
S Z E M L E 

S Z I N H Á Z . 

A N A G Y V I L Á G S Z Í N H Á Z . 
Calderon de la Barca misztériumjátéka a Nemzeti Színházban. 

Jubileumi évadjának végén, egyszersmind az Eucharisztikus Kongresz-
szus idején a Nemzeti Színház a spanyol barokk legjellegzetesebb színpadi 
költőjének autos sacramentales-hagyatékából mutatot t be egy nagyszabású 
alkotást. Calderon ezen a színpadon száz év alatt már hat művével megfor-
dult, de «szent» szolgálatú darabjai közül eddig eggyel sem álltak elő. A most 
bemutatott játék csak egy hazai utánrezgésében jutot t i t t szóhoz : a Hugó 
Károly-féle Világ színjátéká-ban ; erre különben egy másik Calderon-dráma 
is hatott, Az élet álom. 

A katolikus áhítat budapesti nagy napjaihoz is szerencsésen talált a 
választás, a színház szebben aligha hódolhatott volna, mint ezzel a költemény-
nyel, hiszen itt magának az emberiség világának lesz jelképi hordozójává a 
színjátszás, s a Mindenható is úgy lép föl, mint ennek a színjátéknak rende-
zője. Akadtak bírálatok, melyek ebben az elgondolásban már-már profanálást 
emlegettek. Minő helytelen felfogása az ellenreformáció-korabeli buzgóság 
lényegének ! Akkori lélek ebből a színház-párhuzamból nem azt érezte, hogy 
a színház ezzel a magasztosat lealacsonyítja, hamarabb azt, hogy a valódi 
hit a színházat templommá magasztosítja. 

A világmindenség fölött trónoló Mester a különféle embersorsokat sze-
repek formájában osztja ki az emberi faj típusai (király, paraszt, gazdag, 
koldus stb.) között, s ezeket a szerepeket kell rendelés szerint földi életük-
ben eljátszaniok. A mű középső szakasza érdekes szimultán megjelenítésben 
mutatja, ki hogyan sáfárkodik a neki ju t ta tot t javakkal, s hogy a «javak» 
mennyire nem földi értékeléssel mérlegeltetnek, az a költemény zárórészében 
lesz világossá, ahol a nagy Számadás kerül elibénk, az Igazságnak az Irgalom 
szellemében gyakorolt ítélkezése. Ezekben a mozzanatokban tetőződik a köl-
temény nemes irányzatossága : az Egyház hittételeinek költői lendületű és 
a költői kifejezés pazar pompájában megjelenő erkölcsi értelmezése. A szín-
lapon misztériumjátéknak hirdetik Calderon művét, valójában inkább a 
középkori moralitásjátékkal kapcsolatos egész elgondolása, ezeknek a mora-
lidad-oknak spanyol földön különben is hatalmas és eleven hagyománya volt . 

Lényegesen átdolgozva kaptuk Calderon darabját, már a színlap sem 
fordításról, hanem «átköltés»-ről beszél; s még ez az átköltés sem az eredeti 
szövegből történt. De ebben az esetben — bármennyire körömszakadtáig 
védjük is egyébként a költő jogát a színpadon — mindezt nincs okunk túlsá-
gosan felróni. Az auto műfaja magában sem zárt formájú költészet, s azonfelül 
nem is színházépületbe volt szánva, hanem nyilttéri látványosságul, egyházi 
ünnepeken. Világos tehát, hogy színházi használatra így vagy úgy föltétlenül 
á t kell dolgozni. Nagyobb hiba, hogy Possonyi László fordítói művészete 
kevéssé tart lépést Calderonnak különösen formai csillogásával; ahol azt 
mondja is, ami az eredetiben van, nem mondja úgy. Ide mesteri formakezelés 
kell, különben — mint ezúttal is — a mesterkedés veszélye fenyeget. Pos-
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sonyinak nincs igazi rímszépség-érzéke, a mértéken hol innen marad, hol túl-
lendül. Néhai Harsányi Kálmán mutatta meg annakidején, mint kell Cal-
deront magyarul megszólaltatni; s ő nemcsak a magyar nyelvnek volt ava-
tottja, hanem a spanyol költészetnek is valódi meghittje. 

Németh Antal rendezése e pompaszerető színházi embernek egyik leg-
teljesebb sikerű vállalkozása. A díszítményes elem itt nem járulék, annyira 
belevág magába a lényegbe. S finom arányérzékkel oldja meg az állandó kép-
szerűség összhangját a mértéktartóan alkalmazott, de mindig igen jellemző 
mozgással; a cselekvés éppen ezzel a lényegre-csökkentéssel jut itt folytono-
san szimbolikus jelentőséghez. Jaschik Álmos művészi stílusa is jól vág a mű 
kívánalmaihoz, talán csak a mennyország legmagasabb körének, a Mester 
királyi székének megjelenítésében tévedt némi, rokokó felé hajló aprólé-
kosságba. Farkas Ferenc kísérőzenéje igen tehetséges munka s ami ritka 
dolog : valóban szervesen hozzánő a színpadi cselekvény lényegéhez. Nagy-
ajtay Teréznek a jelmezek kifejező szépsége köszönhető. 

Az előadásnak e művel kapcsolatban főfő parancsa : a versmondás töké-
letessége. De tökéletességről e részben a Nemzeti Színházban még mindig nem 
lehet szó. Abonyi nemes pátosszal szólaltatja meg a Mestert, Szabó Margit a 
Világanyát, ő már igen biztatóan halad a lelket is megmentő szavalás esz-
ménye felé. Ebben a fiatal Lukács Margit is minden jót ígér. A többiek 
többé-kevésbbé sikeresen egyezkednek szó és lélek között. Ungváry Halál-
alakjának viszont gazdag és sokatmondó mozgásában volt erős sugallatosság. 

