fölfelé főherceges-
kedik. Angollá pedig az teszi 
szatíráját, hogy éle a sznobság 
ellen irányul, aminek kipécézését 
a szigetország közönsége évszáza-
dok óta változatlanul élvezi és he-
lyesli. A Pesti Színház Harsányi 
Zsolt jól perdülő fordításában jó-
kedvűen játssza az álpincérről 
szóló álújdonságot — a siker való-
dinak igérkezik. Perényi bonviván-
hajlékonysága, Vízvári Mariska és 
Huszár Károly ízes humora s a 
többiek együttes igyekezete is ke-
zeskedik felőle, nemkülönben a 
Horváth Árpád stílusértő rende-
zése. 

Rédey Tivadar 
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F I L M 

HALÁLOS TAVASZ. V IKTÓRIA KIRÁLYNŐ. 
G U N G A DIN 
A Zilahy Lajos regényéből készült filmről, a Halálos tavasz-ról 

óriási közönségsikere ellenére sem tudunk elismerőbbet mondani, mint 
hogy a magyar filmek vonalából feltétlenül kiemelkedik, de a filmi 
szemlélet mértékével mérve éppen hogy megállja helyét. A regény 
témája, a mult századvégi romantikus szerelem, olyan téma, amely az 
Orgonavirágzásban a nagyszerű szereplőkkel és a rendező kiváló munká-
jával őszintén és élményszerűen hiteles, és éppen ezzel tudta megfogni 
a szíveket. A Halálos tavaszban a szerelem ilyen romantikája nem hat 
hitelesnek. Jávor vontatottan lépked, de nem úgy, mint aki beteg a 
fájdalomtól, hanem mint aki mutatja, hogy beteg a fájdalomtól. A regény 
levegőjét érezzük mindenhol, de ez éppen hibája a filmnek. Mindenki 
úgy jár-kel benne, mintha regényhős volna, átszenvelgi a regényt, a 
regényességet és úgy alakít, ahelyett, hogy átélné, amit a regény mon-
dani akar, és eleven, a film vásznára kívánkozó hőst formálna a csupán 
elképzelt alakból. Helyénvaló és jó jelenet, amikor a film elején a fő-
szereplő grammofónlemezről hallgatja szerelmese hangját. De amikor ez 
a grammofónjelenet még négyszer-ötször megismétlődik a filmben, már 
nem látjuk ennyire helyénvalónak. Cselekmény nincs, csupán a hangot 
halljuk, a hangnak van alárendelve a film, pedig fordítva kellene. Amit 
látunk : a főhős ül, hallgatja a lemezt, kicsit tanácstalan és nagyon 
szenved. Megértjük és helyeseljük is a film sikerét — a napi bírálatok 
minden magyar filmet úgy ünnepelnek, mint új állomást a filmgyártás 
fejlődésében ; a Halálos taavsz komolyabb film annál, hogy ilyen kétes-
értékű elismeréssel emlékezzünk meg róla — mindenesetre biztató jel 
a film felé. Van egyetlen jelenete, amikor a hősnő táncol és sorra leveti 
ruháit s a szoba egyik dísze, a kitömött mókus üvegszemében a reflekszek 
úgy csillannak meg, mintha a mókus mosolyogna; finomságban és 
gyöngédségben ehhez a jelenethez hasonlót csak a nagy francia filmek-
ben találunk. 

Viktória királynő kora : a leghálásabb témák egyike a film szá-
mára. A viktóriánus korról — a Balaklavától a Gunga Din-ig — izgal-
masabbnál izgalmasabb filmek készültek : a kor és a birodalom elég 
nagy volt hozzá, hogy teret adjon ezeknek a kalandoknak, vagy a korba 
képzelt kalandoknak. — A Viktória királynő című filmben tulajdon-
képen nincs kaland és nincs izgalom olyan értelemben, ahogyan ezt 
filmről szólva megszoktuk. Inkább az alakítások nemessége és a ren-
dezés ízléses irodaimisága, amit kiemelhetünk a filmből. Viktória királynő 
alakítója, Anna Neagle, kiváló színésznő, de az az érzésünk, hogy ebben 
a szerepben egyenetlen. A fiatal királynő bájossága és uralkodói lénye 
teljesen hibátlan, de az idős királynő-császárnő alakja mintha nem 
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egyezne ezzel az alakkal teljesen. Egy merev aszkéta ez, és csaknem 
hihetetlen, hogy ugyanez a színésznő ezt az élettörést meg tudja mu-
tatni így, hogy ne törésnek érezzük, hanem az élete természetes ala-
kulásának. Albert herceg szerepében a német Wollbrook (a Strogoff 
Mihály Wohlbrückje?) hercegi és daliás megjelenés. Csak a mi érzésünk, 
vagy valóban szándéka volt a filmnek megmutatni, hogy ez a két nagy-
szerű ember azért tudta rendben tartani a rábízott óriási birodalmat, 
mert csaknem a fizikai lehetőségeken túlemelkedve tudták rendben 
tartani rájuk bízott saját életüket? . . . Inkább olyasmi ez, hogy mi, 
akik ezt látjuk, tudjuk, hogy Viktóriának és Albertnek ilyeneknek 
kellett lenniök ; de a szereplőknek bármilyen tökéletes alakítása sem 
lehet elég tökéletes, hogy a Viktóriává és Albertté magasodott Viktóriát 
és Albertet állítsa elénk. A film végén a színes jelenetek nem eléggé 
filmszerűek, inkább állóképszerűek, de szépek és nagyon hatásosak. 

