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S Z I N H Á Z . 
V i l l á m f é n y n é l . 

Németh László színjátéka a Nemzeti Kamaraszínházban. 

Mi az összetört emberek szószéke? A drámai színpad. Ezt vallja a 
Kamaraszínház első újdonságának írója a színházi ujságban. Ránézve való-
ban az : szószék, de olyan, amely a gyónószék titkait erősíti fel messzire 
hallhatóvá. Drámája csúcsán ezt mondatja hősével: «A nagy szerelmesek 
époly magányosok, mint a nagy gondolkodók». Voltakép ez a megismerés 
maga a dráma tárgya, de mindenesetre a hangulata. S a hangulat itt van 
olyan fontos, mint akárhány színpadi munkában a tárgy, vagy a «tétel». 
A szubjektívságnak ilyen mértékére drámaíró ritkán merészkedik, még 
Strindberg sem, akit pedig a bírálók ezúttal ugyancsak emlegettek. Németh 
László azonban nem a nézőtérrel vet számot, sokszor a színpaddal is alig, 
annál inkább a tulajdon lelkiismeretével. Falusi körorvosa nem színpadi 
fordulatok betege, hanem önmagáé, mert lelkiismeretének mérlegén az a 
«boldog családi élet», mely részéül jutott, az önáltatás keserves évei után, 
egy felszabadulással és megtisztulással biztató pillanat «villámfényénél» egy-
szeriben elveszíti minden vélt súlyát, sőt : minden, hazugságon épülő «értel-
mét». Egy gyermekleány felgyújtja hosszú időn át a «családapai» hivatás-
tudat kegyetlen hamúrétegétől betemetett férfiindulatait, s ugyanakkor meg-
villantja előtte az intellektuális egyesülés és felszárnyalás lehetőségét is, de 
ennek a lendületnek is csak félszeg komikumára eszmél rá, olyan mérhetet-
len keserűséggel, hogy az «egyéni boldogság»-nak nemcsak reményétől, ha-
nem szinte még a vágyától is örökre elbúcsúzhat, s már csak az orvosi, ember-
baráti gyakorlatában elébesodródó életsorsoknak tartozó felelősség világít 
előtte. 

Ezekből az életsorsokból puritán felépítésű drámája «eseményesen» 
semmit sem mutogat, de a dialógusok mögött ott morajlik állandó jelenlétük. 
Milyen kevés közkeletű «helyi színt» használ, s mégis mennyire magyar a 
levegője ennek a drámának ! Magyar és mai! Ez az orvos és ez a gondolkodó 
a kor sebeit is látja és azok néma ajkával is szót vált. A kritika megszeppen-
tebb része fel is rótta, hogy «vezércikk»-gondolatok bénítják a «cselekvényt». 
Csakhogy itt éppen a mindúntalan előtolakodó sorskérdésekben van a dráma 
igazi élesztője. Ha máskor nem győzzük sürgetni, hogy színpadi íróink miért 
nem nyúlnak hozzá a magyar jelenhez : köszöntsük most a bátor, minden 
színpadi megalkuváson felülemelkedő, valóban írói hangot. Hogy a sok fel-
vetett indíték a dráma végén is megoldatlan marad? De hiszen a megoldat-
lanságnak és megoldhatatlanságnak is megvan a tragikai mély ereje ; s ez 
ritkán érezhető annyira, mint ebben a színjátékban. Először Szekfű Gyula 
Három nemzedéké-nek maradt meg bennünk ez az utóíze, azután Babits 
Mihály nagy regényének, a Halál fiai-nak. Meglepő Németh László drámájá-
nak hangulati közössége ezekkel, annál meglepőbb, mert színházban leg-
kevésbbé szoktunk hozzá, hogy az elibénk vetett fordulatok hátterében az 
önismeretnek és lelkiismeretvizsgálatnak pokoljárására döbbenhessünk rá. 
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A Nemzeti Színház igazgatója nagy hálára kötelezte a magyar közön-
ség legkülönb választékát, hogy ennek a brutálisan becsületes írásműnek 
megismertetésére vállalkozott, hogy benne a «Kamara-stílus» bemutatásának 
egyik legigazabb s egyben legnehezebb alkalmát meglátta, mindenekfölött 
pedig, hogy a drámát minden «színszerűsítő» beavatkozás nélkül, úgy adatta 
elő, amint az írónak az «esélyek» mérlegelésében talán járatlan, de a lényegre 
nézve annál ösztönösebb biztosságú markolásából kikerült. Rendezői mun-
kája is most azon a csapáson haladt, ahol a valóban becsülést érdemlő ered-
mények a költő elgondolásával való teljes azonosulásból fakadnak. 

Az előadás — öröm ezt leírni — tökéletes. Mindenki azon a szinten jár, 
melynek elvárható, sőt kötelező magassága a Nemzeti Színházban csak ily 
gazdag lelki fedezetű feladatok ritka alkalmával válhatik nyilvánvalóvá, 
s amellett a színészi remeklések egyike sem «ugrik ki» a többiek rovására. 
Évek — majdnem évtizedek — óta szinte minden színházi előadásból egy-
egy parádés alakítás válik «híressé». De valahányszor igazi írói alkotás kerül 
a deszkákra, a mérleg nyomban megjavul: «kirakatteljesítmény» helyett 
a színészi rész a közreműködők munkájának kölcsönhatásából jut valódi 
távlathoz és értékhez. Gondoljunk csak vissza a Vígszínház emlékezetes 
Csehov-előadásaira ; vagy akár a közelmultban a Belvárosi Színház csupa-
lélek Szent Johanná-jára. 