A hit győzelme. 
Eliot T. S. drámája a Nemzeti 

Kamaraszínházban. 

Ez is eucharisztiai előadásul került 
színre, nem egészen megfelelő kör-
nyezetben : a parányi színpad csak 
nagy üggyel-bajjal állhatott helyt a 
darab eredeti címéért: Gyilkosság a 
katedrálisban ; székesegyház helyett 
ez a kis kamaraszínpad bizony nem 
egyszer inkább csak kápolna-hangula-
tot árasztott, bárhogy iparkodott is 
a díszlettervező Horváth János monu-
mentálisságot varázsolni deszkáira. 

Belsőleg is monumentális ez a 
dráma : a szenttélevés nagy kegyelmi 
tényének lélektani megérzékítése. 
Canterbury nagy érsekének, Becket 
Tamásnak sorsában példázza a meg-
tisztulásnak és mártírrá magaso-
dásnak egyik legmegrázóbb esetét, 
ugyanazt, mely Meyer Konrád Ferdi-
nánd regényírói képzelmét is meg-
ihlette a Der Heilige feledhetetlen 
lapjain. Inkább Szimfóniának hat az 
egész, semmint cselekvényes drámá-

nak, szereplői egy-egy szólamot meg-
zendítő karokká csoportosulnak» 
egyénibb színezete csak a főalaknak 
van, de sokszor még ez is mintegy 
fogalmivá általánosul. De magasrendű 
művészet uralkodik szerkezetén, külö-
nösen figyelemreméltó a dialektika 
belső drámaisága. Egy lélek tökéle-
tes megtisztulásának mintegy lépcső-
fokai tárulnak fel előttünk, szinte 
szemünk láttára épül meg a gradus ad 
Parnassum, ez esetben a Vértanuság-
nak csak Isten rendeléséből elérhető 
erkölcsi fényű szeplőtelensége felé. 
Kállay Miklós fordításának legfőbb 
érdeme, hogy hangulatilag annyira hű, 
hiszen itt csakugyan minden a han-
gulat hiánytalan megmentésén for-
dul meg ; legfeljebb talán azt lehetne 
felróni, hogy az egyszerűbb fordulat 
hatásértéke helyett néhol a barokko-
sabb színességhez folyamodik, ilyen-
kor épp ebből a többletből támad vala-
melyes fogyaték; az a dialektika, 
amiről az imént szóltunk, az élesebb-
vonalú rajzot kívánja. 

Az előadásnak viszont nemcsak a 
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szűk férőhely a fogyatéka, hanem 
sokban a szűk távlatú rendezői fel-
fogás is. Túlságosan a szavalókórus 
stílustörekvései felé tolták el az 
egészet, pedig jaj ennek a szép mű-
nek, ha elreked a — hangszerelésben. 
Lehotay az érsek alakjában nemcsak 
pompás megjelenésével hatott, a 
spirituális mozzanatok megéreztetésé-
hez is nem egyszer őszinte, bensősé-
ges hangjai voltak. Csak az a kár, 
hogy már az elindításkor túlságosan 
feje körül érezte a vértanu-glóriát, 
ezzel azután adós maradt a fokozatos 
felmagasztosodás rajzának lehető-
ségével. S végül: a darabot menthe-
tetlen módon meg is csonkították, 
talán abban a hiszemben, hogy a vér-
tanuhalállal leghatásosabb a befeje-
zése. De a szerzőnek még ezután is 
van mondanivalója, semmikép sem 
illő, hogy a szót beléfojtották. 

Liliomfi. 
Szigligeti bohózatának felújítása a 

Nemzeti Színházban. 

Hiányozhatott volna-e a színház-
nak ez a kilenc évtizedet átélt műsor-
darabja az ünnepi játékrendről? 
Utoljára két éve újították fel, akkor 
az átdolgozó Emőd Tamás meg a 
rendező Vaszary János azon buzgól-
kodott, hogy mai kabaréhatásokat 
szolgáljon vele, kísérőzenét is újat 
irattak hozzá Nádor Mihállyal. S mi 
lett az eredmény? A mellékdolgok 
mértéktelen kiszínezése, a közép-
ponti mese reménytelen széthullása ; 
az agyonsujtásozott díszruhában meg-
fulladt a gyermek. Most azután nagy 
garral bejelentették, hogy visszatér-
nek a régi formához. S megbizonyoso-
dott, ami bizonyításra nem is szorult, 
hogy : Szigligeti ma is jobban hat 
Szigligetiül, mint Emődül. Az új 
játékmester, Szilassy Gyula, akinek 
ez volt a bemutatkozása, a szétrob-
bantott köveket rendre visszarakta a 
maguk helyére s az épkézláb bohózat 

