
S Z E M L E 

S Z I N H Á Z . 

F E K E T E MÁRIA. 
Berczeli A. Károly misztériuma, bemutatásra került a szegedi szabadtéri játék-

színen. 

A szabadtéri játékok kultusza világszerte növekedőben van, ami nem-
csak divatjukat, hanem időszerűségüket is bizonyítja. Az újkori individualiz-
mus és színpadi kifejezése, a jellemdráma csődje közismert: akrobata-
mutatványait már régen únjuk és szánjuk. A mai drámától újra egyetemes 
hivatást, kultikus kielégülést, valami megváltást várunk korunk válságából. 
Ebből természetesen következik, hogy az új dráma világképe nem fér el a 
zárt színpad szűkös térségein, hősei is inkább emberi szimbólumok, semmint 
individuális problémák betegei. Ismét mindenkinek akar mindene lenni, mint 
valamikor a görög tragédiák és a középkori misztériumok. Nem kiváltságos 
keveseknek akar szolgálni, minden ember hivatalos az új dráma artisztikus 
istentiszteletére. Az élet kisded játékai, bajai helyett ismét a lét nagy titkai : 
Isten és ember, ég és föld, élet és halál, szeretet és bűn misztériuma szólanak 
hozzánk. Az új dráma nem az ember társadalmi helyzetét, egyéni, nemzeti, 
szociális relációit elemzi, hanem emberségünk kozmikus távlatait villantja 
meg előttünk. 

A szegedi szabadtéri játékok a Dóm-tér artisztikus levegőjében, előkelő 
architektúrájában az idén immár hatodszor újultak meg. Tiszteletünk és 
elismerésünk hangsúlyozásával meg kell azonban állapítanunk, hogy e játékok 
anyagi és erkölcsi sikerével a művészi teljesítmények és eredmények alig 
voltak arányosak. E hiány elsősorban a szabadtéri színjátszás felismeréséből 
származott. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az előadott darabok a Magyar 
Passio kivételével, nem valók szabadtérre. Az ember tragédiája nagyigényű, 
megértéséhez széleskörű humánus műveltség szükséges, nyelve elvont, 
pesszimisztikus felfogása pedig nem való szabadtéri sokaságnak. Az meg 
Madáchhoz méltatlan, hogy a mindenkori rendezői diktatúra költséget és 
fáradságot nem kímélve, látványos fölvonulást, külsőséges parádét csinál 
belőle. A rendezés cifra nyomorúságában az emberi szó aztán nem is hallat-
szik. A Bizánc is olyan történelmi ismereteket tételez föl, amelyekkel a közön-
ség jórésze nem rendelkezik. A János vitéz idillikus hangulata sem illik e 
kultikus, áhítatra késztető környezetbe. A nagy közönségsiker nem ment-
heti előadását. A szegedi játékszínnek igen szigorú színvonalt kell tartania, 
nem szabad polgári igényeket szolgálnia, hiszen ezt bármelyik zárt színpad, 
mozi, vagy cigányzenekar megteszi. A nemesség igazán kötelez. 

* 
* * 

Az idei játékok legnagyobb eseménye Berczeli A. Károly misztériumá-
nak, a Fekete Máriának bemutatója volt, amely szándékai, újszerűsége, 
művészi és kultikus értékei szerint, a magyar szabadtéri játéktörekvéseknek 
eddig bizonyára legjelentősebb állomása. Szerzőt nem kell bemutatnunk. 
Sokan tudjuk már róla, hogy ő a legkorszerűbb magyar drámaíró. Ez magya-
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rázza különben, hogy a lelki közegellenállás miatt olyan nehezen tud szóhoz 
jutni. Szegeden már bemutatták Isteni színjáték, Lángész, Sámson és Delila 
című drámáit, amelyeket a komoly kritika nagy megértéssel és elismeréssel 
fogadott. És most szabadtéri misztériuma, a Fekete Mária került színre. 
Úgy éreztük, hogy végre megszületett az az alkotás, ami az akadályok el-
hárítása után azt fogja jelenteni Szegednek, amit Salzburgnak a Jedermann. 