Ilyen ezúttal is a Kamaraszínház együttes szolgálata. Timár az utóbbi 
években szemlátomást izmosodott, most megmutathatta, hogy az egészen 
bonyolult belső életnek époly gazdag tolmácsa, mint ahogy az értelmi, 
gondolati elemnek is makulátlan hordozója. Nincsenek színpadi szavai: 
a léleknek is mindig egy-egy meleg foszlánya szakad fel bennük. Mikor a har-
madik felvonásban a férfimagány szólamának adott hangot, ellenállhatat-
lanul azt éreztem : itt áll, készen, a színház régóta várt Hamletje ! Sürgősen 
rá kellene bízni a «szerepek szerepét». Petheő Attilát újabban gyéren foglal-
koztatták, s akkor sem mindig a maga helyén. Most azután csakugyan oda-
került, mint ahogy Móricz Zsigmond «muzsikaszós» vidéki Petruchiója óta 
csak kevésszer. S ide kitűnő megfigyelésnél több is kellett: a vidéki, asszony-
faló főjegyző egyéniségét, vérbeborult fátumát valósággal a vérébe kellett 
fölvennie ; s a művész az alakítás csillogása helyett az alkotás erejével örven-
deztetett meg. Rápolty Anna merész hangnemet választott az idézőjeles 
«mintafeleség» megszólaltatására, eleinte talán a modorosság kísértésének is 
valamelyest kiszolgáltatva, de végül is nyert ügye vol t : ez a furcsa mono-
tonia a soha le nem zárható életmérleg örök vergődését idézgette. Szabó 
Margit a féltékenység tébolyába tántorgó szenvedélynek volt sokszor félelmes 
erejű megszólaltatója. Apáthy a bálrendezői és Széchenyi-epigoni hivatás közt 
ingadozó, mai, szociográfus egyetemistának az írótól gyilkos gúnnyal szín-
padra penderített alakját becsülnivaló mértéktartással és arányérzékkel 
rajzolta meg. A színház ragyogó ifjúságú novíciája, Szeleczky Zita pedig 
ezúttal elsőízben mutatkozott méltónak arra a bizalomra, amit növendék-
korában — kivált egy nehéz Pirandello-szerepe alapján — oly szívesen elő-
legeztünk neki. Azóta talán csak a Csongor és Tünde érdekes-izgalmas Ledér-
jével adott kóstolót egyéni ízéből. Most is némileg ennek az alakításának 
fűszerével teremtette színpadra Satát, ezt a mai színezésű, s alapjában ősi 
és örök, egy kissé a Wedekind Erdgeistjével rokon alakot. 

A rendezőnek megértő játékmesteri munkával Abonyi Tivadar, erős 
hangulatú díszletekkel Horváth János volt értékes segítsége. 
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A r a n y s z i g e t . 
Dékány András színműve a Nemzeti 

Színházban. 

Ritkán érezni oly kirívó ellentétet 
írói szándék és megvalósítása között, 
mint ebben az újdonságban, egy jeles 
fiatal tehetség első színpadi munká-
jában. Világosan arra törekedett, 
hogy «meghitt történelmet» adjon, 
egy faragatlan óriásnak és ösztönös 
lángésznek, az oroszok legnagyobb 
uralkodójának lelkéhez keresgéli a 
kulcsot. S nem is Oroszország sorsa 
érdekli a tárgyban : a világbíró feje-
delemnek habhányta lelkére figyel, 
amint kötelességtudat és szabadság-
vágy között vívódik. Két asszony a 
képviselője a két ellentétes erőnek: 
Katalin, a becsvágyó exmarkotá-
nyosnő, meg Márta, a finn hajó-
építő felesége, amaz konok tudatos-
sággal oda láncolja küldetéséhez, 
emennek szándéktalan igézetében 
pedig éppen a fényes, de terhes lán-
cokból való szabadulásnak álma csá-
bítgatja. 

Mindebből igazi drámai csomó 
nem adódik, csak hol fonák, hol ér-
zelmes jelenetek, s az egésznek végső 
benyomása sem drámai, utóíze in-
kább afféle népies, regei hangulatú 
románcé, aminőbe történetét a szerző 
mintegy belekeretezte. A «közelről-
nézés» csipkelődő módszerében talán 
Shaw lebegett előtte (Caesar és Cleo-
patra), de más szemével közelre sem 
igen láthatni. A «honvágyas» mozza-
natokat pedig érezhetően az írónak 
fiatalos lírája fűti, de ilyenkor meg 
képtelen a tulajdon tüdejét a dráma 
lélegzetvételére átengedni. Végül is : 
színes mozaikot kapunk, e műfaj 
legfőbb művészi hatásföltétele: a 
színek összhangja nélkül. Sokan sze-
rencsés leleménynek mondták, hogy 
az író Nagy Péter cár alakjában első-
nek látta meg a színpadi hatáslehető-
séget. De Lortzing egykor híres víg-
operája, a Cár és ács is meglátta már, 

s Dékány darabja is csak nyerne vele, 
ha pompás vígoperai zene szöveg-
könyvéül szolgálna. 

Kiss Ferenc mesteri játéktudása, 
torzítással nem élő humora az elő-
adás legfőbb erőssége. Több az igazi 
jóízű bonhómia az ő egyéniségében, 
egész magatartásában, mint szerepé-
nek szavaiban. Viszont Somogyi Erzsi 
Katalinja minden elismerést érdemlő 
igyekezete s néhány valóban kedves 
mozzanata mellett is : szereposztás-
beli tévedés. Kovács Károly óhatat-
lanul bentragad az «intrikus»-köz-
helyekben. Kürti nemeslelkű vén 
tengeri rozmárja: tökéletes. Szö-
rényi Éva szép mint mindig és kissé 
színtelen, mint többnyire. A fiatal 
Újlaki rokonszenves ígéret, kivált 
szóejtése mintaszerű. Rendezés, szín-
padképek kifogástalanok, főleg bá-
tor stilizáltságukban. Hanem a szö-
vegből a «mi úgy nézünk ki», meg 
«beképzelt»-féle nyelvi szeplőket sür-
gősen el kellene tűntetni. 

A falu rossza. 
Tóth Ede népszínművének felújítása a 

Nemzeti Színházban. 

Vitázni sem lehet felőle, hogy en-
nek a műfajformáló szerepű népszín-
műnek a jubileumi játékrenden meg 
kellett jelennie. Voltakép felújításra 
nem is igen szorult rá, annyira foly-
tonos volt élete ezeken a deszkákon 
(különösen, mivel ezek a deszkák 
harminchárom éven át a Népszín-
házat szolgálták). Mostani új színre-
vitelének s az azzal megbízott Kiss 
Ferencnek nagy érdeme, hogy a régi 
hangszerből nem akart semmiféle 
meglepően újszerű hangokat kicsalo-
gatni. Ilyen törekvéssel is volt talál-
kozásunk már egyízben a Vígszínház 
vállalkozásában: máig megjegyez-
tük keserves emlékét. Drámailag té-
tova ez a darab, műfajilag mondva-
csinált, s mégis nem csekély értéke 
színpadi irodalmunknak : jófajta ha-
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zai levegő járja át, őszinte magyar 
indulatok fűtik. Előadásának va-
rázsa is épp ez okon mindig attól 
függ: mennyit bír mindebből ma-
gábafogadni és a nézőtér felé szerte-
sugározni. Kiss Ferenc szolgalegénye 
annak idején eszményi teljességben 
megfelelt e föltételnek, örökében most 
Jávor inkább csak szerephagyomá-
nyokból merít, semmint önmagából. 
Nagy Izabella pompás szereplőtársa 
volt már Kiss Ferencnek is, s Finum 
Rózsija ma csakoly szemrevaló és 
szívhezszóló. Somogyi Erzsi Bátki 
Tercsiből helyre falusi kacért csinál, 
néha kelletlenül is megéreztetve : ho-
gyan — csinálja. Feledi Boriska na-
gyon drámainak szánt, de nagyon 
érzelgősre sikerült szerepét (melyre 
pedig még a finnek nagy művész-
nője, Aalberg Ida is kedvet kapott 
annak idején), Ignácz Rózsa annyi 
meleg, őszinte érzéssel élte át, hogy 
szinte nem is éreztük a színpadi — 
kísértetjárást. Hosszú Zoltán baktere 
megint nyilvánvalóvá tette e kitűnő 
művész tehetségének határvonalát: 
a gazdag áradású, bensőséges humor 
területére sohasem kerül át teljes hi-
tellel. Rózsahegyit ebben époly ke-
véssé pótolhatja, mint a szintén 
nagytehetségű Makláry (ennek itt fő-
leg Proletárok-beli Mosolygójára gon-
dolok). Sebaj : egészben véve azért 
az előadás derekas igyekezettel szol-
gálta Tóth Edét s vele színjátszásunk 
érdemes multjának ápolását. 