mindjárt megállta a sarat. Szerda-
helyi József igénytelen, de szeretetre-
méltó dalait is vissza iktatták, a színé-
szek pedig újra nem a darabhoz keres-
géltek hozzáadnivalót, hanem a da-
rabból kivonnivalót, s ez a művelet 
nyomban megjavította a számvetést. 
Együttesük nagyjában a régi maradt, 
az első hegedű most is Uray kezében 
volt, Liliomfi neki egyik legvonzóbb 
szerepe. Olty Magda két év óta még 
otthonosabbá és szabadabb léleg-
zetűvé lett. Somogyi Erzsi viszont 
éppen mintha a szabad alakítás 
örömét áldozná fel olykor hovato-
vább a — modornak. Apáthy fürge 
pincérje, Gabányi és Matány Schwarz 
nemzetsége most is kifogástalan, 
Hosszú Zoltán fogadósa pedig még 
ízesebbé lett. Szilvay professzort leg-
utóbb Gózontól láttuk, most Bodnár 
Jenőre szállt, s benne több gravitás-
hoz, magyarosabb zamathoz jutott. 
Gózon is játszik : a ripacs Szellemfit 
örökölte Csortostól. Itt jobban helyén 
is van, csak a jassz-árnyalatok felé 
ajánlhatnánk neki valamivel több 
tartózkodást: a Liliomfi Szellemfije 
nem tévesztendő össze a Liliom 
Ficsúrjával. Új volt a Gobbi Hilda 
vénkisasszonya, elfogadható, néhol 
igen jó is, de egyéniségéből valamivel 
több tragikai komorság cseppent az 
alakba, mint amennyit az a bohózati 
helyzetek hatásának kára nélkül meg-
bír. A bohózati jellemzésnek is meg-
van a maga demarkációs vonala s 
azt túllépni nem tanácsos. 

Elektra. — Úrhatnám polgár. 
Sophokles tragédiájának és Moliére 
balletkomédiájának felújítása a Nem-

zeti Színházban. 

Paulay hagyatékából a színház 
műsorán egyik legmaradóbb értéknek 
Sophokles drámája bizonyult, Jászai 
Mari diadalának emléke külön szerep-
varázst is biztosított neki. Pedig 
eleget hallani, hogy ennek a már-
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ványalaknak mai modern érzékeny-
ségre nézve már a lelke is — kő : túl-
ságosan megfekszi finom emészté-
sünket. S mégis mit tapasztalni? 
Valahányan manapi írói felfogással 
látták biztatónak a klasszikus hősnő 
újjáteremtését: szánalmasan alulma-
radtak, Pérez Galdos csakúgy, mint 
Hofmannsthal. Ez utóbbinak átköl-
tését a Nemzeti Színház is bemutatta, 
de csak az világlott ki, hogy ehhez 
a «kemény lélek»-hez semilyen di-
vatos értelmezgetés hozzá nem fér-
het, pátoszát bármiféle raffinált hang-
szerelés is legfeljebb hisztériás dado-
gássá erőtlenítheti. 

Szentigaz, hogy tolmácsolására 
méltó színészi tehetség sem akad 
mindennap. Tőkés Annáról annyit 
eddig is tudtunk, hogy drámai ereje 
meghaladja a mai átlagát, most 
mégis meglepett, nemcsak ezzel az 
erővel, hanem — ami sokkal többet 
mond — ennek az erőnek nagy mű-
vészi biztosságú és önuralmú fel-
használásával is. Mondhatunk-e szebb 
dícséretet a művésznőre, mint azt, 
hogy az egész játékidő alatt szinte 
életnagyságon felülinek s ugyanakkor 
mégis testvérien közelinek éreztük? 
Versmondása is példaadóan szép : 
híven őrködik a ritmuson. Most kü-
lönben a tragédia szövege is meg-
újhodott, Csiky fordítását a Csengery 
Jánosé váltotta föl, színpadilag igen 
használhatónak bizonyult, világos-
sága kifogástalan, ha talán triméte-
reiben az eredetinek ragyogása, emel-
kedett szépsége fogyaték nélkül nem 
is tükröződik. 

A többi közreműködő is egytől-
egyig új volt. Szabó Margit Klytaim-
nestrája tekintélyes és pompásan be-
szélő királyné, Szörényi Éva Chry-
sotemise szép jelenség, csak a fiatal 
vér hullámverését éreztük kevéssé 
szelídsége mögött. Nagy Adorján a 
paidagogos alakjában rokonszenves 
megjelenésével s a kocsiverseny ha-
tásos elmondásával tűnt ki. Timár 

Orestesének akadtak ellanyhuló, néha 
majdnem üres pillanatai is, önkén-
telenül arra gondoltunk : ez a jeles 
ifjú művész mennyivel érdekesebb és 
lelkesebb volt az Amerikai Elektra 
Orestes «utánrezgés»-ében ! Egészen 
semmitmondó a Garamszeghy pöf-
feszkedő, pattogva deklamáló Aigys-
thosa. 

Németh Antal lelkes s a lényeget 
szolgáló rendezése meleg elismerést 
érdemel, a nők karának élénk és 
mégis mértéktartó szerepeltetése kü-
lönösen szerencsés. Elgondolásának a 
játékmesterben, Both Bélában, igen 
megértő végrehajtója akadt. Figyel-
met keltett a stílusos, hivalkodás nél-
kül is jól ható kísérőzene, Endre Béla 
szerzeménye. Már a színpadképhez 
szó férhet. Ezt a nagytehetségű 
Jaschik Álmos tervezte, akinek egyé-
niségében kevés a klasszikus íz vagy 
éppen görögös vonás. A görög színpad 
nem «jellemzett», hanem schemati-
zált. Ami ettől eltérni kíván a kor- és 
környezethűség irányában : porai-
ból megéledett «meiningenizmus». 