A Fekete Mária szegedi talajból sarjadt ki, írója azonban a helyi legen-
dát egyetemes érdekűvé, humánussá, igazi világdrámává költi át. A legenda 
szerint az alsóvárosi templom csodatevő Mária-képe a hódoltság elején eltűnt 
a hívek szeme elől. Ezt a jámbor lelkek bűneik büntetésének érzik. Élsiratják, 
vezekelnek a nagy csapás miatt. Szenvedéseiket, nyomorúságukat, elhagya-
tottságukat hősiesen viselik. Mária megszánja őket és mintegy 70 év mulva 
(1630 körül) visszatér közéjük, azaz a kép megkerül. A szegedi keresztények 
most már nem félnek sanyargatójuktól, a töröktől. Lelkükben szabadok, 
bizton várják városuk felszabadulását is. Ez a legenda a magva Berczeli 
misztériumának. A darab azzal kezdődik, hogy a Mária-kép eltűnik a temp-
lomból. Márton barátot, aki híveit emiatt a török ellen tüzeli, Musztafa török 
basa fogságra veti és kivégezteti. Piroska, szegedi parasztlány elfogott vő-
legényéért, Andrásért imádkozik. Szűz Mária kedves hívének könyörgését 
meghallgatja és csodát tesz : András megszabadul. Piroska most hálából 
megfogadja, hogy csak akkor hajlandó hozzámenni, ha András a kegyképet 
megtalálja. András csakugyan vándorútra is kél. Útja mélységes emberi 
szimbólumokkal, csodálatos mesehangulattal teljes. Út já t csak anyja halál-
hírére szakítja meg. Közben Piroskának sorsa rosszra fordul. A basának 
megtetszik, aki ellenkezése miatt Piroskát a vár fokáról ledobatja. Haldo-
kolva látja viszont András a mátkáját, aki égi sugallatból megmondja András-
nak, hol találja meg a Mária-képet. András elveszíti édesanyját, meny-
asszonyát, de szenvedéseiben csodálatosan megnemesedik és így méltóvá 
lesz arra, hogy az ég eszköze legyen. A kegyképet visszahozza a szegedi hívek-
nek, ő maga pedig mint barát, Mária szolgálatában talál vigasztalást. 

* 
* * 

Maga az előadás, ha voltak is kitűnő mozzanatai, egészében kevéssé 
sikerült. A díszletezés ortodox naturalizmusa, népszínmű-hangulata, nehéz-
kessége sokszor bántott. A kulisszák folytonos tologatása legáhitatosabb 
pillanatainkat zavarta meg és szakította félbe. A salzburgi díszletek arisz-
tokratikus szűkszavúságára emlékeztünk és fáj t az összehasonlítás. Egyik 
kulissza például csillagokat hazudott, közben ott búslakodott a csillagos ég 
a fejünk felett. A darabot Táray Ferenc rendezte. Különösen tömegjeleneteit 
dicsérhetjük meg. Rendezésének elegánciáját azonban sokszor zavarták a 
zárt színpad sablonjai. Somogyi Erzsi (Piroska) finom női és színészi ösztönnel 
érezte meg a darab különleges követelményeit. Belső meghatódottsága, 
alakításának nemes egyszerűsége, mozdulatainak törékeny bája, az előadás-
nak nagy javára szolgált. Táray Ferenc (Márton barát), Tímár József (András), 
Toronyi Imre (Ibrahim) voltak még az együttes erősségei, de általában 
a többiek is megállották a helyüket. A darab sikerét nagy mértékben elő-
segítette Antos Kálmán kísérőzenéje és Miloss Aurélék balettje. Táncuknak 
döbbenetes ereje, kultikus elragadtatása sokáig fog emlékezetünkben maradni. 

Reméljük, hogy a jövő esztendőben már a darabhoz méltó előadásban 
fogunk gyönyörködni. Bálint Sándor. 

Napkelet 4 4 



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 

ZALA GYÖRGY. 
Aki a magyar művészet évkönyveit lapozza, több mint félszázadon át 

találkozik Zala György nevével, szobrászi alkotóerejének nyomaival. Ez a 
név szinte feltűnésekor belekerül az első vonalba, korán vezető szerephez jut 
s mestert reprezentáló marad mindvégig. Nem veszti el csengését, nem kerül a 
félretolható, tárgytalan nevek közé akkor sem, amikor Zala György életének 
hajója már rég a révbeérkezettség hullámain ringatódzik s nyomába lépve, de 
elütő felfogást vallva, változott korszellem és iskola neveltjeként jelentkez-
nek az új és még újabb szobrásztehetségek. Zala György a magyar szobrászat 
great old man-ja volt. Magas, patriárka-korban daliás tartású férfi, akinek a 
legutolsó időkig nemcsak a fizikai töretlenséget, hanem a művészi életben való 
aktivitást is sikerült megőriznie. Szemét rajta tartotta a mozgalmakon és 
eseményeken s műtermében a fellobbanó alkotásvágy nyugtalanította. 
Nyolcvanadik évébe fordult, amikor a párkák elvágták élete fonalát s a szana-
tóriumi szobában szobrokat képzelt el, még a reáváró tervekről és tennivalók-
ról beszélt. 