Füszer és csemege. 
Csathó Kálmán színműve a Vígszín-

házban. 

Néhány év óta Csathó, mintha 
hazát cserélve lelket is cserélt volna : 
a magánszínházak hangja és tárgy-
köre felé tájékozódott; hál' Isten-
nek, sohasem teljes sikerrel. Leg-
utóbbi, magyarszínházi zenés komé-
diája alkalmával leplezetlenül rá is 
mutat tam: «Olcsó bohózatokban szín-

padjainkon nincs hiány, annál rit-
kább az olyan író, kitől nemesebb 
anyagú és dolgozásmódú vígjáték 
telik. Csathó ezek egyike. Ezért nem 
örülünk, ha átsétál a másik tábor 
hadállásait erősíteni. Ezen a téren 
neki kevésbbé biztatók az esélyei, 
mint «forgalmi» színműveket gyártó 
társainak. Szemlátomást nehezére esik 
lemondania vígjátékírói rangjáról». 

Most végre megint a valódi hang-
ján szólalt meg, s ez a hang nemhogy 
meggyengült volna, sőt tisztábbá és 
tömörebbé nemesedett. Nem a súly-
talan társasjelenségek habját és taj-
tékját kanalazgatja, hanem társadal-
munk üledékes mélyét kavarja fel, 
biztos kézzel, éber lelkiismerettel. 
Csiky Cifra nyomorúsága, Szigeti Rang 
és módja bolygatta meg először a 
magyar polgári osztály bajainak hí-
nárosát, e baj okkal vet számot Csathó 
is, annak bizonyságaként, hogy az 
orvoslás módja a legutóbbi félszáza-
don át is inkább csak jótanácsokban 
jutott előbbre, semmint a gyakorlat-
ban. Egy régi, patríciusi buzgalmú és 
erkölcsű nagykereskedő cég történe-
tét viszi színpadra, párhuzamosan az-
zal a családi válsággal, mely az «úri» 
semmittevés csillogásának odavetné 
a család anteuszi erejének egyedüli 
biztosítékát: a becsületes, verejtékes 
munkát. Tiszteletet parancsol az író 
teljes művészi komolysága és tárgyi-
lagossága, mely lemond a rikítóbb 
színezés minden hatásígéretéről, s 
melynek legszebb jutalma éppen az, 
hogy puritán megmunkálásából adód-
nak hatásának legigazabb értékei. 
Annak a felfogásnak, mely az úri-
emberséget fölébehelyezi a kereskedői 
tisztességnek, szembeszegezi a leg-
könyörtelenebb erkölcsi ítéletet: a 
léha uraskodás heréinek nem úri mi-
volta összeférhetetlen a kereskedő-
séggel, ellenkezőleg : azért nem vál-
hatnak be ój kereskedőnek, mert lel-
kük szerint nem igazi úriemberek. 

Pusztán írói fölépítését tekintve 
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is, Csathónak ez a műve megint leg-
jobb színvonalán mutatja íróját. — 
«Színpadismerete» egyet jelent a drá-
maismerettel, amit újabban oly rit-
kán tapasztalhatni : elszántan szakít 
a filmszerűség divatfogásaival, három 
becsületesen megszerkesztett felvonás 
valódi feszültségét kapjuk, az ú. n. 
«lázas iram» hisztériás kapkodásai he-
lyett. Kitűnő színészi alkotásoknak 
is — hiába — ez a leggazdagabb lehe-
tősége, mint ahogy a szép előadás bő-
ségesen bizonyítja. Somlay a tisztes-
ségben megvénült, munkás polgár-
nak szinte jelképi erejű megtestesí-
tője, ezzel az alakkal — nem is egy 
változatban — mindnyájan találkoz-
tunk, s aligha szól Csathó igaza ellen, 
hogy valahányszor elibénk kerül, te-
kintetéből az «utolsó római» keserű 
rezignációja árad felénk. Vízvári Ma-
riska méltó párja, élettársi sorban és 
— színészi alkotóművészetben. Ezt a 
szerepet Csathó is ritka írói finomság-
gal és emberi melegséggel rajzolta 
meg, s a nagy művésznő még azon 
fölül is meggazadagítja a magáéból. 
Páger ezúttal korántsem sütkérezhe-
tik a szerepéből visszasugárzó verő-
fényben : ő a szerző kíméletet nem 
nyerő mostohagyermeke, ő a valódi 
«minta érték nélkül». A jeles művész 
gondos és következetes rajzzal áll 
helyt az író lesujtó véleményéért. 
Bulla Elma a család és a cég jószel-

leme, akinek az érzése mutatja meg 
a helyes utat, mielőtt bárki is meg-
lelné — rációval. Komoly érzelmes-
sége kitűnően simul ehhez a feladat-
hoz, s habár színpadilag «nagy» jele-
nete alig akad : megoldja a művészi 
szempontból ennél is nehezebben 
megvalósíthatót: a passzív pillanatok 
jelentékenységét. Greguss Zoltán igen 
biztatóan halad, paraszti vérű keres-
kedősegédje makulátlan hitelű jellem-
rajz. Márkus Margit a «léhák» oldalán 
kapott helyet, finom mértéktartásá-
val, elegáns mozgásával itt is figyel-
met és méltánylást érdemel. Komár 
Juliska angyali ártatlansággal és va-
lami alvajáró révülettel szövögeti a 
maga virágszőnyegét a — tűzhányó 
tölcsére fölé. Az epizódban rengete-
gen szóhoz jutnak, különösen a fü-
szeresüzletben játszó középső felvo-
nás forgatagában. Valamennyien igen 
jók külön-külön, s még inkább az : 
tökéletesen egybevágó közös munká-
juk. Ennek sikere a nagytudású ren-
dezőnek, Tarnay Ernőnek is számot-
tevő érdeme. Vörös Pál színpadképei 
szolgáltatják az egész játék erőshan-
gulatú keretét. 