* 

Molière egy rég nem játszott bo-
hózatával került most a centenáris 
műsorra. Az Úrhatnám polgár leg-
jobb időszakbeli munkája, de nem 
java becsvágyának terméke, alkalmi 
szórakozásul szánta, ezért adott 
benne annyi helyet a mókának s főleg 
a balletnek. Fő alakja azonban csak-
ugyan halhatatlan : Jourdain úr a 
sznob-nak örök díszpéldánya. Vala-
mikor a nagy Szigeti Józsefet bá-
multák benne, noha a bírálat neki 
is felrótta az olcsóbb fogásokat. 
Nehéz is itt a színésznek az önmeg-
tartóztatás, kivált ha erős benne az 
ősi komédiásösztön. Gózon Gyula 
nem vádolható bántóbb szertelen-
kedéssel, bár itt-ott ő is túlbuzog. 
Erre különben a rendező, Németh 
Antal, valamennyi színészét szélté-
ben rászabadítja, élnek is vele, ko-
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mikai leleményük és ízlésük mértéke 
szerint. A legmolièreibb íze Pethes 
Sándor inasának van, a fennsőbb 
régióban pedig Ághy Erzsi finom 
karikatúrájának. Olty Magda is bírja 
vérmérséklettel, Szeleczky Zitából vi-
szont éppen ez hiányzik, legalább is 
moliérei értelemben. 

A díszlet elragadó, itt Jaschik ele-
mében érezhette magát. Lully kísérő-
zenéje megvesztegetően bájos. A 
táncrészek koreografiáját Milloss 
Aurél szerezte, maga is résztvett 
bennök a tehetséges Karina Lyával. 
A fordítás Hankiss János tollából 
való. Egészen mai, nagyon fordula-
tos, ha valamiben, talán csak néhány 
túlságosan is útszéli szólásnak rang-
emelésében lehet elmarasztalni. Ezek 
az ő fordításának «úrhatnám pol-
gárai». 

Méla Tempefői. 
Csokonai-bemutató a Független Szín-

pad rendezésében. 

Nemcsak sikerről, hanem még 
színpadról sem álmodhatott ennek 
a «keserédes» játéknak írója. Most 
egy lelkes rendezőművésznek, Hont 
Ferencnek alkalmi társulata szín-
padra vitte és sikerhez juttat ta. A 
Városliget külvárosi színpadán mu-
tatkoztak be vele, de csakhamar rá-
kapott a legjobb igényű színházi kö-
zönség is, s a kísérletből előadássorozat 
lett. Két fiatal író, Benedek András 
meg Nagypál István vállalta a színre 
alkalmazást, jó dramaturgiai érzék-
kel s a szükséges átszabásban is nagy 
stílusérzékre és irodalomtörténeti tá-
jékozottságra valló tapintattal. 

Sajnos, szűkös anyagi lehetőségek 
áltak a vállalkozás rendelkezésére, — 
sebaj, pótolták odaadással és sokszor 
meglepő rátermettséggel. Minden fel-
adatra alkalmas színészi erő talán 
nem tellett, de a legfontosabb szere-
pek jó kezekbe kerültek. Egy rokon-
szenves fiatal művész, Gellért Endre 
játszotta Tempefőit, Csokonai maszk-

jában és Csokonai híven megértett és 
lelkesen szolgált szellemében. «Méla» 
költő volt, de belül csupa tűz, ma-
gatartásában tisztességtudó, lelkében 
csupa lázadó büszkeség. Hont Erzsi 
grófkisasszonya is bájos jelenség volt, 
stilizált játékán megnyerő emberi 
melegség sugárzott át. A többiek, 
ha talán makulátlan eredményig nem 
jutottak is el, áldozatos lelkességü-
kért mindenesetre megérdemelnek 
egy barátságos kézszorítást. A Füg-
getlen Színpad most nem először 
jelentkezett nyilvánosság előtt, de 
ilyen szép ügyért ilyen érdemes szol-
gálattal még soha. 

Húsvét. 
Strindberg Ágost színjátéka a Pesti 

Színházban. 

Különös alkotás ez : a keserűség 
és gyűlölet hitvallójának tapogatód-
zása a jóság, kegyelem és megigazu-
lás megváltó ereje felé. Nagyobb az 
író lélektani érdekessége, mint meg-
győző igazsága. Nagycsütörtöktől 
húsvétvasárnapig egy polgári család 
kálváriajárásáról mutat sivár, nyo-
masztó képet, ugyanazokkal az írói 
eszközökkel, amelyeket egyéb szín-
műveiből olyan gyilkos és egyolda-
lúan igazságtalan fegyverekül őrzünk 
emlékezetünkben. De ezúttal a szen-
vedések feloldását is szomjazza, s 
mintegy bele is csempészi művébe, 
rá igen jellemzően : kívülről, a darab 
befejezéséig titkolgatva, sőt a néző-
tér hiedelmét szándékosan félreve-
zetve. Szerencsétlen «hős»-e, egy sors-
üldözött szegény magántanító, aki-
nek családját minden terheli, amit 
csak Strindberg feketénlátása fel-
halmozhat, végül is legkínzóbb rém-
képében, a végzetes család főhitele-
zőjében találkozik az emberség, belá-
tás és könyörületesség szellemével, s 
a nyomorúság vad daca és gőgössége 
megtisztulhat a hálaérzet alázatos-
ságában. 
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Amíg ez a fénysugár föltetszik, a 
reménytelenségnek végtelen sikáto-
raiban botorkálunk s még a haragnak 
az az elemi szenvedélye sincs meg a 
darabban, mely Strindberg jobb drá-
máiban a nézőtéren mégiscsak végig-
söpör. Csak a harmadik felvonás kap 
erőre, a félelmetes, de azután nyer-
seségéből kigubódzó Lindquistnek 
megjelenésével. Színészileg is ez az 
egyetlen számottevő feladat, de ez 
aztán a javából. Somlay Artúr bele 
is feküdt szívvel-lélekkel, egész szí-
nészi fantáziájával, melyről már a 
multban is kiderült, hogy Strindberg 
stílusához olyan szerencsésen talál ; 
most is pompásan sikerült neki az 
ezúttal annyira kényes «fedett» já-
ték : kéregnek és magnak együttes 
és egyidejű éreztetése. 

