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S Z Í N H Á Z 

M A D A R A K 
Aristophanes-bemutató a Nemzeti Színházban. 

Mai színházban Aristophanest előadni sem szövegéhez, sem 
drámaszerkesztéséhez híven voltakép nem lehet. A szövegből 
szemelvényeknél többet a színpad meg nem bir, jelentékeny részé-
ben vagy vaskos szabadszájúsága, vagy a népi érdekig menő idő-
szerűsége áll út jában annak, hogy szóhoz juthasson. Szerkezetileg 
nem kevésbbé nehéz vele boldogulni. Gyönyörűen verselt kar-
énekeinek hosszú szakaszai és ellenszakaszai a mai hallgatót mód 
nélkül fárasztanák, anélkül, hogy fáradsága fejében akárcsak 
ízelítőt is kaphatna abból a gyönyörűségből, mellyel ezek az ókori 
közönséget megajándékozták. Arany János átköltése megérezteti 
ragyogó költőiségüket, ha mindjárt az eredetinek játszi lebegését 
egy kissé a Nagyidai cigányok zsírosabb hangja és földönjáróbb 
humora felé nehezíti is el. Arany tékozló nyelvi gazdagsága is 
inkább a könyvolvasó öröme : színházban, első hallásra nem köny-
nyen követhető. 

Ennyi nehézség között a színpad hűsége valóban csak a 
lényeg kiemelésére s a hangulati hatás megmentésére szorítkoz-
hatik. Lényegül egyebet nem tekinthet, mint az egyetemes emberi 
fonákságok örökegy tükörképének minél hatásosabb felmutatását. 
A hangulati elemeknek pedig szolgálatába kell állítani a legmaibb 
színpadi készség minden eszközét, mindazt, ami a mai nézőt a 
földi valóságtól végkép elszakadó fantasztikum káprázatába 
ejtheti. 

Most — klasszikus vígjátéksorozatában — a Nemzeti Színház 
Madarak-bemutatója szintén ezekhez a belátásokhoz igazodott. 
Révay József újra lefordította a komédiát, helyesebben mindazt, 
ami belőle mai színpadon megszólalhat. Ahol a szöveg tárgyi 
magyarázatot kívánna, lehetőleg magát a kommentárt is mintegy 
belecsempészte. Ahol a vonatkozás reménytelenül homályos, 
nem erőltette megmentését. A szójátékok tolmácsolásában vagy 
pótlásában — mert hiszen jobbára csak erről lehet szó — hihetet-
lenül leleményes. A görög régiségben való tökéletes járatossága 
megóvta a stílus meghamisításának efféle vállalkozásban könnyen 

Napkelet I. 6 



82 

adódó kockázatától: ahol nem lehet hű a filológiailag felfogott 
értelemhez, ott sem válik hűtlenné a legfölényesebb csapongásá-
ban megnyilatkozó attikai szellemhez. Lemond a szigorúbb 
könyvigényekről, mindenben a színpadéihoz igazodik, ezek pedig 
a közvetítésnek mentül élesebb világosságát és biztosabb ható-
erejét kívánják. A kardalok elmélkedőbb és líraibb fordulataiból 
keveset menthetett meg, ehelyett egy-egy hangsúlyosabb utalás-
sal ejtette módját annak, hogy a muló mozzanatok mögött 
Aristophanes filozófusi világképét, mai erkölcsi ítéleteinkbe is 
mélyen belenyuló sugallatosságát érzékelhetővé tegye. 

Ennek köszönhető, hogy a Nemzeti Színház pompás előadása 
harmadfélezer év távolsága ellenére is ezúttal oly derekasan 
betöltötte a színjátszásnak Hamlettől megszabott, örök hivatását, 
hogy «tükröt tartson mintegy a természetnek, hogy felmutassa az 
erénynek önábrázatát, a gúnynak önön képét és maga az idő, a 
század testének tulajdon alakját és lenyomatát.» A politikai kalan-
dorokat, akik a maguk boldogulására gyarmatosítják a madarak 
birodalmát és várost emelnek a levegőben, az egyetlen területen, 
hol az erkölcsi értékek még szóhoz, sőt győzelemhez is juthatnak : 
a mai nézőtér aligha innen fogja megismerni, a világnézeti kö-
pönyegforgatás áldemokratizmus és jelszóhazafiság szólamaival 
aligha itt fog először találkozni. Ezt a klasszikus okulást a mai 
színháznak el kell a nézőtéren árasztania, segítségére lennie a 
közönségnek abban, hogy a sokrészt nehezen feltörhetővé kemé-
nyedett klasszikus burkon át a benne szunnyadó eleven magra 
rátapinthasson. 

Németh Antal igazgató rendezése ezúttal megint arra a ma-
gaslatra emelkedett, ahol emlékezetesen szép Csongorával j á r t : 
szinte tobzódik a látványosság megteremtésében, de avval, amit 
a szemnek nyujt, semmit sem von el az értelem szolgálatából és 
a kedély szabad szétáradásából. Színessége sohasem pusztán kép-
hatásokat hajszol: élet lüktet benne, át-megáthatja a játékos-
ságában féktelen vérmérséklet harsogóan vidám zubogása. Sza-
badjára engedi a minden igazi színésztehetségben eleven komé-
diásösztönt, de ugyanakkor gondja van arra, hogy az egésznek 
stílusegységét zavartalanul megőrizze. Jaschik Álmos ragyogó 
színpadképei s főleg minden olcsó tarkaságon felülemelkedő, min-
dig az együttes benyomást szemmeltartó, káprázatos madár-
jelmezei a mai színpadművészet legszámottevőbb eredményeihez 
tartoznak. A sokat emlegetett és sürgetett összjáték is ezúttal 
azért olyan magasrendű, mert nemcsak az élő, hangban és moz-
gásban megnyilvánuló színpadi tényezőkre hárul megteremtése : 
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az egész környezettel is megvan állandó kölcsönhatásuk. Ezt szol-
gálja a minden hívalgás nélkül a mű szelleméhez simuló kísérő-
zene is, Pongrácz Zoltán figyelemreméltó szerzeménye. A moz-
dulatművészeti, itt különös leleményt és tapintatot kívánó fel-
adatokat Nádasy Ferenc látta el, teljes rátermettséggel. 