Csathó Kálmán ezzel a művével 
visszatalált önmagához, a Vígszín-
ház a maga nemesebb igényű szol-
gálatához, a közönség pedig — mind 
a kettőhöz. 

Rédey Tivadar. 

Z E N E . 

P O L D I N I K I S F A L U D Y OPERÁJA. 
Sok viszontagság után végre színre kerülhetett Poldini «Himfy» c. ope-

rája. Hosszú ideig készült, amit most, hogy megismertük a művet, meg is 
tudunk érteni. A páratlan népszerűségre emelkedett «Farsangi lakodalom» 
illusztris zeneköltője évek hosszú sora óta külföldön él, kapcsolatát tehát 
elvesztette a mai hazai zeneélettel. Azóta a népzenében megújhodott, hatal-
masan fellendült új magyar műzene, amely már utat tört az igazi magyar 
népzenében gyökerező operastílusnak is, mindeme törekvéseivel együtt távol 
áll tőle. Igy mi maradt más számára, mint újra a verbunkos, egy magyaros, 
de nem magyar stílus veszedelmesen elhasznált és minden eszközében kiélt 
anyagából megformálni magyar tárgyú — Kisfaludy Sándor életregényét 
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zenébe öntő — operáját. Hogy ebből az anyagból a Farsangi lakodalom friss 
és szellemes magyaros stílusa után már nem tudott újat, eredetit, magával-
ragadó lendületet kihozni, ezen igazán nem lehet csodálkozni. Inkább Poldini 
érdeméül tudhatjuk be, hogy a magyaros zeneanyaghoz hozzávegyítve a 
francia és a német romantika stíluselemeit, milyen jól hangzó, ízléses muzsikát 
tudott írni. Az idegen stíluselemek a bécsi bál és a francia fogság jeleneteiben 
helyén is vannak, de ezekkel szemben annál élesebben tűnik ki Kisfaludy 
Sándor magyar légkörét jellemezni törekvő motívumok, ritmusok erőltetett-
sége, a szuggesztív, meggyőző faji erő hiánya. A verbunkos közjátékban és 
az utolsó felvonás lakodalmas jeleneteiben ez különösen feltűnő. Uttóbbinál 
szerző hiába sorakoztatja fel a cigánybandát is. Erre a zenére és hang-
szerelésre bajos volna igazi csupa tűz, csupa erő magyar táncokat lejteni. 
Ehhez a «Gyöngyös bokréta» zenéjéből és táncaiból kellett volna ihletet 
meríteni. 

Tisztán zenei szempontból kétségtelenül legsikerültebb a provencei 
jelenet, Himfy monológja, mikor Kisfaludy Sándor emésztő nagy honvágyá-
ban — amely éppen úgy száll távoli hazája, mint Szegedy Róza felé —, 
a «Kesergő szerelem» legszebb versszakát írja meg. Hogy a síró hegedűszóló 
fájdalmas epedése miként ölt formát a költemény szövegében «Halottam én 
szép szavának ezüst hangját zengeni», hogy miként festi alá szívhez szóló 
dallamát a zenekar, hogy miként lesz az egész monológ csupa érzelmes, 
romantikus líra, mindez vérbeli muzsikusra vall. 

Maga a cselekmény (a librettót Mohácsi Jenő írta Bodrog Pál szín-
játékából) igen kevés alkalmat nyujt a zeneszerzőnek a drámai szemlél-
tetésre. A honvágy és a kesergő szerelem csak lírai, érzelmesen epedő hely-
zeteket teremt, valóban csak «zenei képeket Kisfaludy Sándor életéből», 
ahogy a szerző művét nevezi. Igazi drámai cselekményt, amelyet a zene 
benső okaiban, a benső érzelmi drámában tárna elénk, itt hiába keresünk. 
Talán ez az oka annak is, hogy az egyes zárójeleneteknek nincs zenei és 
drámai összefoglaló ereje, ami a hallgatóban a függöny összecsapódása után 
valami kielégítetlenséget, hiányérzetet hagy hátra. Igy azután természetes, 
hogy jelentős feladat hárul megint a rendezőre, aki a nagyobb mozgalmas-
ságot a külső keretekkel és a mai ember nagy látványosságéhségének meg-
felelően, tetszetős színpadi képekkel igyekszik megadni. Az első felvonás 
szép őszi balatoni képe, a szüretelő ifjúság, a bécsi jelenet báli mozgal-
massága, az utolsó felvonás lakodalmi ünnepe visznek színt és életet a szín-
padra. 

Kisfaludy Sándor romantikus alakját Pataky Kálmán érzelmes líraias-
sággal állítja elénk. Gyönyörű éneklése valóban az előadás főerőssége. A jó 
pajtás, Vizkelety szerepében Hámory Imre eleven temperamentumos alakítást 
nyujtott. Maleczky Oszkár mint a féltékeny Splényi testőrkapitány meg-
személyesítője sehogysem volt helyén. A komikus jellemzést itt nem igen 
lehet indokolni. Székely Mihály Szegedy János prépost alakját vitte szín-
padra. A női főszereplők közül a szép hangú és megjelenésű Rigó Magda 
(Szegedy Róza), Orosz Júlia (Medina táncosnő) és Tamás Ilonka (D'Esclapon 
Kornélia) jól megállták helyüket. A kitűnő rendezés Rékai András, a gyö-
nyörű díszlet Fülöp Zoltán műve, míg a zenekart Berg Ottó nagy gonddal 
vezényelte. 

* 
* * 
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A színházi idény vége felé Opera-
házunk két bemutatóval is felfrissí-
tette műsorát. DARIUS MILHAUD 
kis énekes-balettjének igen találó a 
címe: «Francia saláta». Stílusban, szín-
ben, mozgásban, ritmusban és ének-
ben csupa összevisszaság és mégis a 
legízletesebb, azaz ebben az esetben a 
legízlésesebb összhatás jön ki belőle. 
Zenei szempontból nem nagyigényű 
munka, nem is akar egyebet, mint 
egy kis órára elszórakoztatni, de ezt 
a célját teljes mértékben el is éri. 
A sok meddő operai kísérletezés 
után a modern színpadi zeneszerzők 
így térnek vissza a színház, mint ab-
szolút játék régi eszményeihez. Ez a 
színház egy saját maga teremtette 
világ, amely az életet varázstükör-
ben vagy tréfás torzító tükörben mu-
tatja, így tudatosan olyan légkört 
teremt a színpadon, amilyen az élet-
ben nem található. 