Annál kevésbbé sikerült a Strind-

berg-játszás a többi vígszínházi mű-
vésznek, szokott stílusukban marad-
tak, az pedig a Strindbergétől tökéle-
tesen idegen. Csak Orsolya Erzsi mű-
vészi igazsága szegődött olykor az 
író nyomába, társai még ezt a nyo-
mot sem igen lelték meg, s talán a 
rendező Hegedüs Tibor sem jelölte 
ki nekik elég világosan. Az elmeba-
jos Eleonóra szerepét, mely annak 
idején Orska Mária különleges szak-
ismeretének is kemény próbája volt, 
éppenséggel egy kezdőre bízták, a 
nagyon csinos, de époly tapaszta-
latlan Nagy Alicera, csoda-e, ha is-
kolai szinten maradt? Az egész elő-
adás nem nagyon öregbítette a Víg-
színház tekintélyét, kár, hogy huza-
mosabban nem szolgálhatta és nö-
velhette a Somlayét. 

Rédey Tivadar. 

F I L M . 

FILMEKEN KÍVÜL — A F ILMRŐL. 
A szezónvég műsorra tűzött nagy filmjei sorra leperegtek, a programm 

kötöttsége oldódik, lejátszott filmeket újítanak fel. Kár, hogy a felújításnál 
legtöbbször a szerződésileg előnyös és kéznéllevő, bár silányabb daraboké 
a vezető szempont. Pedig milyen és mennyi különös emlékkel látnánk újra 
a hatalmas némafilmeket is, amikhez még zongora szolgáltatta a zenét; 
hogy átéljük — talán nem a filmet, hanem önmagunk akkori hangulatát. 
És csak az újabbakról szólva : érezhetjük-e mégegyszer az Aranyláz keserű 
mélységeit; vagy láthatjuk-e Lilian Harvey meseszerű alakját a Bábjáték-ban? 

A legutóbb bemutatott filmeket röviden elintézhetjük. Páratlanul nagy-
szerű lehetett volna a Hurrikán, ha nem kísérleteznek lélektannal. Ahol mély 
akar lenni, ott komolytalan ; de felvételeiben és képkapcsolásában igen sze-
rencsés, ahol a primitív ember szabadságvágyát tudja megmutatni. Tarangi, 
aki úgy vezeti a hajót a szelek járásával, mintha egy sereg madarat irányí-
tana, búcsúzik fiatal szerelmesétől. «Ne menj el.» «Nem akarok. De jön a szél.» 
Bajba kerül, börtönbe csukják. A képek gyönyörűen éreztetik : mi az, a 
tenger mellett rabnak lenni. Nincs mód, amit meg ne kísérelne, hogy meg-
szökjék. Némafilmre emlékeztetőn követik egymást a képek, Tarangi pan-
tomim-alakja éledt szoborként feszül ugrásra a szuronyos puskákkal szem-
ben. Tiszta filmszerűséggel fokozódik a képritmus, csupa feszültség, ami 
elsimul a tenger hibátlanul szép fölvételeiben. Eső és hal táplálják Tarangit 
s a dobok hozzák és a madarak a hírt szökéséről: a Sziget válaszolt a Tör-
vénynek. Súlytalan az európaiak szerelme, amit párhuzamként akar szembe-
állítani a rendező, és kínosan hat, amiért az egész film készült, a húszperces 
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műtermi viharjelenet. Törekvéseiben becsületes filmnek mutatkozott, bár 
részleteiben nem mentes a feltűnő hibáktól a Submarine. Két bajtárs szeret 
egy leányt, nem is akarják túlságosan, a fontos : hogy legyen mese, üdíteni 
a vasburkolatú hajó tompa levegőjét. Hű szakszerűség jellemzi ezt a filmet, 
de szakszerűsége nem elnyujtott, érdekes tud maradni. Szépek a tengeralatti 
fölvételek és hatásos az elsűllyedt tengeralattjáró megmentésének feszültsége. 
— A németeknek nem elég a világ középpontjává tenni az embert, ezt újra 
és újra látni akarják, nem tudnak betelni csodájával. Az olimpiai filmben, 
Leni Riefenthal nagy munkájában tribüntornyokról, repülőgépről, föld alól 
látjuk fotografálva a szívet, a tüdőt, az izmot, az embert s a görög romokból 
fáklyával elinduló acélizmú futót. — A Hóbortos család hangos vidámságú 
órát szerzett azoknak, akik mulattak tótágastálló ötletein, hálásan azért, 
hogy nem kell gondolkozniok ; az élvezet azoké volt, akik marólúg-erős 
swifti szatíráját megérezték. 

A szezónvég hangulatában fölmentve érzem magam, hogy csupán ezek-
ről a legutóbb bemutatott filmekről beszéljek. Inkább felgyülemlett emlékeim-
nek szánom még a helyet, mindannak, amit aktuális filmekkel kapcsolatban 
elmondani nem lehetne, függetlenül és a filmeken kívül szólva a filmről. Évek 
óta rengeteg filmet néztem végig; — mi az, amit kaptam tőlük, ami filmmé 
teszi őket, ami változatlan bennük s ami a művészetre utal? 

