
S Z E M L E 

S Z I N H A Z. 

G O D I V A . 
Kállay Miklós színjátéka a Nemzeti Színházban. 

Valahányszor Kállay Miklós színpadon megszólal, a legnemesebb írói 
irredenta-szándék vezeti: ennek az annyit sanyargatott területnek vissza-
hódításáé a nagy és örök emberi érzések talajává. Lelki és erkölcsi értékek 
szolgálatába szegődik, legszívesebben olyan tárgyak felé fordul, melyekben 
ezek eredendő tisztaságukban s a mai fölfogáson felülemelkedő arányaikban 
tükröződnek. A liliomos királyfiban a tisztaságnak, A roninok kincsében 
a becsületnek, ebben a legújabb színpadi költeményében a szeretetnek 
sugarait gyüjti össze a dráma fókuszába, hogy onnan ellenállhatatlanul 
égesse bele a nézőtér lelkébe. «A lélek értékéről» igér játékot már színlapján, 
s ezzel a «játékot» nyomban spirituális tájak magasába emeli. 

A kárhozaton győzedelmeskedő, lélekmegváltó szeretet megtestesí-
tője nála is : asszony, akár a fausti tragédia megoldásában, de Godiva nem 
az érzékek tőrébe hullt, esendő földi teremtéseknek, az örök Margitoknak 
testvére, hanem a mondai és legendai hősnők, a Genovévák és Grizeldisek 
családfájának sarja. Nevéhez füződik Coventry kolostorának alapítása s 
annak az áldozatnak máig élő emléke, amellyel brutális férjének, Leofric 
grófnak embertelen sarcolókedvét a városkáról elhárította. 

Kállay átvette ennek az áldozatnak — a nyilt utcákon ruhátlanul 
végiglovaglásnak — motívumát, mely módosulva Maeterlinck Monna Vanná-
jába is belejátszik. De a városfelszabadítás kollektív áldása helyett ezt az 
indítékot egyetlen, bűnökbefúlt emberi léleknek váltságára fordítja, mert 
a Jó Pásztor szeretetében is az elveszett juh sorsa előbbrevaló a nyájénál. 

S ezzel Godiva alakja a monda talajáról a mirákulum légkörébe emelve, 
mintegy költői szenttéavatást nyer. Csakhogy ugyanakkor — szükség-
szerűen — a drámai lélektan szorosabb kötelékeiből is kiszabadul. A Vitae 
Sanctorum lapjaihoz valószínűségi, vagy lelki törvényszerűségeket fürkésző 
szempontokkal nem közeledünk ; azokon a drámai igazság fuvalma helyett 
a «szentség illata» terjeng. 

Földöntúlivá s ezzel a földtől mintegy végkép elszakadttá Kállay 
Godivájának önfeláldozását lélekmentő «mívelkedet»-ének tökéletes önzetlen-
sége avatja : a kérgeslelkű martalócot nem szereti, legalább is földi szere-
lemmel nem, hiszen szívében gyermekkori pajtásához, a tiszta és nemes 
Harolt lovaghoz vonzódik. Szeretete az ügyé, a förtelmes bűnök megváltásáé. 
Igy a szerző önként lemond szereplői érzelmi, világának e drámailag legdúsabb 
termőtalajnak fokozatos feltárásáról s maga is inkább csak az ügynek, a 
missziós feladatnak sorsára figyel. Roninjainak drámájában a minden roninok 
fátumát a főhős egyéni végzetében fokozta fel és tette emberileg megrázóvá, 
ahogy annak idején írtam : «számot vetve azzal, hogy a valódi dráma vér-
keringése csak ott indulhat meg, ahol egy jelentékeny embernek, a végzetes 
események sodrába került egyénnek szívén át törhet magának utat». Godiva 
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ebben az értelemben nem dráma, inkább áhitatos színpadi szolgálat, elmél-
kedés — színes játék keretében — «a lélek értékéről». Leglüktetőbb természet-
szerűleg a bevezető mozzanatokban, a mártirkoronára termett szűz küldetés-
tudatának megébredésében ; legszárnyalóbb a zárószakaszban, a váltságmű 
diadalmas beteljesedésében ; s leginkább csak mintegy példatár a költemény 
derekán, Godiva kálváriajárásának rajzában, ahol az elvetemültségnek s a 
béketűrő alázatnak szélső elképzelhetőségei kerülnek a költő vásznára, de 
sötétség és ragyogás inkább egymás mellett jut szóhoz, semmint egymásba-
játszva, drámai tusakvás izgalmas kaptatóján. 

Ennek a tusának érzékeltetésére Kállay közjátékokat iktat be, ahol a 
gonoszság fejedelme s az enyészet ura áll szemben — kettő egy ellen — a 
világosság angyalával; amazok egyre több pokoli ötletet állítanak a rontás 
szolgálatába, ez egyre jobban lemond minden égi fegyver igénybevételéről, 
emelkedett önérzettel hangoztatva a drámai költemény extátikus hitvallá-
sát : a földön is találtatnak angyalok ! Ezek az intermezzók a valóság sík-
járól a színpadi történetet transzcendentális távlatokba állítják, a közép-
kori moralitásjátékok módjára. Kállay finom stílusérzéke ezeknek hangjá-
ban zavartalanul érvényesül s kitűnő leleménye, hogy a Jó és Rossz elvének 
fogalmi testetlensége mellé odaállítja Azraelnek középkorias humor színei-
ben föl-földerengő alakját. 

Általában az egész játék elsősorban a stílustiszteletnek, a tárggyal 
hívőn és odaadón azonosulásnak makulátlanul megállt próbája. A Nemzeti 
Színház világháború utáni, restaurációs műsorán észrevehetően és örvende-
tesen növekvőben van a lelki és erkölcsi kérdések magaslatai felé tájékozódó 
drámaköltői erőfeszítések becsülete. Az idegen termésből is egykorú és régi 
ily irányú alkotások egész sorának voltunk tanui ; a magunk szerzői közül 
Kállay Miklós mindig a lelki tartalomnak és olcsó időszerűségtől független 
szépségeknek szolgálatában jelentkezett, és mindig az erre hivatottság meg-
győző erejével, a színház becsvágyát is mindenkor a legkülönb igények betöl-
tésére sarkalva. 