Ilyen stilizált játékopera Milhaud 
Francia salátája, amely tréfás mókái-
val jólesőn kapcsolja ki hallgatósá-
gát a mindennapi élet légköréből. 
Nevettető bonyodalmak két szerel-
mes pár körül, akiket az öregek el 
akarnak egymástól választani, ez az 
egész cselekmény, amely természete-
sen mindenki megelégedésére végző-
dik. De nem is ez a fő itt, hanem a 
táncos gesztusok, amely a zene rit-
musát, minden motívumát plaszti-
kusan rajzolja elénk. De ezek a gesz-
tusok mindig megmaradnak a fran-
ciás könnyedség és játékosság terü-
letén, úgyhogy egy pillanatra sem 
tartjuk stílusellenesnek az ugyan-
csak játékos, hol pajzán, hol groteszk, 
hol csúfondárosan szentimentális 
énekszólamokat, amelyeket a tánco-
sok helyett a zenekarban énekelnek. 
Még ezelőtt 20 évvel Milhaud is a 
francia futurista zenészek közé tar-
tozott, akik nyers hangzású, kimon-
dottan naturalisztikus, primitív szel-
lemű zenéjükkel tudatosan hangsú-
lyozták forradalmiságukat. Mint ez 

a kis műve is mutatja, azóta már ő 
is kigyógyult a fiatalság szertelen-
ségeiből és már csak a politonális szó-
lamvezetések, groteszk ritmusok, fur-
csa, de éppen nem rikítóan disszo-
náns hangzatok emlékeztetnek túl-
zottan forradalmi multjára. Nagyobb 
szabású, nagyobb igényű feladatok-
nál feltétlenül kitűnne alkotó erejé-
nek csekély pozitív értéke, de az 
ilyen táncos területen kitűnően érvé-
nyesül könnyed és változatos ritmi-
kája, amely éppen úgy szívja ihletét 
a régi, mint a legmodernebb táncok-
ból. 

A kis balett nagy sikerét nem cse-
kély mértékben köszönheti a pompás 
koreografiának. Harangozó Gy. itt 
újra remekelt nemcsak a zene táncos 
lehetőségeinek igazi muzsikus ösz-
tönnel való kiaknázásában, hanem az 
egyik főszerep alakításában is. Ko-
mikai tehetsége a női álöltözetben 
ellenállhatatlanul hat. Mellette Vera 
Ilona és Szalag Karola nagyon ked-
vesek és elragadóan tehetségesek. 
Zsedényi, Csányi, Brada, Kőszegi, 
Sallay a kitűnő táncos férfigárda leg-
jobb erői. Az énekszólamokban Szabó 
Ilonka, Tamás Ilonka, Laurisin és 
Maleczky különösen eltalálták a gro-
teszk alaptónust. A Commedia del' 
arte stílusának megfelelő egyszerű, 
világos rajzú, stilizált díszletek, a 
csupa derű és napsugaras nápolyi tá j 
kitűnő keretbe foglalták a friss, moz-
galmas, nagyon ügyesen és mulatta-
tóan rendezett cselekményt. A zene-
kart Rubányi Vilmos nagy körül-
tekintéssel vezette. 

* 
* * 

ANSERMET ERNEST francia 
karmester budapesti szereplése elé 
nagy várakozással néztünk. Végre 
hallhatjuk és láthatjuk az új zene leg-
elismertebb megértőjét és tolmácsoló-
ját, akit Strawinsky önéletrajzában 
úgy emleget, mint a modern karmes-
ter eszményi típusát. Ezen olyan kar-
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mestert ért, aki a műveket nem saját 
felfogása szerint akarja «interpretálni», 
hanem azt olvasta ki a partiturából, 
ami abban benne van és nem azt, 
amit ő szeretne, hogy ott legyen. Vá-
rakozásunkban nem is csalódtunk. 
Mozart, Bartók, Debussy, Strawinsky 
egy-egy művének vezénylésében An-
sermet elsőrangú mesterségbeli tu-
dást, a zenei problémák biztos meg-
oldásait, fegyelmezett, a művek vilá-
gos, objektív, minden oda nem tar-
tozó elemet gondosan kikapcsoló áb-
rázolásmódot mutatott. Külső moz-
gásából is annyira hiányzik minden 
fölösleges póz és nagyképűsködés, 
hogy szinte a legtermészetesebbnek 
tünteti fel az új stílus nem csekély 
zenei és technikai nehézségeinek meg-
oldását. Az igaz, hogy ehhez a be-
nyomáshoz olyan nagy művész adta 
a maga súlyos mondanivalóját, mint 
a II. zongoraversenyét előadó Bartók 
Béla. Szerencsés találkozás volt ez : 
karmester, aki nagyszerűen ismeri 
a partitura minden hangját és kihoz 
belőle minden bennerejlő megragadó 
új szépséget és előadóművész, aki a 
minden porcikájából sugárzó zeneiség 
ellenállhatatlan szuggesztív erejével 
ragadja magával zenekarát és hallga-

tóságát. Nem hisszük, hogy Bartókon 
kívül akadna ma még egy zongora-
művész, aki e mű nem technikai, ha-
nem zenei, főkép ritmikai követelmé-
nyeinek ilyen tökéletességgel meg 
tudna felelni. 

Debussy «Egy faun délutánja» c. 
kis zenekari költeményében a csodá-
latos hangzatszépségek, a tiszta zenei 
artisztikum, festőiség remekművét 
kaptuk a pompás előadásba. Végül 
Strawinsky Petruska suite-jében ra-
gyogtatta Ansermet karmesteri tu-
dását, amellyel még az orosz nép-
zenében gyökerező régi Strawinsky-
stílus minden szellemességét, eredeti 
hangszerelését felszínre hozta. De en-
nek ellenére nagyon sajnáltuk, hogy 
Ansermet, mint Strawinsky zenéjé-
nek szakértője, nem új, nálunk még 
nem ismert művét hozta Budapestre. 
Bizonyára sokakat érdekelt volna, 
hogy az annyi átalakuláson keresztül 
ment, valóban «modernül» ruganyos 
szellemű és újabban a neoklasszikus 
elveiben megszelidült Strawinsky, 
«legújabban» milyen zenei eszmé-
nyeknek hódol? A Budapesti Hang-
versenyzenekar nagy lelkesedéssel és 
sikerrel játszotta végig az est szép 
műsorát. Prahács Margit. 

F I L M . 

A Z I D E I TÉL F I L M S I K E R E I . 
Az igazi filmet, vagy csak az utalást is arra a filmre, ami egységbe fogná 

az eddigi eredményeket és kibontakozásra mutatna, ez a szezon sem hozta 
meg. Nem hozott kirobbanó technikai újdonságot sem, de hozott meglepően 
sok tiszta törekvést, kultúrált színészi játékot, szép fölvételeket, tartalmi 
elmélyedést nemcsak érzelmi, hanem szociális problémák felé is. Irodalmi-
ság és kultúráltság jellemzik a mai sikert aratott filmeket. Külön kérdés, 
hogy miért irodalmi akar lenni a film és miért nem film? A jelek szerint 
megállott és eddigi eredményeit akarja kiteljesíteni. 