A legelső, ami meglep : témára nem emlékszem. Kalandorfilmek frakkos 
gangszterekkel, kalandos filmek romantikája, vígjátékok ötletes és ötlettelen 
bonyodalmai s a szerelmi háromszögek megúnt variációi nyüzsögnek emlé-
keimben anélkül, hogy valamelyik is formát öltene. A film még nem jutott 
el sajátos és saját témájához, ahhoz az étappe-hoz, hogy a témát önmagából 
szervesen alakítsa ki. Egyetlen kivétel a Chaplin-film, illetőleg Chaplin, aki-
nek az útja egybeesik a film első fejlődési ütemével, amikor a témától távol, 
csak ötletekkel élhetett; s aki önmagát olyan teljességgel tudta belevinni a 
sajátos ötletanyaggal való kapcsolatába, hogy eggyé vált vele s benne szüle-
tett meg a film, ami a korban adva volt s akarta önmagát. Kis remekművei-
ben, a burleszkekben egy pillanatra sincs szünet, kiesés a ritmusból, a pergő 
képek kapcsolásának üdítő egymásutánjából. Alakjai, jellemzései stilizáltak, 
— a legegyszerűbb eszközökkel, hogy könnyen megjegyezhetők legyenek. 
Primitíven ábrázol, mint a gyerekek. Partnerei közül akit ki akar emelni, 
kövérré teszi, szakállt ragaszt neki, azonnal felismerhető karakterizálással. 
Lélektani motívumai ezzel szemben annál fejlettebbek. — Hiszen a nevettetés 
művészete nem primitív művészet. Mindig valószínű elemekből indul ki, 
ezeket torzítja a komikumig és torzításainak is megvan a valószerűsége. 
Véznán és szegényen elindul a hajnalban, hogy jó útra térjen. A következő 
kép : belerobban egy tomboló verekedésbe, menekülésének és diadalának 
fokozódó komikuma a helyzetből adódik, semmi magyarázat, a képek önma-
gukat jelentik : a cselekményt. Chaplin nem játssza, hanem építi a filmet. 

A filmjátszásról szólva, egyik művészetnek sincs olyan közeli kapcsolata 
a közönséggel, mint a filmnek; s nincs művész, aki annyira távol lenne a 
közönségtől, mint a film művésze. A tömegben csak vizuális alakja él, való-
ság-alakja nincs. Különös, szomorú paradoxon a művész számára : a leg-
nagyobb közönségnek dolgozni, közönség nélkül. Légüres teret érezhet maga 
körül, a csókok, könnyek, szenvedélyes jelenetek senkire sem vonatkoznak. 
A munkának nem volna célja, elveszett, sötétben lezajló munka, a kulisszák, 
a rendező, a reflektor és a díszletmunkások között; ha a hely, amelyen a 
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filmszínész áll, nem lenne sziget, önmaga szigete, ahol kibonthat mindent. 
Mert hiába akarja megfogni a közönség a színész valóságalakját, magánélete 
legaprólékosabb külsőségeiről is értesülve : Garbóról megtudja, hogy lapos-
sarkú cipőt hord, rövid szoknyát, barna pullovert; hogy szórakozott, hogy 
napokig nem beszél; ilyesmit megtudhat Boyerről is ; lényegeset annál keve-
sebbet. A színész, — Garbót, Boyert említve : a művész — hallgatag és szó-
rakozott, nyilvánvalóan mert belső életét valami leköti; hogy mi, azt végső 
eredményben mégis csak egyedül a vászonról tudjuk meg. A film művésze 
itt, a vizuális alakjában adja igazi valóját és nem a valóságalakjában. 

Ami így, az átfogó téma nélküli filmekből megmarad : nem több, mint 
egy-egy szerencsés képkapcsolás, — egy ritmusfoszlány, egy öntudatlan és 
szép szimbolum ; — a sztárból pedig csak ott marad tiszta emlék, ahol a szerep 
hozzásegíti, hogy igaz emberségében nyilatkozzék meg. Akiben a szerep meg-
találja önmagát, — vagy ami ugyanaz : aki önmagát találja meg a szerepben, 
mint Garbo, annak alakja a maga teljességében áll előttünk. A többiekről 
egy-egy kép marad : nem lehet elfelejteni Harry Baur kozáktáncát a Bulyba 
Tárász-ban, Paul Munit az Édes anyaföld-ben, amikor a virágra lépni szán-
dékos csizmát hárítja el. Louis Jovuet arcát látom, mikor belép az éjjeli 
menedékhelyre s a trabális Wallace Beery széles röhögését, csapzott haját 
a Viva Villá-ban. A letűnő férfisztárnak, Clark Gablenak meleg gesztusa egy 
másik ember felé, fiús és élénk mosolya szinte nyom nélkül hullottak k i ; csak 
arra emlékszem, ahogy cigarettázik ; de hogy cigarettázik ! senki olyan fér-
fiasan nem tud cigarettázni, mint ő. A Broadway Melodie ritmusa lükte t ; a 
tánc az esőben, a vízbeeséssel a legtisztább amerikai frisseség. A Nagyváros 
nagyjelenete, amikor a boxbajnokok fej vagy írást játszanak, hogy melyikük 
üsse le a gangsztert. Kedves emlékeim a trükkfilmek ; Popeye harca a rablók-
kal, hogy villámok cikáznak körülötte. — S még a legostobább filmben is 
akad felvillanó motívum, ami örömet szerez. A modern Ali Baba minden 
nyelvet végigpróbál, hogy beszéljen a bennszülöttekkel, — egyszerre földerül 
az arca, énekelni kezd. A zene nyelvén értik meg egymást. 

