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M o l i è r e - e s t a N e m z e t i S z í n h á z b a n 
A Mizantróp és A póruljárt negédesek 

«Et nunc venio ad fortissimum virum» — mondhat ta a 
Nemzeti Színház, amikor szépsikerű sorozatában a vígjátékírás 
főfő mesterének áldozott. Molière szolgálatára büszke lehet nagy-
multú műintézetünk, remekei körül gazdag és méltó hagyomány 
alakult ki. Irói alkotóművének oromdísze, A mizantróp, éppen 
hetven esztendeje él a műsoron, ha mingyárt nem is tömegeket 
hódítva, de mindenesetre a közönség mindenkori választékának 
ünnepi gyönyörűségére. 

Legutóbb — most tizenöt éve — Hevesi Sándor állt elő egy 
olyan ragyogó felújítással, aminő csak a rendező tökéletes stílus-
tiszteletéből és nagy színésztehetségek legnemesebb becsvágyá-
ból adódhatik. Bíráló-elődöm, Galamb Sándor, az elismerés szo-
katlan hőfokán állított emléket itt , folyóiratunk szemléjében, 
ennek a gáncstalanul előkelő teljesítménynek. 

A becsvágy érezten-érezhető a mostani szolgáltatásban is, 
a stílushoz való hűségre törekvés nemkülönben, csak a színészi 
rész nem emeli a drága terhet olyan atlaszi biztossággal és fölény-
nyel, mint ahogy annak idején Ódry Árpádnak és Váradi Aranká-
nak felfogásban és művészi kifejezésben egyaránt páratlanul 
összhangzó kettőse emelte. 

Kiss Ferenc gazdaglelkű és érett tudású művészegyénisége 
nem éppen Molière-játszásra termett . Van benne valami eredendő 
darabosság, mely tökéletes hitellel szolgálja Petruchio lényét, de 
már kevésbbé az Alceste-ét, noha ez valójában éppoly áldozata 
a darabosságnak, mint amennyire Petruchio a darabosság tr ium-
fátora. Csakhogy Alceste embergyűlöletét nem a szív és ész 
igazságának ereje táplálja : benne sokszor az őszinteség beteges, 
majdnem rögeszmés kultuszának gyengesége csap ki az igazság 
tragikus sodrából az igazkodás komikai árterületére. Kiss Ferenc 
mind a két vonatkozásban sok kitűnő mozzanattal örvendezte-
te t t meg, de némileg úgy, hogy az egyik jelenetben magános-
ságának, vergődő szerelmének, mély melankóliájának sugallatos-



173 

ságát éreztük, a másikban már csak az érdes, szőrszálhasogató, 
nehéztermészetű «Polterer» állt előttünk. Ha ennek a jellemnek 
egy-tőről sarjadt teljességét a színészi ihlet meg nem fogja : 
Célimène túlságosan is igazolódik ; majdhogy meg nem szűnik 
kérdésnek lenni a főkérdés : vállalhatja-e a barátságtalan, egyéb-
ként bármily tiszteletreméltó indítékú nyerseségnek ezt a hang-
nemét állandó és kizárólagos életsorsul, a szalonok neveltje? 
Molièrenek a nyíltszívűség iránt érzett mélységes rokonszenve 
mögött is föltetszik egy futólagos, megértő mosoly a «boudoir»-
követelmények finom szövedéke felé : ez adja meg Alceste 
kudarcának fanyar-édes zamatát . A «társadalmat» a Gregers 
Werlék erkölcsi követelményeivel szemben tanusí tot t érzéketlen-
ségért zordonul megszámoltatni inkább ibseni, semmint molièrei 
hagyaték. 

Célimène kacérságának, szellemes csapongásának, erkölcsi 
ürességének Mátray Erzsi nem hibátlan hitelű megszólaltatója. 
Nagyon szépen mondja a verseket, de valahogy a lelke nem hul-
lámzik velük. Kínozza egyetlen igazi imádóját anélkül, hogy a 
játékban ha nem is érzelmileg, de legalább is játékszenvedélytől 
fű tve érdekelve lenne. Nem elég ide a kacérság hadviselési el-
szántsága : Célimène kacérságának varázsa is van, az a lényéből 
áradó illat, amelyet Alceste — hiába haj í t ja el a nem neki termett 
rózsát — holtáig magával fog hurcolni. 