Finom elemeivel és technikai kivitelével a velencei serleget nyert 
Táncrend volt a legfilmszerűbb. Érdekes feladatot oldott meg, tökéletes 
együttessel, kétségkívül előre és közösen kitervelt szándék szerint. A fran-
ciáknak van szívük és tehetségük ennyi áldozatot hozni a művészetnek. 
A cselekmény hősnőjét a rendező Duvivier biztos ösztönnel találta meg 
Marie Bell személyében. Marie Bell szépsége szendergő, nem tudatosan meg-
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munkált, nem tudatosan éber. Tökéletesen ő az, akit a film hősnőjének 
igényel. Hiszen a hősnő Krisztin, nem ok nélkül indul, hogy régi táncosait 
fölkeresse. A férfit keresi, aki átformálja, aki az igazi szépséget fölébreszti 
benne, aki elevenné teszi. Ilyen öntudatlan elemek összhangja — amikre 
a továbbiak folyamán még rámutatunk — hozza magával, hogy a film 
tökéletes átélést nyujt. Françoise Rosay, az őrült nő alakjában megdöb-
bentően pontos. Szemének kifejezése, mozdulatai tökéletes illuziót kelte-
nek. A fanyar, cinikus s mégis emberien közeli Louis Jouvet játsza meg 
legművészibben azt a pillanatot, amikor fölismeri Krisztint. Alig van arc-
játék, mozdulat s mégis biztos az érzésünk, hogy valami megdöbbentő 
történt. Pierre Blanchar a legtöbbre törő és legtöbbet vállaló francia színész, 
legszertelenebb is. Ezúttal félelmesen jó. Idegbeteg, félszemű orvosa felejt-
hetetlen. A színészek játékát a rendező tökéletes művészi ihlettel fogta 
egybe. Duvivier a Banderában az időritmus pezsdülő ütemével dolgozott. 
A cselekmény itt képritmust kívánt. Különös hangulatot ütnek meg a tiszta 
kezdőképek, a mély képritmussal némán lebbenő hajnalipárás tó, a magas 
jegenyék. Szép példa a képiségre Harry Baur és az asszony jelenete. A ren-
dező akarta, hogy a jelenet fölvételénél a pap a cella ajtajánál álljon, a nő 
lent s a képiség hozta létre, hogy a lépcső karfája mint korlát áll közöttük 
s ezáltal a jelenet, önmagán túlmutatóan szimbolummá teljesedik. Emberi 
szimbolumokban is mélyen igaz ez a film. Krisztin, férfit csak egyet talál, 
aki társa lehetne, de az, éppen mert férfi s mert kötelessége szólítja, elhagyja 
őt. A rendező igyekezett szépen kihasználni a képi elemeket a férfiszim-
bolumnál a szabad, havas hegyeknél s a lassan gyűrűző tónál is, ahová 
Krisztin visszatér, a nő szimbolumánál. A táj harmóniának ez az öntudatlan 
és művészi kapcsolása adta meg a film különös varázsát. A Táncrend Duvivier 
tiszta művészi törekvését reprezentálta. 

Fokozott érdeklődésre számíthatott a Walewska grófnő. Napoleont 
alakítani nem könnyű feladat s nem is veszélytelen. Charles Boyert, hogy 
várakozáson felül felelt meg, a tárgy segítette. Napoleonban a démon hatal-
masabb volt, mint amit Boyer magábafogadni és ábrázolni tudott volna. 
De a film a harc és erő Napoleonját nem is kívánja elénk állítani. Ahol mégis 
érinti — mint mikor rábeszéli Walewskát a levél kicsempészésére — Boyer 
lelkiismeretes színészi munkát ad. Bár mint színészi munka ez a jelenet 
nagyobb teljesítmény, nem vált ki oly megrázó hatást, mint Napoleon 
monológja a szerelmi jelenet előtt. Ez érthető is. Kérdés, hogy Napoleont 
mennyire engedte a démon az asszony felé. A művész-Boyerben azonban 
benne van a férfi, aki megérti és várja az asszonyt. Ha most kimegy, én 
egyedül maradok . . . Az álmairól beszél, az európai egyesült államokról. 
Boyer alakításában ez vallomás, gyónás az asszony felé . . . A gyerekkorá-
r ó l . . . — Fáztam, mindig fáztam. — Greta Garbó ismét önmagát adta. 
Sohasem alakot játszik, hanem önmagát, az asszonyt, csendülő harmóniá-
ban. A hatalmas szerep Boyerből kihozta azt az alakítást, amely villanyos 
hatást váltott ki a nézőtérből. A rendező Clarence Brown-nak nem könnyű 
dolga lehetett két sztár mellett. Hogy akadályozhatja meg, hogy ne nyomják 
el a filmet? Sehogy. Nem is próbálkozik vele. Alárendel mindent a színészi 
megnyilatkozásnak, ami speciálisan ebben a filmben érdemének tekinthető. 

Nem a filmi és drámai motívumok keresésén vagy összhangján nyu-
godott a legnagyobb közönségsiker, az Orgonavirágzás. Magasan kiemel-
kedik az eddigi komolytalan operettfilmek közül. Ez a rendező Robert Z. 
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Leonard érdeme. Minden motívum a maga helyén áll, a cselekményt viszi 
előre. Nincs értelmetlenül és bántón beszőtt énekjelenet, hanem csupa 
egymásbakapcsolt fölépítés. Gyermeki kedvességű a majális, a hintajelenet. 
A főszereplők, Nelson Eddy és Jeanette MacDonald nagyszerű fiatal len-
dülete, tökéletes technikájú, érzelmi árnyalatokban meleg, szárnyaló ének-
hangja és tiszta közvetlensége teszik vonzóvá a filmet. Az érzelmek hábor-
gását, a lendületes munka feszültségét, gyorsan suhanó és átkopírozódó 
képek éreztetik, aláfestve a végig kitartott csengő énekhanggal s a metro-
nom gépies kattogásával. Majd az egész föloldódik a hajó és szállodai jelenet-
ben, ahol vontatottnak ható képkapcsolás festi alá az énekesnő megtört 
fáradtságát. 