A család, amelyből származott, idegenből szakadt Magyarországra. 
Viszont itt rajta is, mint annyi hasonló példán, az a folyamat ment végbe, 
amelynek az irodalomban halhatatlan alakja Jókai regényhőse, Ankerschmidt 
lovag: önkéntesen, egyszerűen a magyarföld varázsától megejtve áthasonul 
s új tőből fakadó ága lelki képletében úgy különbözik az idegenben maradt 
ágtól, akár a Fekete erdő fenyőjétől az alföldi akácfa. Zala György nagyapját 
még a bajor föld levegője formálta. A fiú már dolgos és tekintélyes pápai 
polgár s az alsólendvai születésű unoka, akit tehetsége a művészettel jegyez e l : 
a szobrászat nyelvén a magyar mult nagyjait idézi. Hősöket mintáz, a sza-
badságharc érchonvédét állítja talapzatra. Elkészíti azt a nagyszabású művet, 
amely arra emlékeztet, hogy ott, ahol vagyunk, ezer éve vert szállást s tartott 
fenn és védett birodalmat, rendet, jogot és kultúrát az ázsiai lovas törzsekből 
európai nemzetté alakult magyarság. 

* 
* * 

Az a szobrásznemzedék, amelyhez Zala György tartozott, egészen más 
viszonyok, körülmények és lehetőségek közt munkálkodott, mint az előtte 
járó. Ez már nem a tragikus árnyékot vető, «téli fuvatagokkal küszködő» 
Ferenczy István ideje volt, vagy a szintén nehéz, hányatott sorsú Izsó Miklósé, 
aki pedig a magyar faji alkat plasztikai kifejezésére irányuló törekvésével, 
sajnos, csak vázlatnak maradt táncoló parasztfiguráival szobrászatunkban 
zseniális kezdeményező. 

A nyolcvanas évek légköre veszi körül a Zalával színtérre lépő mű-
vésznemzedéket s ez a légkör, amelynek kialakulásához természetesen a 
nemzet és az uralkodó közti kibékülés is döntően járult hozzá : minden téren 
az előtörő energiák, a bő munkaalkalmak, a vállalkozási élénkség, tág keretek 
és meghonosodó új intézmények fejezetét nyitja meg. Budapest nagyvárosi 
fejlődése — már felépítve az Operaházat s lefektetve a máig is legszebb pesti út, 
a «párizsias» Andrássy-út vonalát — ekkor, a nyolcvanas évek közepén kezdi 
el azt az ütemet, amely a századfordulókor egész utcasorok, körútak, város-
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részek előbűvészkedésével «amerikai tempóvá« gyorsul. A tempóban gyakran 
ugyan nem volt köszönet, mert elsietett, hebehurgya intézkedéseket, olcsó 
eredményeket, hamis csillogásokat hozott létre, de kétségtelen : a vitorlák 
duzzadtak s az életnek ez a lendülete a szobrászatra is kiterjedt. Az egymás-
után emelt középületek, a palazzo-stílt kedvelő magánépületek plasztikai 
díszt kívántak s mindezt betetőzte az utódok kegyeletérzéseiből, a históriai 
tudat magáraeszméléseiből táplálkozó emlékmű-állítás, illetve a terek szobor-
szükséglete. 

Ennek a világháborúig számítható, a millennium ünnepi fényétől átjárt, 
zajló és erjedő, bár politikailag túloptimista korszaknak, a ma annyiszor 
emlegetett «boldog békekorszaknak» volt egyik kiemelkedő szobrászegyénisége 
Zala György. Működésének súlypontja, java ideje ezekre az évtizedekre esik. 
A másik két vezető-mester Strobl és Fadrusz. Hárman : a főváros és a vidéki 
városok (Kolozsvár, Pozsony) legnevezetesebb emlékszobrainak alkotói. 
Műhelyükben egyik feladat a másikat éri s a monumentális feladatok meg-
oldásához bennük valóban egyaránt megvolt a tehetség adománya s a kellő, 
fényes készültség. A színvonal, amelyet képviselnek, tudásbeli felszereltség 
dolgában addig nem látott színvonal a magyar szobrászatban. 

Zala György is, mint nemzedékének szobrásztagjai, budapesti tanul-
mányai után Bécsben, Hellmernél és Zumbuschnál, majd a müncheni aka-
démián tökéletesítette magát. Felfogását, stílusát, eszközeinek természetét 
az itt töltött évek alapozzák meg. Hazatelepedve (1884) innen hozta magával 
azt a neobarokk-stílust, amely a kor uralkodó szobrászi ízlése, divatja volt, 
amely Zalát közös, érintkező pontokkal kapcsolja hasonló igazodású nagy és 
szerény kortársaihoz s amely mellett lényegében végig kitartott. Ez a stílus a 
megmintázásban a realista formalátáson, a gondos részletezésen nyugodott 
s másrészt a szobor felépítésében a mozgalmasságra, térdíszítő rendeltetéséből 
következően a távoli körvonalhatásra törekedett s a kifejezés végső eredmé-
nyében a páthoszt, az ünnepélyességet hangsúlyozta. 