A színészi rész is kifogástalan. Kiemelkedő egyéni teljesít-
ményekre Aristophanes tolmácsolásában aránylag kevés alkalom 
nyílik. Az egyetlen Peithetairos szerepe kíván jelentékenyebb 
színészi alkotómunkát, ez Makláry Zoltánban szerencsésen lelt 
gazdájára, az alak fanyar kiábrándultsága hiánytalanul, álmodó 
és egetvívó lelkessége talán valamivel kevésbbé meggyőzően. 
Társa, Matány Antal, a bunfordi kedvesség jóízű megtestesítője. 
Várkonyi és Major clown-kettőse fürge és szeretetreméltó. A ma-
dárvilág élén Gózon kedves rátartiságán kívül ének- és fütty-
művészetével is jeleskedik. A földi látogatók közül főleg Apáthy 
tányérnyaló költőjének, Tapolczai sunyi sykophantájának és 
Balázs magakellető jogászának van hamisíthatatlan zamata, az 
égi vendégek sorában pedig Bodnár óvatossá vénült Prometheus-e 
meg Forgács falánk Heraklese kezeskedik Aristophanes «offen-
bachi» tiszteletlenségéért. 

Ordasok. August Kitzberg 
színműve a Nemzeti Színházban. 

Északi rokonaink drámairo-
dalmából ezúttal az észtek leg-
nevesebb színpadi költőjének 
legjelentékenyebb műve került 
elénk. Százéves a darab környe-
zete, még a jobbágyi sorban élő 
parasztság körében játszik. 
Maga a darab is negyedszázada 
íródott, s már akkor is némileg 
kései visszhangja volt a nyu-
gati színpadokon évtizedekkel 
korábban divatozott népi rea-
lizmusnak. Rokonszenvessé írói 
hangját a valódi meggyőződés 
és az érzés melege teszi. Drámai 
érdeke jóval kevesebb : a nép-
ítélettel agyonvert idegen asz-
szony leányának szerelme és 
vértanusorsa valójában inkább 
borzalmas igazságtalanságnak 
és szerencsétlenségnek hat, sem-

mint tragikai sugallatosságú lé-
lekbehatolásnak. 

Ezért köti le figyelmünket is 
inkább a színműnek néprajzi 
színessége, mint lelki indítékai-
nak ereje. A Nemzeti Színház 
szép előadása teljes odaadással 
szolgálta a rokonnemzet költő-
jének ügyét, Abonyi Tivadar 
rendezése tökéletesen tisztában 
volt az i t t annyira fontos «lég-
köri» követelményekkel. Hor-
váth Jánosnak helyszíni vázla-
tok nyomán készült gyönyörű 
színpadképei ugyanezt a célt 
szolgálják. A színészi részből ki-
emelkedik a fiatal Lukács Mar-
git biztató, szép alakítása a fő-
szerepben. Most először adhatta 
bizonyságát drámai erejének, 
átélőképességének és — ami 
kezdőnél legtöbbet jelent — 
mértéktartásának. Rápolthy 
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Anna kisebb feladatának is 
egyéni súlyt és érdekességet 
adott. Szabó Sándor lelkes fia-
talsága megnyerő, csak némi 
egyhangúságból kell kibonta-
koznia. Gobbi Hilda biztosrajzú 
alakítása számottevő érték. 

Öregek és fiatalok. Dodie 
Smith vígjátéka a Vígszínházban. 

Harmadfél éve ugyanezen a 
színpadon ismertük meg ennek 
az újdonságnak szerzőjét. Szó-
ról-szóra megismételhetem, amit 
akkor írtam «finomöltésű víg-
játékának őszinte igénytelen-
ségé»-ről : «a jó, szolíd angol ha-
gyományra épít, mely a polgári 
világnak, a családi életnek meg-
hitt mozzanatairól szinte ki-
fogyhatatlanul újat meg újat 
tud mondani». Megismételhe-
tem még azt is, amit a darab 
végső benyomásáról mondtam: 
«Valahogyan az élet örök, furcsa 
rejtélyére döbbenünk rá : mi-
lyen tájékozatlanok egymás fe-
lől az emberek, még azok is, 
akikre egy fedél alatt borul rá 
az éjszaka.» 

Most megismert vígjátéká-
ban megint egy polgári család 
rajzát kapjuk, «öregekét és fia-
talokét», ahogy a magyar cím 
mondja, noha a nemzedékellen-
tétre itt jóformán semmi sem 
épül fel. Az eredeti cím : Dear 
Octopus (Kedves polip) talán a 
családi kötelékek nyájas, de 
éppoly lefejthetetlen szorítására 
utal. Egy aranylakodalom elő-
készületei, lefolyása és utórez-
gései kerülnek elénk, az erre 
egybegyűlt családtagok élet-
viszonyaiba, érzelmi kapcsola-
taiba pillantunk be s azzal a 
meggyőződéssel távozhatunk, 

hogy : élni ugyan nem könnyű, 
de végeredményben azért — ér-
demes. Pontosan ez csendül ki 
a legtöbb közepes angol regény-
ből is, ezekkel Dodie Smith 
színműve világlátásban is, sze-
retettel pepecselő módszerében 
is felötlően rokon. 

A jelenvaló élet színeit volta-
kép az előadásnak kell meg-
csillogtatnia, s ebben a Víg-
színház méltó a teljes elisme-
résre. Vízvári Mariska és Somlay 
aranylakodalmas párja a szív 
őszinte melegét árasztja, Tolnay 
Klári és Ráday fiataljaiban 
pedig föltetszik a távoli, ha-
sonlókép nyájas aranylakoda-
lom ígérete. Titkos Ilona le-
fojtott szenvedése és szenve-
délye, Péchy Blanka melan-
kolikus árnyalású «lázadozása a 
boldogságért», Ligeti Juliskának 
meglepően sikerült hangnem-
váltása a rejtélyes életkorú 
nagynéni szerepében s nem 
utolsó sorban Ajtay Andornak 
a Punch stílusát idéző pompás 
karikatúrája: megannyi ki-
emelkedő színészi teljesítménye 
a Hegedüs Tibor irányítása 
alatt gondosan egybehangolt 
együttesnek. 