Paul Muni és Louise Rainer nagyszerű alakítását láthattuk az Édes 
anyaföldben. Különös miliő, különös szerep. A gesztusok, arcvonások át-
formálása lelikismeretes színészi tanulmányra mutat és minden csodála-
tunkat megérdemli. Hasonlóképen a monumentalitásában megrázó és fel-
vételében kitűnő sáskajelenet. A Nagyváros nem sztárhősökkel, hanem meleg 
közvetlenségű színészekkel dolgozott. Élvezhettük a kitűnő felvételeket a 
nagyvárosról, azonkívül Louise Rainer és Spencer Tracy kedves játékát. 
Külön érdeme a rendező Frank Borzage-nak, hogyha óvatosan is, de első 
jelentkezésképen a kor problémájához nyúl. Nagyszerű a rohanás a ki-
kötőbe s egyáltalán nem bántó a boxbajnokoknak, mint mentőangyalok-
nak szerepeltetése, az igazság védelmében. Tartalmilag hasonló óvatos újítás 
a Mr. Deeds is. A rézfúvós zenekar trombitása nagy vagyont örököl. De 
Mr. Deeds egyén. Megvan a természetes felfogása. Javítani vagy rontani 
nem lehet rajta. Nem keresi a milliomosok felelőtlenségét s amikor felelős-
séget érez, nem kürtöli világgá. A bajokat egyéni módon akarja megoldani. 
Vagyonát szétosztja s amikor őrültnek nézik, üdítő módon bizonyítja be, 
hogy valamennyien őrültek vagyunk. A rokonszenves Gary Cooper új oldalá-
ról mutatkozott be. Kedves volt a bájosan suta Deanna Durbin a filadelfiai 
szimfonikus zenekarral a 100 férfi, 1 kislány-ban. Az idei Broadway Melodie 
szokott friss pezsgésével, lüktető és kevertritmusú zenéjé-el jelentkezett, 
bár kiállításában nem volt annyira gazdag, mint az előbbiek. 

A magyar filmek kritikai mértékkel nem mérhetők. Vajjon fölvetet-
ték-e már magukban a rendezők a kérdést, hogy van-e értelme állandóan 
dramatizált regényt vagy színdarabot vászonra vinni s akkor is mi köze 
van ennek a filmhez? A hangosfilm engedményül alkalmazta csak, a film-
szerűség rovására a dialógust s a magyar filmek ezt még azzal a dilettan-
tizmussal tetézik, hogy monológot alkalmaznak. Filmnél! Sőt akadt ren-
dező, aki a regény lapjait is rávitte, a cselekmény magyarázatául a vászonra. 
Színészeink jól-rosszul megtanultak mozogni a felvevőgép előtt, de film-
színészünk nincs. Két film tartotta ki az ütemet valamennyire : A férfi 
mind őrült és a Magdát kicsapják. A jószándékú rendezők a tőkére hivatkoz-
nak, mint akadályra. Dehát a tőke nem értené meg, hogy a közönség unja 
a sablonfilmeket s olyan filmet keres, amely emberi hatást tesz rá s hogy 
az Orgonavirágzás nem százszor jobb-e üzletnek is, mint a Noszty-fiú? 

Soós László. 
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 

L E N G Y E L M Ű V É S Z E T . 
A magyar közönségnek az a része, amely a művészetek idegen égtájai 

iránt is érdeklődik, viszont sem a módja, sem az ideje nem engedi, hogy ebből 
a célból vonatra, vagy repülőgépre üljön : újabban bajosan panaszkodhat, 
hogy ilyirányú közvetlen megismerésekre, itthon maradva, nincs alkalma. 
Egy év alatt, a mult tavasztól mostanáig, élénken váltakoztak azok a kiállí-
tások, amelyek ezt az érdeklődést igyekeztek szolgálni s távoli nemzetek mai 
művészetéről adtak, több-kevesebb teljességgel, helyzetjelentést. A sort az 
előkelő belgák nyitották meg, majd a kevéssé ismert északi kultúrterületről 
való lettek mutatkoztak be, a finn grafikusok, holland éremművészek, 
ókínaiak és új kínaiak, a svédek s most áprilisban Chopin és Mickievic hazá-
jának, a nagy háború füstkárpítja mögül újra önálló hatalomként előlépő 
Lengyelországnak művészei. Mondanunk sem kell, hogy ez a megmutatkozás, 
a lengyeleké, a legszívesebben látott vendégszereplések közé tartozik. Nem-
csak a sok évszázados magyar-lengyel rokonszenv melegségénél fogva, hanem 
mert arról a népről van szó, amely a szláv fajták között az orosz mellett 
tudvalevően a másik «művésznép». 

A Műcsarnokban rendezett kiállításra is az a varsói Tosspo nevű társa-
ság küldte az anyagot, amely évek óta viszi külföldi utakra a lengyel művészet 
reprezentatív gyüjteményeit. Krakói, varsói, vilnai, poseni művészek munkái 
vonultak fel a kiállításon, amely nemcsak a festészetre, szobrászatra, az 
öncélú grafikára terjedt ki, hanem üvegablaktervekre, könyvművészetre, 
plakátokra és textilre. 

A képanyagban néhány oly művész is szerepelt, akik mint közvetlen 
elődök vezetnek a lengyel festészet huszadik századbeli fejezetéhez. Ezek 
közül való Matejko is, vásznain a lengyelség hősi, fényben és tragikumban 
váltakozó multjának felidézője. A kiállításon két mű képviselte ezt a nagy-
stílű mestert: A «Várnai csata című kisformájú festmény, amely a budapesti 
Szépművészeti Múzeum tulajdona s egy nagyméretű kompozíció», «Az oroszok 
hódolata Báthory István előtt a pyskowi csata után». Matejko annak a kornak 
a szülötte, amelyben a lengyel piktúra, miként a magyar is, müncheni befo-
lyások alatt fejlődött. Matejko vagy két évig tanult a müncheni akadémián, 
ahol akkor egy fiatal professzor, a német történelmi festészetbe kétségkívül 
újító elveket hozó Piloty napja kezdett feltűnni. Matejko művészete mutat 
ugyan kapcsolatokat a müncheni akadémizmussal, a kompozíció bizonyos 
barokkos felfogásában, a történelmi járulékok, a díszruhák, selymek és pán 
célok, zászlók és fegyverek élénk szerepeltetésében s a megfestés anyagszerű, 
realista hangsúlyozottságában. A lengyel mester azonban oly dúserejű tehet-
ség volt, hogy ezeket az elveket is egyéni módon alkalmazta. Művészetének 
lényegét tekintve pedig oly értékeket mutat, amelyek élesen különválasztják 
a müncheni történelmi tablók világától s ha valaki éppen magával Pilotyval 
hasonlítja össze : a párhuzamból feltétlenül Matejko kerül ki győztesen. 
A stílusára, szellemére fölötte jellemző Báthory-képen például rögtön szembe-
ötlő az ecsetkezelésnek, a fakturának az a könnyedsége, s az a világos alap-
hangolású, fénylő kolorit, ami a nehéz színmasszákat hordozó, «aszfaltban 
úszó» müncheni akadémizmusnak korántsem tartozik erényei közé. Még fon-
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tosabb azonban, hogy amint Matejko ecsetjén a történelmi kép formát ölt, 
az nem külsőséges csillogású, hideg parádéfestés. Nem színpadiasságban, 
pózokban merül ki, hanem épúgy, mint nálunk Madarásznál, vagy Székelynél, 
benső átérzettségből fakad. A Báthory-képen az első pillanatok után már 
nem a brokátok, a kucsmák és egyebek, a «történelmi kelléktár» színes érde-
kessége az, ami foglalkoztat, hanem az egész jelenet hangulati ereje, csak-
ugyan történelmi levegője, a különböző karakterek, arcok és mozdulatok 
emberi oldala. Legfőként maga Báthory, aki a lengyel uraktól körülvéve s a 
térdeplő és hajbókoló oroszok előtt, szétvetett lábbal úgy ül a tábori széken, 
a győző oly fölényes nyugalmával, keménységével és királyi gőgjével, hogy 
szinte önkéntelen érzésünk: magyar törzsfők trónolhattak így a turáni sátor-
palotákban. Matejko a történelmi festést úgy fogta fel, ahogyan általában 
a lengyel művészek, írók, zeneköltők tekintették egykor hivatásukat: szel-
lemi eszközökkel való tüntetésnek a lengyel életrevalóság mellett, burkolt 
vagy nyílt tiltakozásnak a felosztottság, az elnyomatás ellen. Matejko a len-
gyel festészetnek oly alakja, aki nemcsak a maga idejének volt kimagasló 
tehetsége, hanem azon túlmenően is, nem mondhatni, hogy idáig lengyel 
részről bárki felülmúlta volna. 