Az egzotikus filmeknek rendszerint sikerük van, kaland, izgalom 
bőven akad bennük. Egzotikumra van fölépítve a Gunga Din is, és első 
felében annyira tökéletes, hogy nem tudunk mást mondani róla : igazi 
film. Hőse tulajdonképen nem is Gunga Din, a bengáli vízhordó fiú, 
akinek egyetlen vágya, hogy katona lehessen az angol hadseregben, 
hanem három gyarmati őrmester, Viktória királynő három skót kato-
nája : Victor Mac Laglen, Douglas Fairbanks és Cary Grant. Kedvencünk 
lehetne mind a három, remek sivatagi katonák, s amit verekedésben 
csinálnak, ahhoz foghatót filmben még nem láttunk ; s a verekedésük 
brutalitása is el van véve azzal a férfias humorral, ahogyan csinálják ; 
viszont a tömegjelenetekben a harcok és csatározások annyira izgal-
masak, hogy az ágyúk pusztításai, a sebesülések, az ölés rémségei el-
tűnnek ebben az izgalomban. Néhány helyen éppen a hatásra törekvés, 
az izgalomnak végsőkig kiaknázása, amit ellene vethetünk a filmnek, 
ami hibákba sodorja a rendezőt. Gunga Din tüdősérüléssel fölkúszik 
a toronyba, olyan fizikai mutatványt végez, ami épkézláb tornásznak 
is becsületére válna : és kúszik valami öt percen át, annyira nyilván-
valóan azzal a szándékkal, hogy idegeket feszítsen — hogy mosolyog-
nunk kell már rajta. Viszont, ahol nagyon jól van megcsinálva ez az 
idegek feszültségére való építés, ahol nagyon jók a filmjelenetek is, 
mint például a korbácsolás, a kobrakígyók, vagy a sötétben a néma 
templom felé vonuló zarándokok jelenete, ezek a jelenetek gyöngébb 
idegzetűeknek egyáltalán nem valók. A film beállítása különben : a 
királynő katonáinak küzdelme a hindu gyilkosokkal, a hindu pogá-
nyokkal. Egyik jelenete mulatságosan ötletes annyira, hogy harsog 
és tapsol a nézőtér, a másik jelenete lélegzetállítóan feszült, hogy hang-
talan visszafojtottsággal fogadjuk, majd kísértetiesen megdöbbentő, 
hogy a hideg fut hátunkon végig. Ha mint történés nem is, mint film 
feltétlenül mindenütt hiteles, és sehol sem középszerű, még hibáiban, 
túlzásaiban sem középszerű a Gunga Din. Soós László 
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

K I Á L L I T Á S O K 
Néhány héten át a Louvre és a Luxembourg-múzeum levegőjére 

emlékeztető áramlás keringett a jólismert Nagymező-utcai falak közt, 
gróf Almásy-Teleky Éva művészeti intézetében. A közönség egy kiállí-
tást láthatott, amelynek plakátján és katalógusán ezt olvashatta: 
F r a n c i a m ű v é s z e t i a l k o t á s o k m a g y a r m a g á n t u l a j d o n -
bó l . A szerényen és szürkén hangzó cím után a járatlan érdeklődő 
persze távolról sem sejthette, hogy a kiállításon mi vár reá. Csak-
ugyan francia alkotások fogadták, de kiktől valók és milyenek! Mind-
járt az első teremben egész sora oly neveknek, akik a modern művé-
szet fejlődéstörténetének, máig tartó menetének a világ minden mű-
vészeti iskoláján emlegetett nagyságai. Lépten-nyomon oly mesterek, 
akik franciák voltak, mások nem akartak és nem is tudtak volna 
lenni, de a jelentőségük egyetemes. Kezdeményezéseik példája, fel-
szabadító és termékenyítő hatásuk a mult század elejétől, mint valami 
körbefutó Golf-áram érintette az európai festészetet. 