A bűvészinas. Hevesi Sándor 
vígjátéka a Belvárosi Színházban. 

Iró, fordító és rendező fel-
gyülemletttapasztalataiból szü-
letett meg a már színpadon 
is sok sikert látott Hevesi 
Sándornak ez az új vígjátéka. 
De valahogyan homunculus-
módján lett világra : lombik-
ban fogant meg. Pirandellói 
ötletéről olvastunk az előzetes 
híradásokban, s maga az első 
felvonás is, melyet szerzője a 
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Kisfaludy-Társaságban már né-
hány éve bemutatott, ilyesmi-
nek gyanúját szíthatta. Annyi 
igaz is belőle, hogy az egészet 
a dialektika élteti, olyan mér-
tékben, mely — mint meg-
bizonyosodott — túlbecsüli a 
színpadnak ebben a vonatkozás-
ban elvárható teherbírását. 

A színműírás műhelykérdé-
seit veti föl a darab, az írói 
elgondolás surlódási pontjait a 
valóságos élettel. Kezdő dráma-
író a hőse, ki jóbarátjának há-
zassági ügyét vígjátéki tárgyul 
választja, önmagának is sze-
repet jut tat a darabhan, s 
azután kíváncsian lesi: hogyan 
bonyolítja a szálakat maga 
az élet. Mi derül ki mind-
ebből ? Egyfelől az, hogy az 
ilyen vaktában és azon nyer-
sen noteszbe kanyarított való-
ságból rendkívül suta vígjáték 
adódik, másfelől az, hogy a 
«valóság» igen rosszul tölti be 
a neki szánt szerepet: ráveti 
magát az elébedobott koncra 
és ősi ösztöne szerint iparkodik 
mindenen rontani, a rontható-
ság legteljesebb mértékéig, azon 
igyekezve, hogy a vígjáték le-
hetőleg drámára forduljon, vagy 
legalábbis — botránnyá fajul-
jon. A végén persze a mérleg 
újra helyrebillen, csak a túl-
buzgó darabíró eszmél rá, hogy: 
veszedelmes a tűzzel játszani. 
Megdöbbenéssel tapasztalja, 
hogy «tudatalatti» vágyálma su-
galmazta a gyakorlatban nem 
túlságosan sikeresnek bizonyult 
ötletet. Hanem ebben a pont-
ban már — Freud tanár úr fog 
kezet Pirandellóval és Hevesi-
vel, mint «der dritte im Bunde». 

Ennyi műtéti beavatkozást 

nehezen bírhat el a játékosnak 
s ugyanakkor titkos mélyeket 
föltárónak szánt darab. Ez a 
«sokértelműség» bénította meg 
a színészek munkáját is, senki 
sem érzett maga alatt biztos 
talajt. A rendezéssel Sármássy 
Miklós bajlódott, bár aligha-
nem a szerző is nagy mértékben 
támogatta. Turay Ida egyéni 
kedvességét és karikírozó vi-
dámságát vitte harcba. Szilassy 
Lászlóból jó amorózó válhatik, 
most szemmelláthatólag zavarta 
a könyörtelenül markábanyo-
mott — noteszkönyv. Somogy-
váry Rudolf a Magyar Színház-
ban már feltűnt egy kamasz-
szerepben, így, férji minőség-
ben, még gyengécske a hitele. 
Nagy György jó egy élclapízű 
epizódszerepben, Baróthy ház-
mestere nemkülönben dereka-
san helytáll a «lakásigazgatói» 
tekintélyért. 

A Független Színpad bemu-
tatója. 

Esztendeje Csokonai Méla 
Tempefőijével mutatkozott be 
az a lelkes, fiatal, «munka-
közösség», mely állandó hajlék, 
állandó együttes híján, viszont 
állandó anyagi nehézségek kö-
zött vállalta a mai műsor-
szempontokhoz oly kevéssé ta-
láló, régi drámatörténeti érté-
keink szolgálatát. Ezeket az 
értékeket valóban nem is szo-
rosabban vett színpadi igények 
betöltése szabja meg, annál in-
kább elmúlt korok lelkének, a 
kezdetleges formán is átizzó 
ihletanyagának megőrzése és 
föltárása. 

Amit ebből megőriztek, mai 
közönségnek föltárni valóban 
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nem könnyű, ehhez szerető 
gond és irodalomlélektani erős 
érzék kívántatik. A vállalkozás 
irányítója, Hont Ferenc, ismé-
telten bizonyságát adta, hogy 
elgondolásaival csakugyan a 
lényeg körül jár, s megvan 
hozzá a sugallóereje is, hogy 
a rendelkezésére álló, aránylag 
igen szerény eszközökkel el-
ismernivaló mértékben meg-
valósítsa elgondolásait. 

A hitvitázó tizenhatodik szá-
zadból fennmaradt példázat a 
hitében és tisztaságában fel-
magasztosuló három hajadon-
ról mai színre csak egészen 
«hozzávetőleges» módon vihető : 
a csekélyterjedelmű szöveg a 
színpadi megjelenítéshez leg-
feljebb hangulati ú tmutatás t 
adhat. Érdeme a rendezésnek, 
hogy erészben tartózkodó jel-
zésekre szorítkozik, és sikere, 
hogy ezekkel is fölkelti az 
áhítat bensőségét. I t t különö-
sen Hont Erzsi lelkes, szép 
szövegmondása tűnt ki, mel-
lette Szendrő József színészi 
biztossága keltett figyelmet. 

A tizennyolcadik századi, jó-
ízű iskolai bohóság Kocsonya 
uram baljós házasságáról még 
a kor társadalmi levegőjét is 
megéreztette, az ütött-kopott 
nemesi önérzet tragikomikus 
felcsillanásaival. Hollós Melitta 
koros ifiasszonya meglepően jó 
komikai alakí tás: szív, ízlés 
és képzelet van benne. 