Amit ezúttal az előadás nyujt, minden mozzanatában a legbuzgóbb 
és legáhitatosabb igyekezetben fogant. A mű szelleméhez tökéletesen főleg 
a Horváth János színpadképeinek s a Nagyajtai Teréz jelmezeinek gyöngéd 
gráciája talál. Németh Antal rendezői irányítómunkája is jólesően a szín-
játék szellemének szolgálatát vállalja, s nem pusztán a látványosság lehető-
ségeit kergeti. Csak egy pontban érezzük hangulatfokozó törekvését hangulat-
gyengítőnek : az elsötétítéssel való mértéktelen mesterkedésben. A nehéz-
kes és merev vetítések ezen keveset segítenek : még keményebb próbára 
teszik a nézőtér türelmét s végül is jobbára — céltalannak bizonyulnak. 
A dőzsölő jelenet bacchanáliájának sugallatossága Milloss Aurél eleven 
képzelőerejét dícséri, legfeljebb időtartamát kellene kurtábbra fogni. A leg-
nehezebb megoldanivaló : Godiva lovaglása a lehetőségig szintén sikerült, 
bár itt az élő valóság s a vetítés gépi káprázata valamelyes ellentmondásba 
került egymással. 

Színészileg Kiss Ferenc vadállatias rablólovagja inkább a mesterség-
tudás diadala, semmint a mélyebb azonosulásé ; emlékezetes Jedermannjá-
nak zordonabbra hangolt változatát adta, az infernális kedélyességnek nem 
mindig egyformán meggyőző belevegyítésével. Szörényi Éva viszont a mes-
terségbeli készségnek még némi fogyatékával, de különben szívvel-lélekkel, 
szent szolgálatának tiszta sugárzásával élte bele magát Godiva földöntúli 



133 
rajongásába. Gyönyörű szóejtése a színház fiatal gárdájának egyik leg-
igazabb értéke. Érzésünk szerint a költemény szellemét leghiánytalanabbul 
az Abonyi Géza nemes és lelkes játéka tükrözte, maga volt a középkori lovag-
eszmény megtestesítője. Lehotay jellemző erejének szembeszökő izmosodása 
ezúttal is figyelmet keltett. A közjátékokban Makláry egyéni ízessége mellett 
Táraynak valódibb melegség híján is szép és tiszta beszédét élveztük, kevésbbé 
a Csortos külsőséges démoniaskodását. 

E s z t e r . 
Bibó Lajos drámája a Nemzeti Szín-

házban. 

Falusi ártatlanság a nagyváros 
fertőjében. Milyen terebélyes család-
fája van ennek a színpadi irodalom-
ban ! Magát a családfát is jó fél-
százada ültették el, a naturalizmus 
bölcsőkorában. Bibónak nagy ér-
deme, hogy nem pusztán irodalmi 
minták ihletik: a maga szemével 
lát s a maga szívével érez. De az 
alakítómunkába azért minduntalan 
belejátszanak a hervadozó hagyo-
mányok. Most különösen, hogy kö-
zépponti erejű és kisugárzású drámai 
tárgy helyett képsorozatra bízza a 
mondanivalóját. «Környezetrajz»-ból 
sarjasztja a fordulatokat, alakjai is 
inkább csak ettől színeződnek, nem 
lelkük törvényei szerint. Kültelki 
zugkávéház világával ismerkedünk 
meg az első felvonásban, proletár-
otthonnal a másodikban (jobbra-
szebbre áhítozó nazarénusgyülekezet 
keretében), falusi családi életképpel 
a harmadikban. Az ingoványba té-
vedt tisztalelkű leány, meg a szaba-
dítójául föllépő kubikos, aki a féltés 
nyers ösztönével nemcsak a csábító-
nak lesz gyilkosává, hanem annak 
is, akinek védelmében öl : ime, sze-
relmi tragédia a kezdetleges lelkek és 
csiszolatlan erkölcsök világában. A 
szerző rokonszenve a vergődő lel-
keké, jó utat kereső és bozótbavesző 
indulatoké, de írói sugallatossága 
nem elégséges hozzá, hogy percnyi 
hatáselemek szolgálatán túl az egész-
nek is valódi művészi hitelt szerez-
zen. Pedig a drámában csak a bizto-

san vezetett fővonal mentén virágoz-
hatnak ki a részletek értékei. 