Nagy tévedés volt Arsinoe szerepét Lánczy Margitra bízni : 
robbanó vérmérséklet és valódi humorérzék nélkül ez az alak 
élclapkarikaturává olcsósodik, mintahogy most is a «koros hölgy» 
színpadi konvenciója cseppent vele az együttesbe. Arsinoe belül 
talán maskara, de semmikép sem az külsőre és mozgásában ; 
ezért maradt most annyira hatástalan a nők finom párviadala : 
ilyen szembeállításból vetélytársi komikumot kipat tantani — 
képtelenség. 

Ezt a rendező Táray Ferencnek is éreznie kellett volna. 
De ő a többi alakban a groteszk túlzást még jobban szabadjára 
engedte. Az előkelősködő és tehetségeskedő gavallérok jelenetei 
néhol már felborulással fenyegették a vígjáték egész épületét. 
Alceste gőgje és haragja elvégre mégiscsak — emberi társadalom 
s nem marionett játék ellen fordul. 

A marionet t játék stílusa sokkal jobban talál ahhoz a tarka 
komédiához, amit az est befejezéséül kaptunk : A póruljárt 
negédesek-hez. Ennek a szenvelgők világa ellen forduló éle csak 
később finomodott Molière kezében finom vívótőrré, amikor a 
Tudós nők-et adta át a halhatatlanságnak. I t t még meglehetősen 
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husánggal dolgozik. A rendezés is túlontúl a drasztikumra ve-
tette rá magát. Ez csábította azután a különben módfelett jóízű 
és színes Makláry Mascarille-ját is egy kissé a — porond eszközei 
felé. Az ilyesmiből nagy vigasság támad, ha néha úgy kell is érez-
nünk, hogy számláját valamelyest — Molière fizeti meg. Olthy 
Magda, Rápolthy Anna fürge viháncolása igen kedves, de a 
precicuse-ök valamivel talán mégis rátar t ibbak ; ez inkább a 
«molièrei szobaleány» hangneme. Eőry Kató szobalánya azért 
volt olyan kedves és életízű, mert egy kicsit — mértéktartóbb 
volt félcédulás úrnőinél. Ónodi Ákosnak is becsületére válik, 
hogy a «játékosság»-nak e jócskán rikító forgatagában sem tágí-
to t t az igazi molièrei-stílus hagyományától. 

A színpad képe mind a két vígjátékban eléggé ellenmondott 
a rendezésbeli felfogásnak : tisztára a realitás szolgálatában 
állott, különösen a Mizantróp keretéül nagyon is sivár, majdnem 
nyomasztó módon. 

Havasi napsütés. Hunyady 
Sándor színjátéka a Vígszínház-
ban. 

Három szerelmi dal s a hát-
térben egy aljas gyűlölet moraj-
lása. Izes, melegszívű Hunyady-
novellák egymásbaindázása. A 
végén pedig mégis drámai utó-
íze marad az egésznek, éppen 
azoknak a mozzanatoknak alap-
ján, amelyekben «eseményesen» 
legkevesebb van, de annál több 
van bennük az élet és halál 
valóban költői megindultságú 
átérzéséből. Az élet és halál 
találkahelyén : egy tüdőbeteg-
szanatóriumban hozza egymás-
sal érintkezésbe az emberi jel-
lemeket és életsorsokat, sze-
retettel, megértéssel és — ami 
a legritkább, mert a színpad 
ügyeskedőire nézve legelérhe-
tetlenebb valami — könnynek 
és mosolynak olyan fényárnyék-
játékával, mely az életnek igé-