Madách «aristophenesi» ko-
médiája az önkényuralom ma-
gyar keserűségét napjainkban 
is fájdalmas időszerűséggel új í t ja 
meg. A megváltó és csodatévő 
«népi elv» fúl benne kacajba, 
a kívülről jöt t «áldás» fordul 
fonákjára. Madách, kinek Tra-
gédiája a magyar történelemből 
semmit sem jelenít meg, i t t va-
lóban a házi tűzhelyen gyuj t 
keserű lángot a föld- és faj-
szeretetnek s ugyanakkor a leg-
emberségesebb testvéri érzület-
nek. Ennek előadásából Szendrő 
fölényes civilizátora és Gyu-
lányi Éva keresetlen bájosságú 
sváb cselédleánykája emelke-
dett ki. 

Rédey Tivadar 

F I L M 

WALT D I S N E Y M E S E V I L Á G A 
A film művészetében egészen új, tökéletesen filmszerű és 

lehetőségeiben még ki nem aknázott terület a trükkfilm. Csupa 
ritmus : szín, hang és képritmus, tartalma pedig csupa élesen 
kiexponált fordulat, változat, ötlet. Szinte magától kínálkozik 
a trükkfilm számára a mese. Filmen, színészi játékkal nem lehetne 
megvalósítani annyi ötletet, tiszta naivitást, az életnek azt a 
színességét, elevenségét és a mai embertől mégis elvontságát, 
ami a mese. 

Walt Disney filmje páratlanul gazdag, tiszta művészet, 
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öröm megemlékezni róla. A karcsú, álomkönnyed mesevárban 
a gyönyörűséges királynő tükre szellemét idézi. Cikázó villámlások 
között, szélviharban, tűzben, füstben, jelenik meg az ördögi pofa. 
A jellemzés nagyszerű. Hideg, mindenttudó, szenvtelen hangon 
beszél, a rút vonások alatt fanyar és keserűen bölcs az arca. Ennyire 
mély és ennyire tiszta a szín, hang és mozdulatjellemzés mindenütt. 
Hófehérke habfehér galambok közt áll a mesekútnál, ahol minden 
óhajtás beteljesül s elrebegi: kívánom, jöjjön el kis királyom. 
A vízgyűrűk áhítatos remegéssel ismételik, körben galambok 
röpdösnek, letelepednek a kút kávájára, összenéznek, begyesen 
előretipegnek. Hófehérkének ébenfekete a haja, csöppnyi bordó 
szív a szája, az arca csodaszép halványpiros s a mozdulatnak 
oly varázsával húzza össze a függönyt a királyfi elől, oly szűzi 
szeméremmel, aminek sejtető finomsága a mesék titkait ösmerő 
művésszé avatja Walt Disneyt. Galamb viszi Hófehérke csókját 
a királyfinak, pajkosan rákacsint előbb, úgy adja át. A király-
nőnek zöld szeme villámlik, parancsot ad Hófehérke megölésére, 
de a marcona vitéz megtorpan a szépség előtt. Hófehérke fut, 
fehéren az éjsötét erdőben, karmos ágak nyúlnak utána, riadt 
bagoly rémíti és szemek világítanak rá mindenünnen, szörnyű-
séges szemek. Hogy zokogva a földreveti magát, az erdő vadjai 
előbátorodnak, a szemek nem is olyan félelmesek, egyszerre meg-
szelídül minden. Beszélget az állatokkal, a karcsú, finomlábú 
őzekkel, szimatoló mókusokkal, fülelő nyuszikkal, éneklő madarak-
kal. Énekel nekik ő is, s azok értik őt. Csodás állatvilág ez, ki-
finomult és átszellemült arcuk csupa okosság, érzés és pillanatról 
változó. Hozzálátnak a rendcsináláshoz : a teknősbéka edény-
tornyot cipelve segít, a röhögő mókus bolyhos farkával fényesíti 
az üstöket, a bámész nyuszi gombolyogra pöndöríti a pókhálót, 
pajkos madarak szállítják a frissenmosott ruhát a szárítókötélre, 
nem feledkezve meg, hogy áthajló ívet röpülve csomórakössék. 
Mindez énekszóra, pezsdülő, pergő, nagyszerű filmütemmel tör-
ténik. Csillagszikrás fényeket lélegző gyémántbányából jönnek 
haza a törpék. Mély hangon férfias dalt énekelnek, libasorban 
topognak egyforma szakállukkal a vörös gránitsziklák alatt. 
Vad sivítással, a rémület idegborzoló hangjaival rohannak ki a 
házból oly sebesen, hogy csak sodró vonala látszik menekülésük-
nek. Beóvakodnak újra. A fölébredő Hófehérkének hollófekete 
haja, kárminpiros szája, bársonyszeme megigézi őket. Csak a 
boszorkányorrú Morgó lökdösi szomszédját morcosan : kérdezd 
meg, hogy kicsoda, csoda-e vagy micsoda? Bizony nem akár-
milyen törpék ezek. Óvatosak, aggódok és bátrak, gyermeki 
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kedélyűek és komoly bányamunkások. Amit éreznek, amit 
gondolnak, az arcukra van írva alegkülönb emberábrázoló színész 
sem játszaná kifejezőbben. Az ásító, álomszuszék Szundi, a 
szégyenlős, szakállas kópé Szende aki mélységesen elpirul minden 
alkalommal,, mikor Hófehérke megcsókolja a fejebúbját a pápa-
szemes, ügyetlenkedő Tudor, a hatalmaspocakú, joviálisan nevető 
Vidor és Hapci, akinek csomóra kell kötni a szakállát az orrán, 
nehogy tüsszentsen, mert akkor forgószél röpíti ki a szobából 
a többit. Típusok ők valamennyien, még a vén Morgó is, aki 
boszorkánynak tart ja Hófehérkét, meg van a véleménye a nők-
ről és semmiért a világon nem hajlandó mosdani. Walt Disney 
a hangot, színt a filmi hatásnak igyekszik alárendelni. Legtöbb-
ször tisztán képiességgel érzékeltet. A törpék összenéznek, ártat-
lanul sündörögnek Morgó körül, de tudjuk, amit Morgó még nem 
tud, hogy a következő pillanatban a vízbe fog röpülni. Végül 
ez az elvénült medvebocs is megbékül Hófehérkével, odatartja 
a fejebúbját csókra, még mindig morcosan, majd megáll, elmoso-
lyodik és sóhajt. Rögtön újra szigorúvá merevedik az arca, 
nekibotlik orrával egy fának, beleesik a vízbe, a fejét sziklába 
veri. Chaplini mélység a jellemzésben. Típusok ők tehát mind-
annyian, az egyetlen Kuka, aki egyéniség. Pajkos, mindennek 
tud örülni, ő a legboldogabb. Mikor felajánlják Hófehérkének 
az ágyakat, ők maguk pedig vad harcot vívnak az egyetlen párná-
ért, széttépik, s végül is Morgó az üstben feszeng és káromkodik 
egész éjjel, Vidor az ablakmélyedésben talál helyet, (lélekzetére 
nyílnak és csukódnak az ablaktáblák) : a boldog Kuka mosolyogva 
alszik a megmentett egyetlen szál tollpelyhen. 