Az előadás jó és stílustisztelő 
abban a tekintetben, hogy minél 
gondosabb és lelkiismeretesebb kör-
nyezetraj za törekszik, elismernivaló 
eredménnyel. Nagy Adorján játék-
mesteri gondossága e részben semmit 
sem hagy kiaknázatlanul. Különösen 
a lebúj légkörének megteremtésében 
remekel. Itt a színház művészei is 
szinte egymáson tesznek túl a meg-
figyelés és megjelenítés gazdag vál-
tozatosságában. Dayka Margit egész 
szívvel-lélekkel beleéli magát a fő-
alak valójába, nem színészi eszközö-
ket keresgél hozzá, belülről sarjaszt 
ki egy érzelgős fogások nélkül meg-
mutatott, kallódásában is rokonér-
zést keltő emberi sorsot. Alakításá-
nak további emelkedését és gazda-
godását csak az akasztja meg, hogy 
az író a hangmódosulásnak minden 
lehetőségét megvonja tőle, úgyszól-
ván csak a mártírkorona hordozá-
sára utalja. Színészileg az ilyen fel-
adat menthetetlenül a rajz meg-
merevedésére vezet, ami a drámai 
kiteljesedésnek biztos halála. Játék-
társa, Jávor, megint biztató jelét 
adja a komolyodásnak s a művészi 
alázatra való készségnek, vannak 
pillanatai, melyekben az élet fuvalla-
tát árasztja. De akárhányszor még 
most is a színészt látjuk az alak 
helyett, a filmek ismert és «népszerű» 
hősét. Meggyőződésünk, hogy a film-
igények sűrű szolgálata kedvezőtle-
nül hat vissza a színpadi átélés egé-
szen mástermészetű, lelki alapjainak 
megszilárdulására. A felvevőgép előtt 
a színészkedés hatványozott hang-
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súlya érthető : hiába lett hangossá 
a vászon művészete, a szöveg, nem-
különben a némaságában is hallha-
tóvá törekvő gondolat ott még min-
dig második sorba szorul a maga-
tartás és gyors hatásra építő «kiállás» 
mögött. Jávor a színpadon érezhe-
tően iparkodik felszabadulni ennek 
kényszere alól, de sokszor még «vá-
szonra rajzol», megbontva a benső, 
művészi igazság egységét. A többiek 
valamennyien inkább csak jelenetek, 
helyzetek erejéig állnak helyt fel-
adataikért. Kovács Károly ezúttal 
az alakkal való azonosulásnak idáig 
sohasem tapasztalt mértékével le-
pett meg. Ligeti Juliska keresetle-
nül, átérzetten játszotta a férj any-
ját, csak a szerzőtől rárótt kemény-
ség nincs meg egyéniségében ; az 
ilyen léleknek néhai Halmi Margit 
volt igazán «hites tolmácsa». Makláry 
muszka tamburása, Hosszú Zoltán 
nazarénus «istenes embere», Major 
Tamás tépettidegű zongoristája ki-
tűnő. Lukács Margit meleglelkű fa-
lusi leánykája legalább pillanatokra 
becsalta a színpadra az ezúttal oly 
fukarul adagolt napsugarat; pompás 
megjelenése Kosztolányi hódoló so-
rait idézte emlékünkbe a magyar 
«parasztleányok hercegnői dereká»-
ról. Csak Márkus Emilia szerepelte-
tésében nem telt kedvünk. Miért 
szántak neki ilyen visszataszító fel-
adatot, akit csak az előkelőség glo-
riólájával volna szabad a színpadon 
felmutatni? Színészi képzeletéből még 
erre az ábrázolásra is gazdagon fu-
totta, de a szereposztás brutális téve-
désének ez sem mentsége. A jubi-
leumi év rá nézve legyen a ragyogó 
mult fölidézése, nem pedig barbár 
kísérletezés a «meghökkentés» szen-
zációjával. 

A színpadi képek jól simulnak a 
helyzetek hangulati tartalmához. 
Horváth János díszlettervezői mun-
kájának ez a művészi hűség mindig 
nagy érdeme. 

M i n d ö r ö k k é . 
Eugene O'Neill színműve a Vígszín-

házban. 

Ez a nagy tekintélyre kapott 
amerikai drámaíró a lélekelemzés 
Freud-féle patológiai módszerének 
egyik legkövetkezetesebb és leggyö-
keresebb irodalmi értékesítője. A kü-
lönös közjáték vagy az Amerikai 
Elektra a «tudatalatti» gondolat- és 
ösztönáramlások érzékeltetésének va-
lóságos iskolapéldája, de nem «isko-
lás», hanem valóban mesteri fokon. 
Annál meglepőbb, hogy most mint-
egy megreked a tantételben, betű-
rágóvá és szavakhoztapadóvá lesz, 
az igazi költői alakítás szelleme az 
áporodott műhelylevegőben képtelen 
kibontakozni. Az észhasadásnak egy 
mintaesetét mutogatja rendezett-
életű, műkedvelő íróhajlamú hősé-
ben, akinek fegyelmezett erkölcsi 
valójába belefészkelte magát a gyer-
meksége óta vele együtt növekvő 
gonosz és ártó ösztön, mely — ki ne 
tudná bölcsen a freudi bibliából? — 
alkalomadtán mindig éppen a leg-
jobban szeretett lény ellen fordul. 
Ez esetben a hős felesége ellen, aki-
nek — tervezett regénye «érdeké-
ben» — titkon halálát kívánja. Az 
asszony is hibátlanul fogékonynak 
mutatkozik a tulajdon freudi ren-
deltetése i ránt : önmaga elpusztításá-
val kísérli meg áldozatot hozni az 
imádott férj lappangó szadista (s 
egyben mazochista) ösztöneinek. De 
a szenvedő ártatlanság a férfiben 
feltámasztja és erőre kapatja a be-
hamvazódott jobb érzéseket, a rész-
vétét, segítenivágyásét s végül a val-
lásos hitét, mely azután diadalt ül 
az ellenében hasztalanul csatázó go-
noszságon. 

Minden «egybevág» itt, mint va-
lami tökéletesen működő szerkezet-
ben, s a drámai igazságnak épp ez a 
megölő betűje. A hibátlanul meg-
oldott matematikai feladat nem köl-
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tészet, mert emez éppen a «hibák» 
kaptatóján emelkedik a ráció sivár-
sága fölé. S hozzá milyen merev, 
gépies írói fogáshoz fordul a szerző 
elgondolásának megérzékítése vé-
gett ! Két színészre bízza a «hasadá-
sos» hős tolmácsolását, a sötét árnyé-
kot a színpadon szereplőkre nézve 
láthatatlannak és hallhatatlannak ál-
lítja oda, de a nézőtér felé ezen át 
közvetítgeti a «tudatalattit». Hege-
düs Tibor rendezése finoman meg-
oldotta ezt a cseppet sem finom 
mesterkedést, Somló és Greguss jól 
összehangoltan vállalta «felesben» a 
főalak színpadrateremtését, a lehető-
ségig legyűrve a kuriózumhatás ve-
szedelmét. Makay Margit nagy stílus-
biztonsággal világított be a boldog-
talan asszony vergődésébe, s a hosz-
szú távollét után viszontlátott Belez-
nay Margit jelenete is biztatóan sike-
rült. Bálint György fordítása gondos 
munka. 