* 
* * 

Zala főműve az ezredévi emlékmű. Bronzok sorozatával, királyszobrok-
kal s alattuk epikus domborművekkel a magyar történelem menetének 
plasztikailag ábrázolt kivonata. Kezdve a honfoglalóktól, minden nevezetes 
korszak emlékeztetőt kapott rajta, kivéve azt, ami a magyar megmaradásért 
már nem a törökkel, hanem a habsburgi beolvasztó politikával vívott harcok 
viharzása volt. Ezt a hiányt, amely persze nem szobrászi hiányosság, a nagy 
mű felállítását elhatározó idők magyarázzák. 

A főváros képéhez jellegzetesen tartozó emlékmű építészeti részét 
tudvalevően Schickedanz Albert tervezte. Bár bizonyos berlini importáltság 
érződik rajta, arányai hibátlanok s a teret a Szépművészeti Múzeum és a 
Műcsarnok hasonló stílű homlokzatával együtt a városkép zavartalan egy-
ségében zárja le. Zalára tartozóan az emlékmű oly rendkívüli feladat volt, 
aminőhöz magyar szobrász még nem jutott. Sok időbe telt, míg teljesen el-
készült. A munkában más szobrászok is résztvettek, de az egész koncepció 
mellett, a legtöbb szobor Zala alkotása. Mindenesetre Zalát jelentik azok a 
bronzok, amelyek a mű legjobb részei: a vágtató római harci kocsi, a 
béke kocsija, a tudomány és művészet, a mezőgazdaság és ipar allegorikus 
alakjai, Gábor arkangyal s Árpáddal az élén a vezérek lovascsoportja. Ezeken 
a bronzokon jellemzően csillannak meg, maradéktalanul érvényesülnek Zala 

44* 



636 

szobrászművészi erényei. Különösen szembeötlő az az anatómiai és állat-
lélektani ismeret, amelyet Zala itt a ló megmintázásában mutat, az a plasz-
tikai szépség, amely a vezérek csoportjának más-más tartású lovain, a harci 
kocsi vadul száguldó s a béke kocsijának nyugodtabb, méltóságteljes moz-
gású paripáin elömlik. 

Zala György pályája egyenes vonalban, zökkenők nélkül, biztosan és 
simán, a megújuló művészi sikerek jegyében, közönség-tetszéstől és hivatalos 
elismerésektől kísérve haladt előre. Huszonkilencéves korában már meg-
kapja az állami nagy aranyérmet, amelyet a Corvin-láncig a kitüntetések 
egész sora követ. Első monumentális természetű munkája a Huszár Adolf 
által abbahagyott aradi Szabadságharc-emlék befejezése, amelyre a fiatal 
Zala oly erővel üti egyéni bélyegét, hogy a befejezés voltakép újraalkotás. 
A kulmináló pontot jelentő ezredévi emlékmű mellett, ilyirányú munkás-
ságát képviseli a budai honvédszobor, a két Andrássy-lovasszobor (az egyik 
Hidapátiban), Erzsébet királyné szobra, a háború után a budapesti tudomány-
egyetem és Nagykörös hősi halottainak emléke, a Nemzeti megújhodás szobra 
Szegeden s az Orbán Antallal együtt készített, három éve leleplezett Tisza-
szobor (ezt a «kései művet» csak a krónikás hűség, adatközlés kedvéért említ-
jük). Zalát intim szobrászi feladatok is foglalkoztatták. Számos kiváló, jel-
lemző erejű arcképszobrot (Jókai, Blaha Lujza, Gyenes László), bensőséges 
hangulatú síremlékeket mintázott. A Csukássy-síremlék földön elomló nő-
alakja a tehetségét örző legkülönb művek egyike. 

A magyar szobrászatban, már a háborút megelőzően, új törekvésű, 
párizsi s részben brüsszeli tanulmányok alapján izmosodott tehetségek 
tűntek elő. A megváltozott levegőjárásban Zala változatlanul kitartott 
elvei, régi szobrászhite mellett. Konzervatív magatartását a kritika azon-
ban nemcsak azért ítélte tiszteletreméltónak, mert őszinte volt, hanem, 
mert a ragaszkodás mögött egyszersmind magas kvalitásokat talált. Mű-
vészt, aki ma már távoli, az idő filmszalagján letűnt korszak talajában 
gyökeredzett, annak ízlését, érzelmi világát fejezte ki, de legjobb munkái-
ban olymódon, hogy azok stílusuk jegyei mellett egyben továbbélő és mara-
dandó érték hordozói. 

Dömötör István. 