A képek fölbukkannak és eltűnnek a semmiben, elmosódó kellemű ízt 
hagyva maguk után : talán csak ennyi az egész, amit kapunk tőlük, amiért 
moziba járunk. Soós László. 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 

SZENT ISTVÁN-KIÁLLÍTÁS. 
A Szent István-év alkalmából a kulturális események sorát a Képző-

művészeti Társulat kiállítása nyitotta meg a Műcsarnokban. A művészetek 
hajlékában István király emlékét idézni nemcsak azon a címen helyénvaló 
és kötelező, ami általánosságban adja történelmünk e legrendkívülibb alakjá-
nak jelentőségét, egyformán tartozik a nemzet minden tagjára s röviden 
úgy fejezhető ki, hogy az árpádi örökséget a keresztény világrend alapjaira 
helyező «szentistváni tett» nélkül, a magyarság már régóta hiányzana az 
európai térképről. Ezen a nagy s legfőbb, küldetésszerű szerepen belül a 
maga idején mindenkinél messzebbre tekintő s keményebb öklű István 
király egyénisége és birodalomszervező műve oly sokrétű, hogy a magyar 
életben alig van tevékenység, amelynek ne lenne külön oka is résztvenni 
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a szentistváni kultuszban. Az egykor várszerű falakkal emelt, kívülről 
erődnek látszó s a századok viharaitól mégis elporladt bazilikák emléke 
arról beszél, hogy ez különösképpen áll a művészetekre. Szent István, akinek 
uralkodása alatt az idegenből jött térítő szerzeteseket nyomonkövették a 
kőépítő-, képfaragó- és falfestőmesterek : magyar földön ő az európai for-
mákkal dolgozó és keresztény lelkiségű művészetek első királyi mecénása. 

A terv eleinte az volt, hogy a kiállításon csupa olyan munka vonuljon 
fel, amely tárgyát tekintve, történeti vagy egyházi irányban szentistváni 
vonatkozású. A program a mai anyag mellett a multra, régi, műemlékszerű 
darabokra is kiterjedt volna. A retrospektív összeállítás azonban nehéz-
ségekbe ütközött, mint a Társulat elnöke, Glattfelder püspök említi a kata-
lógus előszavában, «méltó megvalósítását lehetetlenné tette az ország szét-
törtsége és a törpe sovinizmus szűkkeblűsége». A kiállításon így csak a jelen-
kor jutott szóhoz s miután a szentistváni gondolathoz kapcsolódó munkánk-
ból csak néhány teremrevaló telt ki, a rendezőség bőven adott helyet egyéb, 
rendes tárlati, világi anyagnak. A benépesítés ellen nem lehetne kifogást 
emelni, ha a «telt ház» egyszersmind azt mutatta volna, amit sajnos, nem 
muta to t t : a minőségnek végig komoly, előkelő, legfeljebb apró enged-
ményektől zava r t szintjét. Leszámítva a leszámítandót, a szürke átlagos-
ságot, a szolidnak szolid, de jelentéktelen piktúrákat, ami a jó és mégjobb 
tehetségekkel, figyelemreméltó, kitűnő, sőt kiváló művekkel valóban ér-
demes anyagot kínált a Szent István-kiállítás megrendezésére: annak 
viszont az elrendezés nem egészen szerencsés módon állt szolgálatára. Több-
félekép lehet rendezni, de úgy bajosan, hogy valaki stílusra és értékre való 
tekintet nélkül teremt szomszédi viszonyt képek között. 

Az állam, a katolikus püspöki kar s a Képzőművészeti Társulat is 
különböző díjakat tűzött ki a Szent István-tárlatra. Az idő ma mindennek 
inkább kedvez ugyan, mint műpártoló gesztusoknak, de kétségtelen, hogy 
a kompozíció újraéledése bajosan mehet végbe másként, mint mecénási 
alátámasztásokkal. Az első feltétel persze a megfelelő tehetség, akinél a 
kompozíciós forma belső mondanivalók szükséges formája, de mit ér a 
legragyogóbb tehetség, ha ily célzatú művének az a sorsa, hogy csodaváróan 
a műteremsarokban kénytelen helyetfoglalni. Főleg akkor van szükség 
műpártolói közreműködésre, díjkitűzésre vagy közvetlen megbízásra, ha 
nem l'art pour l 'art készülő kompozícióról van szó, amely ha érték, előbb-
utóbb könnyebben rátalál a műértő vásárlóra, hanem oly alkotásról, amely túl 
a festészeti öncélúságon, történeti vagy vallásos témakörben mozog. A falkép 
esetében a helyzet ma is az, ami mindig vol t : freskó ma sem születhet 
másként, csak ha megrendelő jelentkezik, aki erre a célra templom, köz-
épület vagy magánpalota falait átengedi. Díszítő rendeltetés, «alkalma-
zottság» nélkül való, nem pontosan adott helyre szánt táblaképet azonban 
nem igen lehet várni a műtermekből, ha a festő, aki Szent István-képen, 
vagy más, hasonló epikus feladaton dolgozik, nem érzi maga mögött a szük-
ségletet, az erkölcsi mellett az anyagi siker lehetőségét. 