K é j u t a z á s . 
Henri Bernstein színjátéka a Pesti 

Színházban. 
Néhány éve, körülbelül a Mélo 

óta itt Budapesten is tudomásul-
vettük, hogy a bűnügyi és hangos 
Bernstein belügyivé és csöndessé lett. 
Elmélyült — mondják tisztelői. Ez 
talán túlzás. A mélységei semmi-
esetre sem szédítőek. Inkább csak 
annyi történt, hogy idővel megnőtt 
a bizalma dialógusának erejében és 
sugallatosságában. E tekintetben sem 
túlságosan egyéni gondolkodó, sőt 
nem is túlságosan egyénihangú köz-
lője annak, amin előtte már mások 
is eleget és hasonlóképen gondolkod-
tak. De a pompás francia színpadi 
hagyománynak mindenesetre fogé-
kony tanítványa. A fölényes fordu-
latosság és ellágyuló érzelmesség 
ügyes vegyítésével színpadán meg 
tudja teremteni az állandó légkört, 
néha még a légköri feszültséget is. 
Mint pl. ebben az alapjában igen 

vékonypénzű darabjában, amelyet 
most Harsányi Zsolt kiváló fordítá-
sában a Vígszínház művészei reme-
kül keltenek életre. Két szerelmespár 
kerül elénk, az egyik alvajáró biztos-
sággal sodródik a boldogság felé, a 
másikat öngyilkosság fosztja meg 
ugyanennek lehetőségétől. Bonyoda-
lomhoz pedig az vezet, hogy a most 
kivirágzó szerelem hősnője — «át-
menetileg» — nagy szabadulásvágyá-
ban előbb annak a férfinak karjába 
zuhant, aki a boldogságteremtésnek 
valóságos antitalentuma, s aki miatt 
egy fiatal lélek most is elpusztul. De 
éppen ez a katasztrófa csitítja el az 
«igazi» szerelmes oktalan gyanakvá-
sát s lesz a két egymásnak teremtett 
ember együvékerülésének aranyhíd-
jává. Mindez végtelenül kevés akció-
ban kerül elénk, helyzeti változás 
alig van, hangulati hullámzás annál 
több. Ennek színpadi szolgálata csi-
szolt és finomművű kamarajátékot 
kíván s ez az előadás elsősorban 
stílusdiadal. Muráti Lili tehetsége 
szemlátomást átmelegszik, valódi asz-
szonyi meghittség színeibe borul. Még 
oly sokáig kemény és kihívó beszéd-
módja is hajlékonnyá és simulékony-
nyá lágyul, érezni, hogy ez benne 
nem színészi, hanem lelki gazdago-
dás. Komár Júlia jóleső közvetlen-
sége is egyre jobban magára vonja a 
figyelmet a színpadi naiva-«szakma» 
tucatáruja közt. Ráday most mérték-
tartó karikirozóművészetének szerez 
megbecsülést. Páger rokonszenves, 
bár egyre sűrűbben tart felújítást — 
önmagából. Tarnay Ernő rendezése 
hibátlan. 

É d e s o t t h o n . 
Gerald Savory vígjátéka a Vígszín-

házban. 
Szilveszteri újdonság, ami itt nem-

csak időpontot, hanem fajsúlyt is 
jelent. Dehogy is vígjáték ez : bohó-
zat, mint annak a rendje, vagy még 
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pontosabban: karikatúragyüjtemény. 
Angol termék, tehát természetesen 
egy család körében szedi tűhegyre a 
csipkelődőkedv áldozatait. Papa, 
mama és gyermekek, méltók egymás-
hoz és méltók az angol élclapok meg-
lehetősen nyershúsízű étekrendjéhez. 
Értelmileg eléggé kisigényű ember-
közösség ez a jeles család, melynek — 
mint egyik bírálótársam őszinte el-
ismeréssel már megjegyezte — leg-
józanabb tagja azzal lepi meg hozzá-
tartozóit, hogy feleségül veszi a tu-
lajdon — szobalányukat. Tessék ezek 
után elképzelni a többieket! De az 
«egynapi bolondság» fölé sugaras ég 
borul, az érdekeltek valamennyien 
mélységesen meg vannak győződve 
afelől, hogy kinek-kinek az a sors jut, 
ami őt érdemei szerint megilleti, s 
hogy általában kár volna bármit is 
változtatni ezen a világon, mely íme 
minden emberi ostobaságnak ilyen 
barátságos otthona, sőt melegágya. 

A bíráló is szivesen áment mond 
erre az enyhe és vigasztaló filozó-
fiára, s méginkább a csakugyan vi-

dám és kellemes előadásra. Lado-
mérszky Margit érzi és érezteti leg-
tökéletesebben a darab stílusát : har-
sogó karikatúrát ad, de — hittel és 
belülről, ami kritikusra nézve a leg-
ritkább színházi ajándékszámba 
megy, hisz a legtöbb komikus és 
komika azzal ostromolja: idenézz, 
milyen félszeg figura vagyok ! Gár-
donyi Lajosban már van egy kis 
efféle hajlam, ő is akkor a legjobb, 
amikor nem kívánkozik annyira ki-
rakatba. Szombathelyi Blanka játéka 
az őszinte vérmérséklet diadala. Pe-
rényi torzítókészsége valósággal meg-
lepetés, kár, hogy a zárórészben elejti 
a felvett hangnemet. Móricz Lilinek 
kurta feladat jutott , de még így is 
feltűnt természetes, szép beszédjé-
vel. Pártos Erzsi pedig a szélső gro-
teszk nemben csilloghat; csillog is 
széltére. Hatvany Lili fordítása jól 
pereg, a fiatal Tarján György rende-
zői bemutatkozása is sikeresen vég-
ződött, vagy inkább talán — remél-
jük — kezdődött. 

Rédey Tivadar. 

Z E N E . 