A kiállítás az adott keretek közt, jellemzően tájékoztatott az útról, 
amelyet a lengyel festészet, a romanticizmus után, az akadémiai formulákkal 
szakítva, máig tett meg. Mint másutt, a lengyeleknél is a naturalista törekvés, 
a plenair, az impresszionizmus hozza a századvégi felfrissülést. Ami egyszer-
smind elindítja, helyesebben kiszélesíti és elmélyíti a táj, a lengyel természet 
kultuszát s a nép felé (nem a «népélet», hanem a néplélek felé) forduló érdek-
lődést. Ezzel a kultusszal függ össze, hogy a lengyel impresszionisták a való-
ságot, festői témájukat nem szigorúan optikai problémának tekintik. Lírai 
éreztetésekre is törekvő impresszionizmus ez. A jelenséget a forma teljes elej-
tése nélkül, pozitívabb módon hangsúlyozza, mint a francia, viszont az is 
igaz, hogy nem oly szellemes és színtől sugárzó. 

A századfordulótól kezdve a lengyel festészet is az általános európai 
helyzetképet mutatja : egymás követő, sőt egymás sarkába lépő irányzatokat, 
új és még újabb, részben rokon, részben ellentétes törekvéseket. Ebben a 
máig tartó, többévtizedes időszakban, az ecset lengyel forgatóinak jelentős 
része is a francia mesterekben látja a mintaképet. Bár a krakói akadémián a 
vezetés kitűnő , a betetőző és elmaradhatatlan tanulmányok és megismerések 
színhelye Párizs, ahol a politikai és emberi rokonszenvnek régóta és méltán 
kegyeltjei a lengyelek. A Montparnasse-on, a montmartrei műtermekben 
már a háború előtt is népes művészkolóniájuk él. Számosan állandóan meg-
telepedve s főleg a háború utáni fiatalok, a Matisse-t, Derain-t, Utrillo-t, 
Piccasso-t, Braque-t vezető nevei közé számító művészkörzethez, az École de 
Paris-hoz kapcsolódva. Mások viszont csak azért, hogy a Párizsban nyert ösz-
tönzések, kulturális gazdagodások után, hazatérve a maguk lengyel életérzése, 
ízlése szerint, hazai élmények és hatások alatt munkálják a művészet kertjét. 
Nem vitás, hogy a lengyel művészet alkotó rangja szemportjából az utóbbiak 
járják a helyesebb utat. 

Aki a modern lengyel festészet elütő irányzatai között, a stílusbeli több-
féleségben azt keresi, ami közös vonás : a kifejezés lírai erejének jelentkezéseit 
figyelheti meg. Akár azokat vizsgálja, akik a festőiségre, a szín nyelvére vetik 
a súlyt, akár azokat, akik a formai kiemelések, a zárt kompozició, a logikus 
képszerkesztés emberei: valami rendszerint előbukkan a lengyel kedély 
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melegségéből, lágy rezdüléseiből, a világos színharmóniákra is fátyolként 
ereszkedő «szláv borulatból». Nyilván a lengyel léleknek ez az érzelmi telített-
sége, képzeletének romantikus természete magyarázza azt is, hogy a végső 
következetességig vitt elvontság, a merő spekuláció a lengyel festészetben 
nem talál számottevő visszhangra. Az új festészet legjobbjai: Borowski 
Waclav, Stryjenska Zofja, a néhány éve meghalt Zak Eugeniusz, Kowarski 
Felicjan, Kubicki Jeremi, Ozmin Jozef, Slendzinski Ludomir. Közöttük 
Stryjenska Zofja az, akinek lengyelsége, fajtabeli, nemzeti hovatartozása 
művészi értelemben a legszembeötlőbb. Átszellemesített s finom dekoratív 
ízeket rejtő művészetében, amelyet a Húsvét című temperafestménysorozat 
képviselt, népi eredetű ornamentális elemek oldódnak fel. Korszerű művé-
szet ez s annyira lengyel, hogy ebbeli volta, Párisban vagy bárhol, rengeteg 
idegen kép közt is téveszthetetlenül előtűnne. Ugyanez áll a lengyelek gra-
fikájára. Különösen a fametszetre, amelyben a régi, vallásos népi fametszetek 
stílusformáló ereje jut új szóhoz, termékenyítő szerephez. Vezető mestere 
ennek a magas virágzást mutató grafiakai műfajnak Skoczylas Wladyslaw. 

A szobrászatnak, amelyet az újjászületett, háború utáni Lengyelország 
életlendülete monumentális feladatokkal is bőven foglalkoztat: egyik érde-
kessége a fának, mint plasztikai anyagnak, művészi kiaknázása. Ez is népi 
hagyományokkal, régi fafaragókkal tart kapcsolatot. A stílusosság, az 
«anyag lelkének» az az ismerete, amellyel Dunikowski Ksawery, Szepkowski 
Jan a fát kezelik művészi céljaikra, a kőben és bronzban dolgozó és gondolkodó 
szobrászok műveiről is leolvasható. Jó iskolát járt ki a modern lengyel szob-
rászat. A tömör formaadásra való törekvés, a felépítés biztossága, a felfogás 
nemessége jellemzi oly tehetségeit, mint Kerny Alfons, Kuna Henryk, Ka-
minska Zofja, Wittig Edward. Egy régi mester, Mehoffer Jozef üvegfestmény-
kartonjai, ötletes plakátsorozat, könyvművészeti gyüjtemény s eredeti szép-
ségű lenszőttesek egészítették ki még azt az anyagot, amellyek a lengyel 
művészet bemutatkozott. Dömötör István. 

Napkelet 25 