Mindezt azért jegyezzük meg, mert újabban nemcsak nálunk, másfelé 
is a festészetben mutatkozó formai, konstruktív törekvések, a nagyvonalú 
stíluskeresés, bizonyos élenjáró tehetségek hajlandósága, szellemisége, mű-
vészi problémaként ismét napirendre tűzte a kompozíciót. Mindenesetre 
a nemes és magas műfajt, amely természetesen azért nem önmagában az, 
hanem mindig az alkotóerő fokozatától lesz ilyenné : elmozdította arról 
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a közömbös pontról, ahová a mult század végefelé jutott s jó néhány év-
tizeden át ottmaradt. Ennek a félretoltságnak, sőt lehanyatlottságnak 
többféle oka van. Kérdése sokkal összetetteb, semhogy most foglalkozhassunk 
vele, mert egy egész korszaknak szellemi, ízlésbeli, társadalmi analízisét 
veti fel. Annyi bizonyos, hogy a jelenség, a műfaj egykori szerény háttérbe-
vonulása, a természetfestés lázas éveiben egyenes detronizáltsága, nem 
véletlenül állt elő. Nem is erőszakosan, vagy mesterséges eszközökkel. Ami 
közrejátszott, ami a festészet ily irányú alakulását befolyásolta, az egy-
szerűen az életváltozás, a művészetfejlődés törvényszerűsége. Épp ezért 
meddő számonkérés volt a multban, amikor valaki ahelyett, hogy azokat 
az új művészi szenzációkat igyekezett volna felmérni és bennük gyönyör-
ködni, amelyeket kapott, tekintélyelvi alapon, régi példák idézgetésével, a 
festőktől egyre az eszmei tartalmú kompozíció, a történeti festés hiányát 
reklamálta. Kritikának pedig ma téves megítélés, amikor valaki a kompozíciós 
elméleti doktrina címén a festészetnek a naturalista kiindulással kezdődő 
egész lírai korszakát fölényesen vállonveregeti. Azt a korszakot, amely 
spirituális képfeladatok helyett a valóság, a természet, a hullámzó élet 
hétköznapjai iránt érdeklődve, egyszersmind új szépségek gazdag talaját 
munkálta, s legjobbjai, a maguk festőideáljait követve, ugyanúgy tökéle-
tes művészi megoldásokat hoztak létre, mint a «kompozíciós idők» mesterei. 
Voltak persze (ma is vannak) «szolgai természetutánzók». Ki mondhatná 
azonban, hogy a kor igazi szellemét és színvonalát, mondanivalóit és 
értékeit ők képviselik, s nem azok a fénylő mesterek, akik például a 
franciáknál a barbizoniaktól Manets- és társain át Cezanne-ig terjedő 
vonalat jelentik, s nálunk elsősorban Szinnyei-Mersét, oeuvre-jének bizonyos 
részével Munkácsyt, Paál Lászlót, Ferenczyt, Rippl-Rónait. 

A kiállításon a Szent István alakjára tartozó történeti, szimbolikus 
alkotások között a legsikerültebbek festői természetesen azok, akik nagy-
vonalúságra törekvő és dekoratív hangoltságú falképeken, stilizált forma-
nyelvű vásznakon már eddig is kompozíciós feladatokkal foglalkoztak. 
Máról holnapra a szubjektív valóságfestéstől át lehet ugyan térni a kom-
pozícióra, de a kiérlelt eredménynek ára van. Kétségtelen, hogy még egy 
dolog nem igen lehetséges: azt folytatni, újrajátszani, ami az akadémizmus-
ban annak idején már elintéződött. Jelentőségben a Szent István-képanyag 
legkiemelkedőbb darabjai voltak Aba Novák Vilmosnak a székesfehérvári 
Szent István-mauzoleum és a városmajori templom számára készült freskó-
tervei. Archaikus, középkori szerkezetű képforma keveredik ezeken a terveken 
teljesen mai ízű művészi raffinement-okkal, díszítő hatás rengeteg ala-
kot összefogó erőteljességgel. Szőnyi István «nem alkalmazott» Szent István-
képe finom színértékekben tartott, tiszta festőiségű kompozíció. Molnár C. Pál-
nak a budai Szent Anna-templom kupolájába szánt freskótervén, egyéni stí-
lusát érdekesen sikerült összehangolnia a templom barokk stílusával. 
Ugyancsak e budai templom sikerült díszének ígérkezik Kontuly Béla fal-
képe. Igen figyelemreméltó Döbrentey Gábor emelkedett nyugalmat árasztó, 
világos színekre épülő, finom vonalvezetésű kompozíciója (Gyula vezér el-
fogatása). Friml Géza freskóvázlata, a különös, eredeti képzeletű Istókovics 
Kálmán fölényes biztonsággal készült festményei, Hollós Mattioni Eszternek 
népi naivitásokat nagyvonalúságban feloldó temperaképe, Chiovini Ferenc 
falképterve, Feszty Masa magyar hangulatú kompozíciója («Pusz-
ták Nagyasszonya»), Heintz Henrik, ifj. Czene Béla, Jeges Ernő, Udvary 
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Pál, Márton Ferenc, Haranghy Jenő, Basilides Sándor, Diósy Antal művei: 
komoly, kitűnő értékei a Szent István-tárlatnak. A «profán» festői mon-
danivalókkal felvonult anyagból Bernáth Aurél, Vaszary János, Iványi-
Grünwald Béla, Fényes Adolf, Vidovszky Béla, Boldizsár István, Förstner 
Dénes képeit emeljük ki. 

A plasztikai művek között, stílusosan komponált domborművekkel, 
Ohman Bélának a pécsi pálosrendi templom számára készült oltára tűnt 
a legjelentősebbnek. Kvalitásos darabok: Lux Elek «Magyar Madonnája», 
Varga Oszkár bensőséges, tragikus erejű «Feszülete», Teleki Mária dom-
borműve («Árpádházi szentek»), Pankotai Farkas Béla, Beck Ö. Fülöp, 
Sóváry János, Domján Ilona, Csorba Géza, Damkó József, Hüvös László 
művei. Egy nagyméretű gobelin («Székesfehérvár») Pekáry István dús 
színképzeletének, dekoratív tehetségének újabb bizonyítéka. 

Dömötör István. 

Napkelet II. 5 