IGOR HERCEG AZ OPERAHÁZBAN. 
Musszorgszky operájának a «Hovancsina»-nak mult évi bemutatása 

egyike volt az Operaház legnagyobb sikereinek. Dobroven, az orosz vendég-
karmester a pompás magyar együttessel valóban csúcsteljesítményt muta-
to t t fel, az orosz faji légkör, az orosz faji zeneművészet kitűnő ábrázolását. 
I t t megérezhettük, hogy a ma annyit emlegetett fajiságot valóban csak 
a zene tudja a legmélyebb rétegeiben elénk tárni, csak a zene érzékelteti 
az érzelmi irracionális rétegeket, amelyeket lehetetlen szavakba foglalni. 
Nem hiába tekintik Musszorgszkyt mind mai napig az oroszok legnagyobb 
zeneköltőjének. Lehettek nálánál sokkal népszerűbbek, technikában járta-
sabbak, formában tetszetősebbek, de oroszabb és eredetibb nem volt egy 
sem. Most, midőn az Operaház a Hovancsina nagy sikerén felbuzdulva ismét 
egy orosz operát mutatot t be, Alexander Porfirievics Borodin «Igor herceg» c. 
egyetlen operáját, az önként kínálkozó összehasonlítás csak még jobban meg-
erősíti állításunkat. 

Sok közöttük a rokonvonás is. Hiszen Musszorgszky és Borodin kor-
társak és jóbarátok voltak. Mindkettő az orosz nemesi osztályhoz tartozott 
(Borodin az egykor hatalmas gruzinai fejedelmek ivadéka). Miként Musz-
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szorgszky, Borodin is csak dilettáns, aki csak akkor kezd komolyabban 
zenével foglalkozni, midőn már kész orvos, a pétervári katonai akadémia 
kémia-professzora. Ő is küzd tehát a technikai nehézségekkel s talán ez az 
oka annak, hogy operáját sem tudta befejezni. Halála után Glazunov és 
Rimsky-Korsakov írják meg és hangszerelik a hiányzó részeket. Borodin is 
az «Ötök» csoportjához tartozott, mint Musszorgszky, ahhoz a nemzeti forra-
dalmi zeneirányzathoz, amelynek nemzeti irányú operáikkal már Glinka és 
Dargomiszkij úttörői voltak. Igy nem csoda, ha az «Igor herceg» is erősen 
érezteti az új irány közös törekvéseit. 

A szlavofil eszme volt a tengely, mely körül az akkori ifjú szellemi 
Oroszország forgott, a feudális osztályoknak, a nemességnek és a katona-
ságnak régi nagyhatalmi álma, a hit, hogy a Szent Oroszország a Gondviselés-
től kapott misszióját teljesíti, midőn uralmát terjeszti. Szociológiai szem-
pontból ez az eszmény teljesen jobboldali volt, mert a feudális osztályok 
hallani sem akartak a jobbágyság, a nép felszabadításáról. Igy állott elő az 
50-es években a különös helyzet, hogy az «Ötök» csoportjának tagjai : Bala-
kirew, Cui, Musszorgszky, Borodine és Rimsky-Korsakov, akik mind a 
jobbágyságot elnyomó nemesi osztályhoz tartoztak, művészi programmjuk-
hoz híven a legnagyobb rokonszenvvel fordulnak a nép felé, s műveikben 
olyan áhítatos kegyelettel érvényesítik a népélet elemeit, mintha csak ezzel 
akarnának vezekelni a jobbágytartásért s az elnyomott népnek legalább 
lélekben elégtételt szolgáltatni. (Ezzel a ténnyel kapcsolatban érdekes meg-
figyelni, hogy míg ez a művészi forradalom egy reakciós, túlfinomult társa-
dalomban kel életre, a társadalmi forradalmakban — mint a mai Oroszor-
szágban is — a művészet lesz reakciós, mert a forradalom eszméit csak a 
legkönnyebben érthető művészi eszközökkel lehet a legszélesebb körökben 
elterjeszteni.) 

Nagy különbséget mutat azonban Musszorgszky és Borodin népi érdek-
lődése. Musszorgszky olyan mélyen hatolt bele a nép szellemébe, lelkébe, 
olyan teljes szívvel éli át népének minden fájdalmát, egész sorsát, hogy ezzel 
a népi melosz és ritmika is természetes anyanyelvévé válik. Hallatlan ösztö-
nös zenei erővel felépített népdrámái elfeledtetik a szöveg hiányosságait. 
Borodin is nemzeti tárgyú szöveget használ fel egyetlen operájához. Maga 
dolgozza fel egy ősi orosz hősköltemény anyagát, amely Igor hercegről szól, 
a 12. század hős orosz fejedelméről, aki elsőnek igyekezett a keresztény oro-
szokat a pogány ellenséges törzsekkel szemben egyesíteni. De ennek a szö-
vegnek drámai fogyatékosságait, szinte epikus hosszadalmasságát Borodin 
már nem tudja zenei invenciójával betölteni. Népzenei elemekkel nála is 
bőven találkozunk. A híres «Poloveci táncok» egyike a legjellegzetesebb, leg-
szebb orosz balettzenéknek, egypár, népi motívumokra épített pompás kórusa 
tűnik fel, de zenéjében sohasem érezzük azt a mély emberi részvétet, amellyel 
nagy kortársa nemcsak népi motívumokkal, hanem egész lelkével fordult 
honfitársai felé. Pszichologizáló, jellemző problémákat így hiába keresünk 
Borodin művében. Érzelmes áriáiban különösen feltűnik a sok kívülről 
származó idegen hatás, a korabeli német, francia, olasz zene hatása, amely 
élesen ütközik ki a középkori orosz környezetből. Pedig a szlavofil eszményt 
követő művészek eredetileg mindent megtagadtak, ami európai s ők akartak 
a világnak új zenei nyelvet adni, ők akarták megmutatni Kelet színpompás, 
legendás ősi világát, amely egyedül adhat gyógyulást a zsákutcába jutott 
európai művészetnek. Musszorgszky középkori nemzeti drámákban, Rimsky-
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Korsakov a keleti léleknek az élettől elszigetelt álmodozásában, érzelmi 
mámorában, fantasztikus mesevilágában tar t ják maguktól távol az európai 
kultúra zenei vívmányait s a keleti népzenéből próbálnak új formákat terem-
teni. De ami a lángelmének, Musszorgszkynak is csak részben sikerült, még 
kevésbbé sikerülhetett társainak. Igy Balakirev az első, aki felhasználja a 
nyugati romantikusok vívmányait, Cui különösen behódol az európai stílus-
nak, úgy hogy később teljesen hűtlen is lesz az orosz nemzeti irányhoz, 
Rimsky-Korsakov is ráeszmél, hogy dilettantizmussal semmire sem megy 
s szigorú technikai tanulmányokkal kiképezve magát, mindinkább közeledik 
Liszt és Berlioz romantikus formavilágához. Borodin Igor hercege is bizo-
nyítja, hogy az oros^ csoport dilettantizmussal párosult újító láza mennyire 
közel jutot t a nyugati zeneforradalmárokhoz, Liszt, Schumann stb. roman-
ticizmusához. Borodin különösen Liszthez állott közel. Állandó levelezést 
folytattak, személyesen is találkoztak Weimarban, Liszt igen értékelte 
Borodin képességeit és tanácsaival mindenkor támogatta. 