A kiállítás a különböző magántulajdonban szétszórva található 
műtárgyakat foglalta artisztikusan elrendezett, könnyen áttekinthető 
egységbe. Utóbbi időkben a magánkézben lévő „francia állomány” 
csökkent ugyan, nem egy gyüjtőtől gazdasági vagy egyéb okból más-
felé származott, külföldre került. Amit azonban ezen a seregszemlén 
sikerült összehozni, az így is imponáló gazdagság volt, méltóan re-
prezentálta a francia művészetet és a magyar gyüjtőket. A kiállí-
táson csak a művészi értékesség fokozatairól lehetett szó, mert egyéb-
ként minden darab érték volt. Sok alkotás pedig egyenesen oly ter-
mészetű, amelyet bármelyik vezető európai és tengerentúli közgyüjte-
mény örömmel sorozna féltve őrzött remekei közé. 

Képek, rajzok, kis szobrok mellett iparművészeti tárgyak, köztük 
egy kétszázéves, nemes falkárpit, barokk- és empire-stílű bútorok, 
ötvösmunkák vettek részt a francia ízlésnek, szellemnek és szépség-
nek ebben az együttesében. A legrégibb darab egy Madonna-szobor 
volt, még a későgót időkből. A kiállítás uralkodó részét s természete-
sen fénypontját az a kép- és rajzanyag jelentette, amely a mult szá-
zad elején a klasszikus formaeszményeket újraélő Ingres-től kezdve 
a romantikán, Daumier realizmusán, a barbizoniakon, az impresszió 
nista fényfestőkön, a postimpresszionistákon át az Ecole de Paris 
mai veretű stílusáig adott ízelítőket a francia festészetből. Ezen az 
anyagon belül, a száz lapból álló Majovszky-féle vízfestmény- és rajz-
gyüjtemény úgy az egyes darabok kiválóságát, mint az egésznek 
határozott jellemét tekintve, valóban páratlan értékként helyezkedett 
el a kiállításon. Csak példaként említjük, hogy a nagyhírű, csodá-
latos De lacro ix -akvare l l („Vihartól megriadt ló”) és Manet nem-
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kevésbbé csodálatos Utcai barrikádharc-a is köztük van. Az olajfest-
mények között mint rendkívüli érték tűnt fel C h a s s é r i a u kompo-
ziciója (A trójai nők) , D e l a c r o i x Arab tábora, I n g r e s Fürdő nője, 
C o r o t Női arcképe (Mme Gambey), D a u b i g n y Vízparti tája, 
C o u r b e t tengeri képe, M a n e t Öngyilkosa, két R e n o i r (Madárdalt 
hallgató leány, Beszélgető fiatal pár) , három Monet-tá jkép, P i s a r r o, 
S i s l e y tájképe, egy G a u g u i n (Horgászok) . 

A műveken és mestereken keresztül a kiállítás azokat is jelle-
mezte, akik ezeket az alkotásokat megszerezték, otthonukhoz kapcsol-
ták. A műgyüjtés terén ebből oly tény világlik ki, amelyet — bár-
mennyire nem tetszik az ilyesmi az Universul-nak és társainak — 
nyugodtan lehet hozzáírni a magyar kultúrfölényhez. A gyüjtők között 
is azonban külön lapra tartozik a pár éve elhalt M a j o v s z k y Pál. 
Nemcsak azért a magasrendű hozzáértésért, egész életén át tartó 
lobogásért, amellyel gyüjteményét céltudatosan, nehézségeket nem 
ismerve, nálunk szinte úttörő szerepben kiépítette, hanem azért a 
gesztusért, amellyel azt egy napon, az őt jellemző halk módon nem-
zetének, a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozta. A kiállítás rende-
zője P e t r o v i c s Elek, védnöke a budapesti francia követ volt. 

Az a művészcsoport, amely a „Majális” festőjének fénylő nevét 
viseli címerében, a S z i n y e i M e r s e P á l T á r s a s á g jubiláris dátum-
hoz érkezett. Húsz éve, hogy megalakult, kevéssel azután, hogy a 
sárosi magyar föld zsenije a Szinyeiek szállásbirtokán, Jernyén elköl-
tözött az élők sorából, miután előbb még látnia kellett a kommün 
csőcselékuralmát és az összetört ország szörnyű romjait. A húsz év 
alatt a társaság a művészi életben, az alkotó munka és a fiatal tehet-
ségek ösztönzése terén oly szerepet töltött be, amely mindenkép méltó 
volt a nevében képviselt eszmei, művészeterkölcsi tőkéhez. Amikor meg-
alakult, még Rippl-Rónai s az egyre új horizontok felé kutató Vaszary 
is ott volt vezető tagjai között, de két évtized multán, ma is ugyanaz 
mondható el róla, mint annakidején: az élő magyar művészet leg-
különb szintjét képviseli. Ezt a rangot, a kezdeti jelentőséget azzal 
sikerült megtartania, hogy amíg egyfelől őrizte, konzerválta a Szinyei 
nevével jelképezhető művészi értékeket: másfelől megvolt benne a 
képesség a megújulásra, a friss tehetségek meglátására, kereteinek 
bővítésére a világháború utáni törekvések jegyében. 