A színekkel csodálatosan bánik Walt Disney. A boszorkány 
gömbölyű, enyhepiros almát tart a mérges folyadékba, s az 
halálmohás-zöld, majd tűzpiros, lázaspiros lesz. A királynő át-
változása kísérteties. Sokszínű varázsitalokkal dolgozik, rekedt 
varjúkárogáshoz hasonló nevetése hallik, megdöbbenünk, mikor 
hollókarmú horgas ujja, karvalyorrú ijesztő arca ránkmered s 
a hideg fut hátunkon végig, mikor a csontvázba belérúg. A jellem-
zésnek ezt a szertelenségét, ami csak a mesében van meg, nagy-
szerűen érti és érezteti Walt Disney. De rémes igazságot is szolgál-
tat. A törpék üldözik a boszorkányt, aki sziklát akar rájukhengerí-
teni. Irtózatos zúgás, lélegzetállító égzengés, mindentelmosó 
felhőszakadás van. A villám belecsap a boszorkányba, a szikla 
rázuhan és hollói, amik annyira hasonlítanak rája, s eddig hűsé-
gesen követték — ismét egy hihetetlenül finom sejtetés : most 
prédájukat látva keringenek fölötte. Csodás kép a Hófehérke 
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feltámadását váró törpék. Őzikék, nyulak, mókusok mind ott 
állanak körülötte, eső hull, de mennyire más ez, mint az előbbi 
vihar. Csöndes, lassúcseppű eső, meleg kék éjszakában, minden 
csepp megannyi lassan hulló apró csillag. A Hófehérke felébresz-
tésére a mesék csodájából kijelölt királyfi el is viszi aztán Hófehér-
két, s álomszépségű rózsaszínben felködlik előttük a várkastély, 
ahol boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak. 

Soós László 

Z E N E 

TE D E U M L A U D A M U S . . . 
Egyetlen szó sem hirdette, hogy a Népművelési Bizottság 

zenei előadásainak sorozatában a dec. 1-én sorra kerülő Kodály-
est valamiféle aktualitással kapcsolatos. Mégis a Vigadó termeit 
teljesen betöltő közönség igazi képviselője volt Kodály magyar-
ságának : a zenében lelkileg összefont igazi benső magyarságnak, 
amely a Budavári Te Deum-mal áldozott az Egek Urának a 
magyar Felvidék csodálatos visszatéréséért. Talán ez az öröm-
teljes aktualitás adta Kodály Zoltán kezébe a vezénylő pálcát, 
hogy templommá varázsolja vele a hangversenytermet. Csak 
most éreztük meg a maga teljességében e hatalmas mű minden 
szépségét, az egész történelmi magyar nemzet százszor darabokra 
tört, százszor elbujdosott lelkét-szellemét, mert egy hatalmas 
szuggesztivitású, acélos energiától duzzadó, kristálytiszta for-
mákba összefogó erő uralkodott énekkaron, zenekaron egyaránt : 
az alkotó egyénisége. Még azoknak is, akik mindent vártak 
ettől a vezényléstől, meglepetés volt Kodály, a karmester. 

Egyetlen felesleges mozdulat, a legkisebb erőlködés, a leg-
kisebb póz nélkül beszéli i t t is a maga ragyogóan világos, a lé-
nyegre összepontosított, gyönyörű magyar nyelvét. E vezény-
lésnek már maga a látása esztétikai élmény. Végső értelmet adó 
klasszikus vonalvezetésében a szellem misztifikációja út ján tel-
jesen felolvad a test, amely fegyelmezettsége mellett is minden 
porcikájában együtt lélekzik a zenével és adja át magát felsza-
badító, megváltó hatásának. Ilyen vezénylésben szemünk előtt 
láthatjuk a csodát : hogyan tudja a zene az alkotó igazi lényét 
felmagasztalni, hogyan lehet benső élet folytán szellemmé válni 
s hogy mennyire ugyanaz a magasrendű élet és a művészet lé-
nyege : hatalomnyerés az anyag, a külső világ fölött, vagyis 
megtisztulás, átlényegülés. 
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S ebben a vezénylésben éreztük meg azt is, hogy tragikum 
átélése nélkül nincsen megtisztulás. A Budavári Te Deum 
sohasem született volna meg a magyar sors tragikumának mély 
átélése nélkül. Ebben a műben, mint minden igazi nagy alkotás-
ban, az élet mély lüktetését érezzük, a magyar életét, amely 
a szörnyű pusztulások és újrakezdések, a folytonos harc és küz-
delem tragikus élményeiben emelkedik a megtisztulás magaslatára. 
Kodály Magyar Zsoltára és Budavári Te Deum-a az örök magyar 
sors két nagy állomásának örökértékű zenei szimbolumai: szen-
vedés, megpróbáltatás, új feltámadás, új hajnalhasadás. Ma ennek 
az új hajnalhasadásnak, a nemzeti energiák új életrekelésének 
légkörében, az így még soha nem hallott ihletett tolmácsolásban, 
nyilatkozott meg előttünk teljesen a magyar Te Deum értelme. 