zetét árasztja. Van egy «szín-
padi» alakja is : a szanatórium 
furcsa kis jövevénye, afféle 
«Mädchen aus der Fremde», de 
nem égi tá jak, inkább nagyon 
is a «félproli» vírányok felől. 
Ez nyilvánvalóan úgy került 
bele a darabba, mint szükséges 
oltóanyag, inkább az író cél-
jaira, semmint az ihlet sugal-
mára. De mihelyt belekerül t : 
plasztikát és egyéni ízt kap ez 
is. S ami szintén nem minden-
napi : Hunyady színjátéka a 
befejező részben mélyül el leg-
jobban, addigra írója úgy bele-
éli magát a tulajdon eszményítő 
képzeletének világába, hogy en-
nek a világnak törvényei sze-
rint tapint rá a legszebb és leg-
költőibb megoldásra, olyan ma-
gaslatra, ahonnan a már bejárt 
útnak minden részletszépsége 
új és még vonzóbb megvilágí-
tásban rajzolódik elénk. 
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A Vígszínház olyan előadás-
sal tisztelte meg legíróibb vé-
nájú, legzamatosabb beszédű 
szerzőjét, hogy munkájával biz-
vást alkotói részességet köve-
telhet magának. Hegedüs Tibor 
rendezése őszinte megértés és 
hű szolgálat fényes eredménye. 
Színészileg pedig a mestermun-
kák egész sora támogatja . Ma-
kay Margit a beszédes hallga-
tásnak, a kifelé s önmaga iránt 
egyformán megnyilatkozó ta-
pintatnak, a mély érzést takaró 
önuralomnak nemes hordozója. 
Ajtay Andor higgadt, rokon-
szenves színészegyénisége i t t 
most ú j árnyalatokkal meg-
gazdagodva bontakozik ki. Tol-
nay Klárit lelkes, bensőséges 
kedvessége megóvja a «tüdő-
vészes haldoklás» színpadi ha-
gyományainak üres megújítá-
sától. Vértes Lajos a komisz 
önzés metsző hangnemében sem 
csábul egyetlen «intrikusi» fo-
gásra sem. Kőmíves Sándor 
egyetlen jelenetében teljes súly-
lyal áll helyt az író meghatóan 
emberi és költői felfogásáért, 
amelynek legerősebb hangsúlya 
épp erre a jelenetre esik. A 
nyugtalan Hamupipőkét, aki a 
darabban az érzések t avá t meg-
fodroztatja, Muráti Lili játssza 
— egy kicsit a kelleténél is nyug-
talanabbul. Viszont tagadhata t -
lanul kedvesen szórja szét azo-
kat az apró petárdákat , amik-

nek a legfülledtebb ég alat t fel-
felpukkanó zaja Hunyadyra 
szintén annyira jellemző. 

Boldog órák. Claude-André 
Puget vígjátéka a Pesti Színház-
ban. 

Fiatal író népesíti be a szín-
padot, csupa fiatal szereplővel. 
Fiatalok «ügye» a cselekvény is, 
serdülőkorú rokongyermekeké, 
akik «pedzik» a szerelmet, a 
fiúk közönyt szenvelegnek, a 
lányok hazugsággal akar ják fel-
lobbantani féltékenységüket. A 
hazugság egy valódi, hús-vér 
pilóta képében váratlanul meg-
valósul, ez úgy csöppen be a 
hadviselők közé, mint Csathó 
Kálmán egy régibb vígjátéká-
nak, a Felhők lovagjá-nak hőse. 
A lányok természetesen igazán 
tüzet fognak, a fiúk igazán 
nekidühödnek, valameddig min-
den helyre nem billen s az 
égből hullott udvarló meg nem 
leli a helyes ajtószámot a csa-
lád legidősebb kisasszonyánál. 

Nagyon kimódolt eset az 
egész, de tagadhatat lan, hogy 
van benne fiatalos kedvesség. 
Van az előadásban is : Márkus 
Margit, Szepes Lia, Perényi és 
Puskás Tibor játékában. Gre-
guss megnyerő pilóta. A fordí-
tás Orbók Attila, a rendezés 
Tarján György jó munkája . 

Rédey Tivadar 
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Z E N E 

A L E N G Y E L T Á N C M Ű V É S Z E T 
Irta: sz. Csorba Tibor 

Warszawa, 1938 március hó. 
Kerek 20 esztendő telt el azóta, hogy a lengyel táncművészet 

önállósította magát. Kivonta magát a warszawai balett hatás-
köréből, de egyben megmaradt azoknál a formáknál, amelyek 
a baletthez, és elsősorban a lengyel baletthez kötik. Ápolta volt 
a hagyományokat és a tánc etikáját , a mazur vagy a krakówjak 
dallamára, de az utolsó időkig alig törődött a látványossággal, 
a mutatványossággal. Ezzel csak nemrégen kezd külön foglal-
kozni és törődni s ezért érdemes kaleidoskopikus szemlét ta r ta -
nunk a fölött, ami azóta történt , hogy a lengyel táncművészet 
a warszawai Operában és a Teatr Wielki-ben (Nagy színház) 
lengyel vezetés alá került. 

Az első nagy balettmester a nagy orosz együttesnek volt 
a tagja s ma művészi pályafutásának 40. évfordulóját ünnepli. 
Piotr Zajlich munkásságának legtermékenyebb esztendei 1917— 
1932. esztendőkre esnek, amikor közel félszáz balettet állított ki 
a klasszikus repertoáron kívül. A stíltáncokat, szólókat, jellem-
táncokat külön kell számítanunk. 