A jubiláris alkalomból a Nemzeti Szalonban rendezett kiállításon 
a Szinyei Társaság majdnem valamennyi művésztagja résztvett, élükön 
azokkal a mesterekkel, C s ó k Istvánnal, K o s z t a Józseffel, I v á n v i -
G r ü n w a l d Bélával, akik a társaság „legidősebbjei”, de színköltemé-
nyeiken ma is ott van művészetük töretlensége, az alkotóerő örök-
fiatalsaga. Egy ragyogó színerejű, bravuros virágcsendélet V a s z a r y 
Jánosra, egy temperamentumosán festett, derült tájkép T h o r m a 
Jánosra emlékeztetett. R u d n a y „mélymagyar” művészetének remek-
lese volt egy kis dunántúli tájkép. Az újabb törekvésű mestereket 
E g r y Józsefet, A b a - N o v á k Vilmost, S z ő n y i Istvánt, B e r n á t h 
Aurélt jellemző és dúsértékű művek képviselték. F é n y e s Adolf , 
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R é t i István, G l a t z Oszkár, S z ü l e Péter, B e r é n y Róbert, M o l n á r 
G. Pál és a társaság többi tagjai is, M i k o l a András, H o r t h y Béla, 
K e r n s t o c k Károly, V a s s Elemér, K a n d ó László, báró H a t v a n y 
Ferenc, V i d o v s z k y Béla méltó munkákkal vettek részt a jubiláris 
tárlaton. A szobrász-kiállítók: M e d g y e s s y Ferenc, S i d l ó Ferenc, 
P á t z a y Pál, K i s f a l u d i - S t r o b l Zsigmond, B e c k Ö. Fülöp, néhai 
S z e n t g y ö r g y i István, L u x Elek. 

Az Andrássy-úti régi Műcsarnokban nyílt meg „A m a g y a r mű-
v é s z e t é r t ” akció kiállítása. Abban a helyzetben, amelybe a mai 
idők során kerültek a művészek: túlzás nélkül a tizenkettedik órá-
ban történt közbelépésnek nevezhető ez a mozgalom. Vezércikkek 
és szónoklatok szép szavai helyett végre reális formát öltött vele a 
művészek megsegítésének gondolata, ami az igazi értékek esetében 
nem is segítés, mert hisz a művásárló, amikor „segít”, egyszersmind 
tulajdonhoz jut. Nemcsak ad, hanem kap s ilyenkor nem éppen ő az, 
aki a többet adta és a kevesebbet kapta. 

H o r t h y Miklós Kormányzó Úr feleségének tündöklő alakja ma-
gasodik e mozgalom fölé. Az ő messzire hangzó szava adott országos 
nyilvánosságot és nyomatékot annak a figyelmeztetésnek, hogy a mű-
vészetekkel szemben mindenkinek, de elsősorban a vagyonnak köte-
lezettségei vannak s ha a művészek helyzete továbbra is olyan marad, 
amilyennek a „szociográfiai” adatok mutatják: ezzel maga a művészet 
is, szellemi kultúránk szerves s a nagyvilág, Európa felé régóta ver-
senyképes része veszélybe jut. Az ő cselekvő fellépésének köszönhető, 
hogy a mozgalom nem morzsolódott el a szokásos jótékony-teák par-
kettjén, hanem már a kiállítás megnyitása előtt százezer pengőt túl-
haladó összeggel oly eredményt hozott, amely a mai körülmények 
között rendkívüli. 

Hogy az akció az érdekeltek frontján milyen hullámzást idézett 
elő: arra jellemző, hogy a zsűrinek négyezer kép és szobor torlódó 
tömegét kellett átvizsgálni. Miután fejenként legfeljebb három művet 
lehetett beküldeni, könnyű kiszámítani, hogy művészi címen ezernél 
jóval többen jelentkeztek. A szám elgondolkoztató, pedig a kiállításra 
nem minden művész jelentkezett. A zsűri a négyezerből csak hatszáz 
képet és szobrot fogadhatott el 

A kiállítás a különböző törekvésekhez és évjáratokhoz tartozó 
művészekkel, a mesteri nevek egész sorával, általában a „nemzeti tár-
latok” benyomását keltette. Kétségtelen, hogy maga a probléma, a 
müpártolás, a leromlott mű vásárlás fellendítése egyetlen ily kiállítá-
son nem oldható meg, de az akcióval oly hatalmas erejű s példa-
mutató lépés történt, amely a Kormányzóné iránt az egész művész-
társadalmat s a művészet minden barátját legmélyebb hálára kötelezi. 

Dömötör István 
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