Hatalmas oktávokban, a latin szöveg ritmusát nagyszerű 
plaszticitással megjelenítő erővel hangzik fel zenekarban, ének-
karban a bevezető motívum : «Te Deum laudamus» Nagyszerű 
erővel és tömörséggel, a hallgató fantáziáját az első pillanattól 
megragadva, harsog a föld dicsérete. Önkénytelenül eszünkbe 
jutnak Szent Ágoston szavai, aki az ősi Alleluja-jubilációkat 
úgy jellemzi, mint az örömben túláradó szív énekét, amely örömet 
így szavakban nem lehetne kifejezni. E szavaknál: «Sanctus, Sanc-
tus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth», nem bírja el az ének a szóhoz 
kötöttséget, a túláradó érzelmek kifejezésében el kell szakadnia 
a szavak anyagiasságától és önerejére utalva, gazdag díszítések-
ben lebeg egy szótag felett, hogy az elragadtatás közvetlen 
kifejezője lehessen. Igy fordul az új hívő szellem természetszerűen 
az őskeresztény gregorián énekstílus kifejező formái felé. 

Ezután diadalmas fugatémában válnak széjjel a szólamok, 
hogy az Úr fenségéről külön-külön is hitet tegyenek. Hegedű-
tremolók szárnyán lágyan, halkan hangzik fel az apostolok, 
próféták és mártírok dicséneke ; az egyes énekcsoportok szinte 
elénk rajzolódnak a tiszta harmóniákban, amelyek tündöklővé 
szellemülnek a mártírok fényes seregeinek énekében : az éteri 
finomsággal kihangzó Cis-dur akkord olyan, mint a fejük körül 
felsugárzó glóriafény. 

Az Egyháznak az egész világon felhangzó hitvallásában 
ismét Maestoso-vá szélesedik az egész zenei kép. A kórus lenyű-
göző dinamikája, monumentális pátosza, élesen tagolt ritmusa 
ennek a hitvallásnak legfőbb kifejező eszközei, az Atya végtelen 
felségének zenei szimbolumai. 

Pár pillanatra csendborul az énekkarra, zenekarra egyaránt, 
hogy az emberréválás misztikus csodájától megrendülve, egyedül 
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a kórus boruljon le az igaz és egyetlen Fiú előtt. Kodály eszközei 
kifogyhatatlanok a Krisztust dicsőítő szöveg számtalan árnyala-
tainak kifejezésére. Milyen természetesen hajlanak magyar 
dallamvonalakba ennek a kontrapunktikus résznek gyönyörű 
témái, midőn a négy szóló szólam most külön is zengi dicséretét! 
A halál gondolatát — ami e szavaknál: «tu devicto mortis aculeo» 
árnyékolja a zenekar harmóniáit — az énekkar diadalmas crescen-
dója söpri el, amely patetikus triolákba kiszélesedve hirdeti 
Krisztus győzelmét az enyészet fölött. A hatalmas unisonóban, 
«Judex crederis esse venturus», megragadó erővel árad felénk az 
őskeresztény lelkiség monumentális komolysága, az a szellem, 
amely örök időkre megírta, kőbe véste tanait, s amely meg-
rendíthetetlen magatartásában nem ismer ellágyulást. 

Ennek az őskeresztény Krisztus-portrénak félelmetes fensé-
gével szemben megragadó ellentét az örök megfejthetetlen, az 
örök megrendíthetetlen isteni akarat előtt porbahulló ember 
könyörgő alázata. A remegő ritmusokban segítséget kérő sötét 
kórusszólamok felett a szopránszóló csillogva lendül a magasba, 
témáját egymásután veszi át a többi három szóló : sötét alaptó-
nuson keresztültörö reszkető fénysugarak. A gondolatrokonsággal 
újra visszatérő bevezető rész hatalmas akkordjai : «Per singulos 
dies benedicimus Te» — csak rövid időre szakítják meg ezt a 
hangulatot, amelyet most a gyönyörű miserere-kórus lelketrázó 
hangzatai mélyítenek éjsötétre. «Miserere» hangzik fel mindenütt 
a katolikus imaformák zsolozsmázó egyhangúságával. Misztikus, 
bűvös hatást keltő szólamok már a teljes vigasztalanságba merülnek, 
még remegő sietséggel morzsolják e szavakat: «fiat misericordia 
tua Domine semper nos, midőn, mint egy ragyogó fénysugár a 
magasból, felhangzik a szopránszólam: «Quem ad modum 
speravimus in Te»: a hit a bizakodás hírnöke. Gazdagon ömlik 
ki az érzés az egyes szólamokban egymásután fellépő fugatémá-
ban. A következő crescendók minden kishitűséget elsöprő hatal-
mas áradatának dinamikai csúcspontján egyetlen mondatban 
egyesül a hívő imádkozó, magyar nép : «NON CONFUNDAR 
IN AETERNUM». Egetostromló erővel hirdeti a kórus a megváltó, 
a legkeresztényibb igét : «Nem csatlakozhatunk bizalmunkban». 
A vezénylő Mester az imádság ősi gesztusával tárja szét karjait 
s az általa elővarázsolt hangtengerből mint egy kinyilatkoztatás 
árad felénk a magyar feltámadásba, a magyar nép erejébe vetett 
törhetetlen hit legmélyebb, legmegrázóbb zenei vallomása. 
Ennek a témának minden hangja végzet, sors, egy lélek, egy 
haza sorsa rajta, amellyel egész világa áll vagy összeomlik. 
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Csodálatosan, ihletetten szép a mű befejezése. Nem diadalit-
tasan, ujjongva kihangzó, hanem a nehéz szenvedésekben meg-
próbáltatott ember éneke, akinek örömébe belejátszik a mult 
átélt, legyőzött fájdalma. Ez a magyar fájdalom lesz tiszta 
szépséggé, simogató vigasztalássá a szopránszóló végső kihang-
zásában. Éteri fénye rávilágít a többi szólamokra, amelyek 
mind felemelkednek hozzá a befejező A-dur akkord kristály-
tiszta harmóniájában : «Non confundar in aeternum». 