A balettzenében első helyet foglal el a «Twardowski Úr», 
Rózycki zenéjével. A darab rekordot ért el bemutatói számával. 
Zenéjéért s tar talmáért (a lengyel Fausztnak mondják) minden-
kor szívesen nézik meg a lengyelek. A «Twardowski Úr» igazi 
látványosság, balettművészetének magas színvonalával. Továbbá 
Rogowski «Mesé»-je (1923) és Morawski «Switezankája» (1931). 

Zajlich munkásságában két intermezzót kell megemlítenünk. 
1925—26-ban a nagy pedagógus, E. Kurylo szerződteti a híres 
balettmestert , aki később balettpálcáját a tollal vál t ja fel, hogy 
«Tánc és Szórakozás» című — a maga nemében egyedülálló — 
lengyel folyóiratot szerkessze. Egyben külföldi szaklapoknak dol-
gozik. Majd fényes együttműködése kezdődik a neves tánc-
művésszel : F. Parnell-lel (1928—30), aki felfrissítette a war-
szawai balettet a modern táncművészet legújabb formakincsével. 
Legfényesebb sikere volt Maliszewski: «Syrénéjével» (1928) és 
«lidércével» (1930), Moniuszko «Meséjével» és Makury «Kleks»-ével 
(1929), nemkülönben Rathaus : «Az utolsó Pierot»-jával (1929). 

Mindez F. Mlynarski, a kitűnő zenész operaigazgatásának 
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idejére esik. A díszletfestő W. Drabik volt és a balett tagok 
a warszawai opera mellett felállított balettiskola növendékei, 
amely iskolának egy évszázadra visszatekintő mult ja volt már 
annakidején. Tökéletes technikájú táncos volt Z. Dabrowski és 
H. Szmolcówna. Sokan emlékszenek még Walczakra, a peda-
gógusra. Zajlich mester keze alól kerültek ki a ma elsőrangú 
klasszikusokként elkönyvelt balettprimadonna B. Karczmarewicz 
és a balettáncosnő : S. Szatkowska. A balettáncosok közül a 
szólista Parnell és Cieplinskin kívül E. Paplinski. A legfiatalabbak 
közül gyorsan fejlődött O. Slawska művésznő. 

Ebben a bölcsőben ringatták nemegy külföldi tánctehetség 
művészetét. Az orosz Idzikowski és Wójcikowski jólismertek 
világszerte. Egyben ebből az iskolából kerültek külföldre az ott 
híressé lett lengyel balettművészek. Igy : Trojanovski Drezdá-
ban, Berlinben, Nyzinska Párizsban, Londonban, Bécsben, 
Romanowski Bukarestben, Panowski Rygában, Karnecki Antwer-
penben, Cieplinski Stockholmban, Budapesten (!) és Buenos 
Airesben, Parnelli és Wysocka időközönkint Párizsban, Pietra-
kiewicz Olaszországban szereznek dicsőséget a lengyel balett-
iskolának. Ez a létszám még folytatható és kiegészíthető. 

A lengyel táncművészet azonban nem áll meg a klasszikus 
balettnél. Vérbeli kapcsolatokat teremt a dalcrozistákkal, magáévá 
teszi és magához idomítja az amerikai I. Duncan művészetét 
és balettelveit, táncideálját . Mieczynski és Wysocka a nagy dal-
krozisták, akik néhány éven keresztül vezetik a «Táncművészet 
színházát», akadnak viszont olyanok, akik kitűnő iskolavezetők-
nek bizonyultak, mint I. Prusicka vagy J . Hryniewicka. 

A szólisták és tánckomponisták közül első sorban H. Hula-
nickát kell említenünk, akinek nagy tánckul túrá já t a II. war-
szawai táncpályázaton (1929) ki tűntet ték. Főleg lengyel tánc-
különlegességeiért illeti első hely Z. Buczynskát. A külföldön 
működők között van a híres grotesk táncosnő, az excentrikus 
L. Halama, aki 1934—35-ben az opera prímabalerinája volt s 
jelenleg a chikágói opera balettmesternője. Híres a warszawai 
Wysockiné-féle balettiskola, amely a párizsi pályázaton nyert 
bronzérmet (1932), továbbá Mieczynkáné csoportja, aki War-
szawában és a bécs-i nemzetközi táncversenyen is győztesen 
került ki (1934). Ekkor nyert első helyezést Z. Buczynska is. 
O. Slawka pedig a nemzetközi szólótáncosok közt győzött. A ber-
lini olympiász győztese a Parnella, Buczynska és Slawska együt-
tes volt. 