Nagyobbszabású szerepről nem igen beszélhetünk Borodin operájában: 
jelentősebb zenei feladat egyik főszereplőre sem hárul. Maga a főhős, Igor, 
aki a mű bevezetésében a fenyegető égi jelek ellenére harcba indul a pogány 
poloveciek ellen, tényleg vereséget szenved, elfogják, de a végén sikerül meg-
szöknie és újra hazatér, hogy most már győzelmes harcokra vezesse népét, 
zenei jellemzésében egyáltalán nem jut nagyobb súlyhoz. De ugyanezt 
mondhatnánk el a másik főszereplőről, Jaroslava-ról is, aki a férje után 
búsuló asszony áriáival képviseli a mű érzelmes líráját. Hogy hogyan mene-
kült meg Igor a poloveciek rabságából, hogy mi lett fiával és ennek szép 
szerelmesével, a poloveci kán leányával, ezt mind csak az opera zongora-
kivonatából tudjuk meg, mert a rendezés ezt a felvonást az érthetőség nagy 
kárára, de a megrövidítés nagy előnyére teljesen kihúzta. 

Az előadás különben igen jó volt. Palló nemes veretet adott a főhős 
alakjának, Báthy szépen énekelte a feleség mélabús áriáit, Székely kitűnő 
alakítást nyuj tot t a pogány kán egyetlen jelenetében, Losonczy mint Galitzky 
herceg vit t életet a garázdálkodók pompásan rendezett jelenetébe, Rössler 
és Budanovits a szerelmes pár érzelmes kettősét énekelték, Laurisin és Komá-
romy az orosz népélet egészen Musszorgszky-féle típusát a két részeges 
csavargó gudok-játékost ügyesen, elevenen vitte színpadra. A kórusok közül 
különösen szépek az első felvonás panaszos női kórusa, majd a szólóval 
váltakozó poloveci lányok igazi orosz, bús szerelmes dala, a garázdálkodók 
népi kórusának friss ritmusú, szinte magyaros jellegű táncdala, de egyébként 
a tömegkórusok is messze állnak Musszorgszky hatalmas erőtől duzzadó 
népi kórusaitól. A poloveci táncok, amelynek pompás ritmikus lendületében 
Borodin nagy művészettel tudta visszaadni a keleti barbár nép vad tempera-
mentumát, különös vonzóereje lesz az előadásnak, bár koreografiájában az 
egészséges barbár erőt inkább valami modern ízű hisztéria, az öltözetekben 
pedig egészen revue-szerű felfogás helyettesíti. Pazar színpompájában azon-
ban elsőrangú látványosság. Ez utóbbival a rendezés és díszletezés sem 
fukarkodott (Oláh G. és Dobroven műve). Dobroven zenei vezetésében újra 
kitűnt a kórusok finoman árnyalt kidolgozása. Iskolája reméljük, tartós 
nyomot fog hagyni az Operaház kóruskultúrájában. Prahács Margit. 
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 

á t á b l a b i r ó k o r s z a k f e s t ő i . 
Azt a korszakot a művészet- és művelődéstörténeti kutatás már 

széltében-hosszában bejárta, amelyben egyelőre csak szerény mécsesek tétova 
fénye mellett, de a «nemzeti pallérozódáshoz» szükséges szépmesterségek, 
a képzőművészet körül is mozdulni kezd a magyar élet. Festők, szobrászok, 
ötvösök foglalkoztatására az előző időkben, a török uralom megszűnését 
követő XVIII. században is volt ugyan példa, nem egyszer nagyszabású. 
Kastélyok, templomok építésével kapcsolatban a művészetnek ez a jelenléte 
azonban egyrészt izolált fejezet marad, egyéni esete, fényűző kedvtelése 
főúri és főpapi rezidenciáknak. Másrészt szinte kizárólag idegenből jött 
művészek jegyében oly korszakot jelent, amelyet művészettörténetünk ezen 
a címen kénytelen tárgyalni: osztrák barokk-mesterek működése Magyar-
országon. Amire viszont a mult század hajnalán néhány európai szemhatárú, 
a világ változásait előre érző magyar, Kazinczy és a csodálatos arisztokrata, 
Széchenyi figyelmeztet, abból már a művészetnek, mint a társadalmi fel-
emelkedés eszközének felismerése hangzik ki. Még fontosabb, hogy ami 
ekkor kezdődik, az nem tűnő intermezzo, hanem annak ellenére, hogy küz-
delmet, kanyargó utat mutat, alapja lesz a magyar művészet máig tartó 
folytonosságának. Annak a fejlődésnek, amely — hosszú szünetelés után — 
ismét magában a magyarságban rejtőző művészi erőket kelti életre. 