Ime, így emelte Kodály Zoltán nagystílusú Te Deumá-
ban klasszikus magaslatra a magyarság sorsát. Monumentális 
heroizmus tüze ég művében, ahol a mély és sziklaszilárd hit 
szenvedélyétől tornyosított dallamok még a legintenzívebb ki-
fejezésben sem bontják meg a kristálytiszta forma gyönyörű 
körvonalait. Az arckép, amit Kodály Zoltán ezen az estén mint 
alkotó és mint karmester önmagáról formált, teljes és hű volt. 
Egy nagy emberi és művészi egyéniség, aki olyan tömörré gyúrta 
energiáit, gondolatait, érzéseit, egész életét, hogy abból egyetlen 
parány sem mehet kárba, egyetlen parány sem jut olyasmire, ami 
közvetve vagy közvetlenül nem szolgálja az Ő nagy életművét. 

Világhírű karmesterek zenei együttesében nem láttuk még 
azt a teljes odaadást, lelkesedést, a vezénylőpálcából sugárzó 
szuggesztív erőtől szinte elbűvölt készséget, amivel a Palestrina-
kórus — élén a szólistákkal, Báthy Annával, Rácz Tildával, 
Nagypál Lászlóval, Hetényi Kálmánnal és a Székesfővárosi 
zenekar követték Kodály intencióit. Kinek jutna eszébe i t t ki-
fogásokat emelni a zenekar némely technikai fogyatékossága 
ellen, mikor minden muzsikus arcán a lélek visszfényét láttuk. 
Népművelés volt ez az este a szó legnemesebb értelmében, mert 
mindenki, aki ezt az előadást végighallgatta, magyarabb, tisztább 
lélekkel és egy felejthetetlen művészi élménnyel gazdagabban 
tért meg otthonába. Prahács Margit 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

K I Á L L Í T Á S O K 
Az elmúlt hónapok, a szezón eddig lebonyolított kiállításai-

val kapcsolatban szóvá kell tennünk egy jelenséget, amely annyira 
szembeötlő, hogy csak az alvajáró mehet el mellette észrevét-
lenül. A jelenség arra a kérdésre tartozik, amelynek feltevése 
többé-kevésbbé mindig időszerű, kivéve a gazdag, nagy és lendü-



9 3 

letes művészi korszakokat, amikor mint probléma legalábbis 
tárgytalan. A kérdés : a művészet foglalkoztatása, boldogulási 
lehetősége az államban és társadalomban, a termelésnek és 
szükségletnek egymáshoz való viszonya, az érdeklődésnek, a 
közönség-visszhangnak a művásárlásban kifejeződő mértéke. 

Amikor az őszi kiállítások egyikén ebből a szempontból 
néztünk körül, vagyis arra voltunk kíváncsiak, hogy a kifogás-
talanul keretezett, ecsetnyomoktól még friss vásznakkal a festő-
jük «milyen vásárt» csinált: a kapott választ még nem tekintettük 
különösebb, egészen szokatlan eseménynek, jóllehet a «vásár» 
egyenlő volt a semmivel. Úgy véltük, ha nem is kivételről, minden-
esetre inkább csak egyéni, mint jellemzően általánosítható eset-
ről van szó. Olyanvalamiről, amire máskor is volt és van példa, 
ha még nem eléggé ismert művésznév jelentkezik, s főleg, ha oly 
tehetség áll elő vágyainak és erőfeszítéseinek eredményeivel, 
aki újszerű kifejezőnyelv szolgálatában vár helyeslést és mű-
pártolói támogatást. 

További körülnézések azonban erre a hiedelemre rácáfoltak. 
Még három oly kiállítást láttunk, amelyeket érdemes volt fel-
keresni s a helyzet itt sem bizonyult reménykeltőbbnek. Inkább 
sokat mondunk, mint keveset, ha azt mondjuk, hogy ezeken a 
kiállításokon összesen öt olyan képet találtunk, amelyeket nem-
csak megfestettek, hanem megvettek. Ez a jelenség az, amelyet 
már nem lehet sem az egyéni eset, vagy a véletlen rovatába 
sorozni, s minthogy következetesség van benne, esetleg optikai 
csalódásnak minősíteni. Ez már a gazdaságilag alátámasztatlan 
művészi termelésnek oly tünete, a pangó művásárlásnak oly 
mértéke, ami nagyon is elgondolkoztató, túlzás nélkül aggasztó. 
Hogy mi rejlik mögötte: külön tanulmányt kíván, amelyre 
itt most nem vállalkozhatunk. Nem részletezhetjük az okokat, 
amelyek többfélék. Van közöttük olyan is, amely magával a mai 
festészettel függ össze, de a legfőbb ok, úgy tűnik, a politikai 
színeződésű gazdasági bizonytalanság. Nem vetjük fel azt sem, 
vajjon az, ami van, csak átmeneti-e. Nem vitázunk s nem küldünk 
az állam, város, közületek, magánosok címére mentőöv szerepét 
ambicionáló javaslatokat sem. Nem mondjuk, hogy mit kellene 
s mit lehetne tenni. A helyzetről, a kiállításokkal kapcsolatban, 
amelyekkel kivülről nézve mintha nem lenne baj, mert egymást 
váltva megnyílnak és bezárulnak, de a művészt, a festőt és 
munkáját mindjobban feleslegesnek mutatják : mi it t csak 
jelzést adtunk le. Csak azt tettük, amit a légvédelmi megfigyelő 
tesz, amikor vészthozó repülőgép feltűnését jelzi a láthatáron. 
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Hosszú idő után az iparművészet első országos seregszemléje 
volt az a tárlat, amelyet a Magyar Iparművészeti Társulat és a 
Magyar Iparművészek Egyesülete rendezett. A kiállítás a Mária 
Valéria-utcai Lloyd-épület első emeletén nyílt meg, ahol a sok-
évtizedes multú s a maga területén rendkívüli kultúrmunkát 
végző Iparművészeti Társulat új otthona van. Szerencsés hely-
választás volt, a nagyvilági Belvárosban, az idegenforgalom napi 
útvonalán teremteni publicitást és piacot a magyar iparművészet-
nek. A kiállításai célokra megfelelően átalakított termekben 
minden ága felvonult annak a tevékenységnek, amely az anyag-
beli és formai megjelenés szépségével az egyszerű ipari tárgyakat 
is átlelkesíti, a praktikusságot a művészettel lépteti frigyre, a 
sivár környezetet a finom ízlés, a képzelet, a díszítő ötlet erejével 
hangolja át méltóbb és tetszetősebb környezetté. Nagy munka-
terület ez, a lakás bútoraival és szőnyegeivel, a kert vasrácsaival, 
a templom színes üvegablakával, a várócsarnok falidíszeivel, 
ékszerekkel, csipkékkel, agyagholmikkal s még sok egyébbel 
voltakép a civilizált ember egész életszíntere. Egyaránt felöleli 
a tömegcikk, a gépi sokszorosítás és az «egyes példányt» készítő 
ősi és nemes kézművesség világát, a kifejezetten használati 
tárgyat s azokat a feladatokat, ahol az iparművészet már sokkal 
inkább művészet, mint «ipar». 

A kiállításon elitcsapata gyűlt össze azoknak, akik mint 
tervezők, műiparosok, majd a kettőt, a tervezést és műhelyi 
kivitelt egyszemélyben hozva közös nevezőre, munkálják a magyar 
iparművészet ügyét. Neveket nem említünk, mert igazság szerint 
— nehogy a tervezők mellett valamelyik remekbe dolgozó mester-
iparos kimaradjon — az egész katalógust le kellene közölni. 
A neveknél fontosabbak azok a tanulságok, amelyekkel a sereg-
szemle szolgált. 

M E S T E R E K ÉS M E S T E R M Ű V E K 
Ybl Ervin oly tollal, amely nem a henyén fitogtatott, hanem 

az igazi tudás tolla, jól ismert s méltán becsült neve a művészeti 
irodalomnak. Párhuzamosan haladó kétféle minőségben fejt ki 
tevékeny és értékes működést: kritikus és művészettörténész. 
Munkása a napisajtónak s hivatottja a tudománynak. Több 
mint két évtizede áll az élő művészet sodra mellett, ott van 
minden eseménynél, figyel, bírál, elismer és kifogásol, bárha 
egyedül tőle függne, azt hiszem, mindig inkább választaná az 
elismerést, mint az elutasítást. 
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A kritikusi működéshez Ybl Ervin oly készültséget hozott 
magával, amit a bírálat egyik előfeltételeként szokás emlegetni, 
de amit a gyakorlat, elég gyakran, «figyelmen kívül hagy». Viszo-
nyát a modern művészethez annak egész területére kiható 
ruganyos tájékozottság jellemzi. Az új törekvésekkel, a külön-
böző irányzatokkal és problémákkal szemben nem elégszik meg 
a pesti Derain-okkal, vagy Bracque-okkal, a másodkézből kapott 
megismerésekkel. A francia haladókat, az Ecole de Paris-t ugyan-
úgy a helyszíni orientáltság alapján ismeri, mint a belga, olasz, 
angol, vagy német moderneket. A mai idők szellemét és forma-
nyelvét tükröző tárlatokról és műtermekből azonban Ybl nem 
úgy jön ki, hogy ne a legéberebb érdeklődéssel forduljon a távoli, 
a történelmi mult felé, sőt úgylátszik, hogy ez a visszafelé irányí-
tott kutató tekintet, a múzeumoknak, műemlékeknek szóló 
érdeklődés nála a szenvedély erősebb foka. Munkásságában a 
kritikusi és műtörténészi kettősség természetesen nemcsak el-
különül, hanem érintkezéseket tart . Az elemzés és mérlegelés, 
a kritikai érzék ott van művészettörténeti megállapításokra 
vezető dolgozataiban, a mai művészet kritikusának pedig a 
történeti szemhatár ad az értékeléshez szélesebb s biztosabb 
alapot. Ezzel függ össze, hogy az irányzatok, ideálok és elméletek 
harcában Ybl magatartása nem a pártemberé. Temperamentum-
nak nyilván eredendőleg sem harcos temperamentum, de ettől 
valaki még nyugodtan betévedhet az egyoldalúság, az elfogultság 
sikátorába. Hogy Ybl nem került ide, hogy az egyidejűleg annyi-
féle stílust, ellentétes utakat mutató mai művészetben nem a 
jelszavakat, hanem a kvalitást tekinti : ebben művészettörténeti 
vértezettségének feltétlenül része van. 

Könyvében, amelynek címe «Mesterek és mesterművek», 
Ybl az évek során magyar és külföldi szakfolyóiratokban meg-
jelent értekezéseit, rádiófelolvasásait és tárcáit foglalta össze. 
Egyik részében a könyv oly közleményeket tartalmaz, amelyekkel 
Ybl múzeumokban, köztük a Szépművészeti Múzeumban s magán-
gyüjteményekben lévő műtárgyak körül az eredet, a szerzőség 
kérdésének homályát is eloszlatja, a műtörténeti felismerés új 
eredményéhez jut. Ily irányú vizsgálódással sikerült például 
kimutatnia, hogy a Savoyai Jenő-féle ráckevei kastély, az osztrák 
barokk jeles mesterének, Hildebrandtnak fiatalkori műve. Cen-
tenáriumi alkalmakból Dürerről, Goyáról, Böcklinről írt jellem-
rajzokat találunk a könyvben, amely a további lapokon a 
modern képzőművészet problémakörére tartozó tanulmányok 
sora. Közülük nemcsak terjedelme miatt emeljük ki azt a negyven-
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oldalas tanulmányt, amely történeti vonalvezetéssel az antik, 
majd a modern művészet fejlődését rajzolva, a kései római mű-
vészet hanyatlottságát párhuzamba vonja a stílusbomlásokat 
mutató modern művészeti erjedéssel. A zseniális Max Dvorak 
szellemi hagyatékát tárgyalva, bár maga is híve a szellemtörténeti 
szempontok alkalmazásának, Ybl helyesen céloz a szellemtörté-
neti dogmatika sebezhető pontjaira. Az expresszionizmusról, 
a kezdetlegességről, a l 'art pour l 'ar t bukásáról, az arckép vál-
ságáról szóló tanulmányok bizonyára közelről érdekelnek minden 
mai tárlatlátogatót. Dömötör István 
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