Az ösztönző és tanító példa természetesen a külföld, vagyis Bécs. 
Sőt a helyzet az, hogy a gyakorlatban is az igények kielégítése, a családi 
és nem családi arcképek, miniatürök készítése élénk számmal foglalkoztat 
külföldről való, főként osztrák festőket. Egy részük aztán nem is megy 
vissza, jó pesti polgárkét letelepszik, mint Lieder Frigyes, Schöfft Ágost, 
Canzi, az olasz Marastoni Jakab, aki a József nádortól is támogatott első 
festő-magániskola alapítója. De a megindult folyamat egyre több hazai 
magyar kézbe is adja a festősszerszámot. A vésőt, a mintázófát még kevésbé. 
Ezen a téren, a kőfaragó-műhelyek iparűzésein túl csak Ferenczy István 
az, aki plasztikai álmaival a korszak magasabb szintre törő s egyben tragikus 
sorsú tehetsége. 

Ami a festészetet illeti: mindössze pár évtized s az eredmény hasonló 
ahhoz, ami a színészetben állt elő. A színészetben, amely a XVIII. század 
végén még dilettáns összeverődése lelkes ifjaknak és hölgyeknek, az úri 
közvélemény azt tart ja róla, hogy «magyar embernek nem való» s mire felépül 
a Nemzeti Színház, már itt van a Kántorné, Déryné, Szentpéteri, Megyeri, 
Egressy-féle nagy színjátszó nemzedék. A bizalmatlanság és kishitűség 
a képzőművészetben is szóhozjutott. Bőven voltak, akik csak a «bécsi aka-
démiai festő» kezenyomára esküdtek, a negyvenéves évek közepén a Pesti 
Műegyletet sem alaptalanul éri a vád, hogy kiállításain inkább kedvez a 
külföldi, mint a hazai művészeknek. Holott az igazság az, hogy a magyar 
festészet az eltelt pár évtized alatt nemcsak szorgalmasan követte, hanem 
elérte tanítómesterét. Legjobb tehetségeiben nem kellett tartania a bécsiekkel 
való összehasonlítástól. Markó Károly, Barabás Miklós, Borsos József, 
Brocky Károly, Györgyi Alajos nevével már oly értékeket tudott felmutatni, 
amelyek a szélesebb európai mértékekkel mérve is helytállóak. Igaz, hogy 
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e mesterek közül hárman életük javarészét idegenben töltik, kibontakozásuk 
a művészetre alkalmasabb kulturális légkörben s gazdagabb viszonyok közt 
élő társadalomban válik teljessé: Markóé olasz földön, Borsosé Bécsben, 
Brockyé Angliában. De mindhárman ugyanannak a fának, a magyar mű-
vészet frissen elültetett fájának hajtásai. Tehetségüket az a megmozdulás, 
az a szellemi hullámverés hozza napvilágra, amelynek eleinte lassú, majd 
gyorsuló, a század utolsó évtizedeiben már lázas üteme minden téren az 
önmagára talált magyarság erőit szabadítja fel, a politikában és irodalom-
ban egyenesen lángelméket produkálva. 

A Műcsarnokban nagyszabású kiállítás idézte ezt a kort, amelynek 
legfőbb jelentősége, hogy heroikus erőfeszítéseivel művészetünk úttörő 
korszaka. Az csak másodsorban jövő nevezetesség, bár a képeit, bútorait, 
ezüstszelencéit, sőt lim-lomjait gyüjtők érdeklődése elsősorban azért fordul 
feléje, hogy benne egy polgári szellemű művészet igyekszik elhelyezkedni 
a muzsák hegyén. 

A meghatározás, amellyel e kor a közhasználatban szerepel: bieder-
meyer. Ezen a néven tárgyalja a művészettörténet is, mint külön stílust 
a stílusok láncolatában, de kétségtelen, hogy nem mint nagy stílust. A barokk-
hoz képest, a renaissence-ról nem is szólva, bizony fölötte szerény, takarékos, 
csöndes emóciókat mutató, negédes és illedelmes, meghittnek meghitt, de 
kisigényű világ a biedermeyer. A nagy gesztusok, a pompa és ragyogás, 
az erőteljes szárnyalások hiányán azonban nem is lehet csodálkozni, ha 
azt az életet, helyet és időpontot tekintjük, amivel ez a kor-stílus összefüggött, 
azokat a körülményeket, amelyek kialakulására hatottak. A napoleoni 
háborúkat követő évek : ez a kezdeti dátuma a biedermeyer-éledezésnek, 
felső határa körülbelül 1850. s melegágya a Szent Szövetségnek nevezett 
császári hatalmak államai. Mert a kívüleső nyugati területen nincs bieder-
meyer. Az angol és francia azt, amit ez a német esztetikai konyháról való 
fogalom jelent, a maga művészetében nem ismeri. Amikor a német városok-
ban, a habsburgi Bécsben és Pest-Budán a biedermeyer teljében virul, 
Párist már a romantika páthosza, színes mozgalmassága, hevülete és csillogása 
foglalkoztatja. Az irodalomban Victor Hugo viharzik, a festészetben Delacroix, 
Gericault, Chasseriau képviseli az új ideálokat, sőt a láthatáron már barbizoni 
fiatalok feltűnése sincs messze. Az új koráramlat szerepében a romantika 
váltja fel azt a neoklasszicizmust, illetve empire-t, amely hideg pompájával, 
ünnepélyességével, antik formakultuszával, pózaival a napoleoni idők ural-
kodó stílusa. A biedermeyer? Innen származik. Lényegében nem egyéb, 
mint szelíd kiadású, nagyvonalúságától megfosztott, olcsóbb anyagra, prak-
tikumra, kispolgári eszmekörre átírt empire. 

A hatóerők között, amelyek az empire-fényeket lecsavaró biedermeyer-
világ alakulásában közrejátszottak, a faji tulajdonságokon kívül számba kell 
venni a gazdasági viszonyokat is, valamint a politikai helyzetet. Bőkezű-
ségre, mecénáskodásra a napoleoni háborúk után beköszöntő pénzügyi lerom-
lás, a sokáig nyögött devalváció évei bajosan voltak alkalmasak. Az emberek 
«összehúzták magukat», a takarékos életforma nemcsak a természeténél fogva 
takarékos, iparából, üzletéből élő városi polgár, hanem általában a nemesi 
rend számára is kényszerűség volt. 

Nyilván innen magyarázható, hogy ennek a dédanyáink ízlését, divatját, 
frizuráját és mosolyát oly sok példányban őrző időnek festői termelésében 
a vezető műfaj az arckép. Nemcsak a falra függesztve, mint a szalon, vagy 
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a hálószoba dísze, hanem hogy a miniatürfestőknek is legyen dolguk, a vitrin 
csecsebecséit, emléktárgyait szaporítva, medaillonba, óralapba foglalva. 
A festés ügye, nem csupán nálunk, hanem a biedermeyer szülőhelyén, német-
osztrák területen is elsősorban az arcképrendelés vonalán mozgott. Ez ott is 
kézenfekvő szükséglet volt, ahol a művészi szükséglet vizen és kenyéren élt. 
Arcképet rendelni nem számított sem «fölösleges», sem «fényűző» költekezés-
nek. Kötelezettség volt, amelyről a rendelő úgy vélte, hogy tartozik vele 
először önmagának, aztán a megalapozásra, vagy kiegészítésre szoruló csa-
ládi képtárnak. 

Az arckép az egyelőre csöndes, békés, de a felszín alatt hullámzásokat 
rejtő polgári öntudat és méltóságérzet lerögzítésére adott lehetőséget. A gon-
dok-bajok ellenére, a lassan, de biztosan gyarapodó polgár látni akarta és 
szívesen látta magát a képen, annak az erkölcsi és anyagi biztonságnak vér-
tezetében, amely a sajátja volt, gondosan kiöltözve s ugyanezt a jóleső érzést 
nyujtó látványt kiterjesztette övéire. A család volt, nem ok nélkül, a bieder-
meyer alapvető témaköre. A család volt az a színtér, ahol a polgár igazán élt. 
Nemcsak azért, mert hol a kandalló, hol a feleség mellé húzódva otthon érez-
hette magát, egyéni recept szerint lakmározhatott, váltogathatta a rokonnal-
baráttal való terefere, a társasjáték, a zongorán felhangzó «Zárda harangjai» 
örömeit, hanem mert ebben a körben szavának súlya és visszhangja volt. 
Kifejthette nézeteit állapotokról, dolgokról és emberekről. Elmondhatta azt, 
amit a közjogi fórumokon, a ritterek, nemesek gyűlésein nem mondhatott el. 
Persze itt is, a családi falak közt sem ártott óvatosnak lenni. Harciasság 
helyett ajánlatosabb volt a biedermeyeresen tartózkodó magatartás, nyilt és 
kitörő szavak helyett az allegória. Bécsben ugyanis Metternich ült, szeren-
csére nem a trónon, de mindenesetre a hatalom magas karosszékében. 

A biedermeyernek mint ízlésnek, stílusnak, lelkiségnek megvannak 
a jellegzetes vonásai, helytelen lenne azonban mindent, ami e «levendula-
illatú» korban a szellemiek, a művészetek terén megnyilatkozik, ugyanarra 
a formulára, kaptafára húzni. Aki közelebbről vizsgálja azt a három évtizedet, 
amelyek az idetartozó évtizedek, azt fogja találni, hogy azokban mégsem 
«biedermeyeres» minden és mindenki. Amikor például a költő azt a versét 
írja, hogy «Egy gondolat bánt engemet», ez a biedermeyer-lelkiségtől Óperen-
ciás távolságra esik, annak már éppen az ellentéte. A festészetben a francia 
tájfestés XVIII. századi, pousseni hagyományaihoz kapcsolódó Markó Károly-
nak nincs köze a biedermeyerhez s a szín érzéki hatásaira épülő, eklektikus 
festészetével Brocky Károlynak sem. Igaz, hogy azelső, mint már említettük, 
olasz földön, a másik Angliában bontakozik ki. De az itthon működő és a 
biedermeyer-művészethez sorozható festők között is, a legjobb magyar tehetsé-
gek kezén a bécsi festésmód uniformizáltsága elváltozást, egyéni vonást mutat. 

Szóval, a biedermeyer helyzetképe, amint más a korszak elején és 
végén, egyszersmind más a külföldi gócpontokban, Bécsben és magyar földön. 
A túlnyomórészt német nyelvű pest-budai polgárság hálás közönsége volt 
ugyan mindennek, ami a Lajtán túlról jött, de ezt döntően ellensúlyozta 
a vidéki udvarházak szerepe, a nemesi társadalom, a táblabírákban oly jel-
lemzően élő magyar lélek. A biedermeyert tehát nálunk helyi áramlások is 
áthatották, amelyek a festészet melegebb hangoltságát hozzák, a nyárs-
polgári szemléletet, az édes érzelgősséget nem ismerik. Minden ok megvan 
arra, hogy annak nevezzük, aminek Lyka Károly keresztelte el : a tábla-
bíró-ízlés, a táblabíró-korszak művészetének. 
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A Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Csánky Dénes szervezte és 
rendezte el a Műcsarnokban azt a kiállítást, amely a gyüjtők egész 
seregének tulajdonából való és múzeumokban őrzött képekkel e korszak 
festőneveit felvonultatta. Az összes neveket. A kiemelkedő mestereket és 
a szerény középszert, a régóta ismerteket és a homályból újabban előtünt, 
egykor kallódó sorsú tehetségeket (Melegh Gábor, Kozina Sándor, Schimon 
Ferdinánd), a magyar talajról származókat és bevándoroltakat, az iskolá-
zottakat és szabad portyázókat, a hivottakat és a műkedvelő-pepecselés 
szintjén mozgókat. Az ily mindenkit felölelő, esztétikai értékelés helyett a 
történeti teljességre törekvő seregszemlét azonban megokolja maga az idő. 
A magyar képzőművészetnek az az úttörő, ébredező fejezete, amelyhez 
nyugodtan lehet és szükséges is kritikával közeledni, de először a kegyelet, 
az emlékezés reflektora az, amit feléje kell irányítani 

Dömötör István. 