A balet tánc az operával együtt élte á t az 1932-es évek 
Napkelet I. 12 
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válságát. Cieplinski alig tud ja kiállítani a «Kopelie»-t. Pianovski 
és Hryniewiczka (az első lengyel balettmesternő) új elemeket 
honosít meg a színen. A warszawai balett forradalma Leontewow 
kiállításában bemutatot t Straus «Legenda Józsefről» című darab-
bal véget ért. Nem csoda tehát , hogy az 1938—39. évadban újra 
Zajlich veszi kezébe a balett vezetését, biztosítván a műsor 
folyamatosságát és a technikai művészet minél tökéletesebb ki-
aknázását. 

Ezalat t egyre hangosabbak a külföldi berkek a lengyel tánc 
sikerétől. Parnell 1935-ben európai körútra indul csoportjával. 
Főleg lengyel táncbemutatókkal jár ja a világot és bizonyos időn 
keresztül Párizsban is balettmesterkedik. Ilyen u takat jár 
Wysocka is nemkülönben Cieplinski szólójával. Az eleddig szűk 
lengyel repertoár bővül. Szymanowski remek folkloristikus meg-
alapozású operettje a Harnasow Prágában (1935), Párizsban 
(1936) és Hamburgban (1937) kerül bemutatásra, csak — érde-
kes ! — Warszawában nem került még színre. A Nyzinska veze-
tése alat t álló «Lengyel balett» Párizsban, Londonban arat sikere-
ket. Lechon szövege, Palester és mások zenéje, Daszewski plaszti-
kája reményt kelt arra, hogy sajátosan lengyel stílust fog kidol-
gozni magának ez a balettegyüttes, amelyre ma még erős kül-
földi befolyás bélyegét nyomhatják. 

A legelevenebb jelszó : a lengyel táncművészet folklo-
ristikus formakincsének elmélyítése. A lengyel népszokások moz-
galmassága nemcsak regionális ünnepségeken kelt csodálatot és 
elismerést, hanem Londonban (1937), vagy Hamburgban (1936— 
1937) nemzetközi vonatkozású versenyben is. A néprajzi gyüjté-
sek eredményei C. Jedrzejewiczówna vezetése mellett nem marad 
befolyástalan a művészetre. 

Nem jelenti ez azt, hogy betemetkezik a sajátosan egyéni 
formakincsbe. A lengyel táncművészetnek találkoznia kell a kül-
földiek művészetével. Erre tervszerűen is törekszik, amikor ven-
dégszereplésre hívja a világ legnevesebb balettművészeit és 
művésznőit. Amint alkalmuk volt a lengyeleknek csodálni egy 
Karsavina, Lifar, az elhalt spanyol Argentina, Joost, az egzotikus 
Udaj Szan Kar balettcsillagok művészetét, éppen úgy alkalmuk 
van az idetelepedett Ru th Sorel mutatványainak magas művé-
szetét élvezni, akiről nemcsak az országban tudnak és hallatnak 
elismerő hangokat, hanem a külföldön is. 

A mult kötelező ereje és az egyre gyarapodó és fejlődő tánc-
művészeti előadások a művészi krit ikát és a napilapok tánc-
rovatát is foglalkoztatja. A «Táncművészet Kedvelőinek Egyesü-
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lete», valamint a «Tánc» című monográfiai munka különösen 
dédelgetetten gondozza a táncművészetet Lengyelországban. 
A lengyel táncművészet történetének, kri t ikájának lelkes munkása 
és művelője a fiatal és tehetséges Jan Ostrowski Naumoff, aki 
eddigi munkásságában messzemenő reményt nyu j t ennek az iroda-
lomnak kivirágoztatásához. Szakdolgozatai, kritikai cikkei és 
ismertetői a lengyel táncművészet népszerűsítését segítik elő. 
A lengyel táncművészeten kívül érdekli a világ táncművészete is. 
Legújabban a magyar tánc művészetéről ír nagyobb tanulmányt . 

F I L M 

F É R F I E R É N Y E K FILMJEI. I R W I N G B E R L I N 

A háborúból nem a szörnyűségeket, az ösztönök és a vér 
dühének tombolását! akarja bemutatni a La grande Illusion, ha-
nem ennek tisztultabb, f inomodottabb érzésvilágából veszi témá-
ját. Nem azt muta t ja , ami történt , hanem ami történehett volna, 
vagy történhetne. Nem a háború aktív részét, ölést, rémületet, 
borzalmat, de nem is szenvedő magábaroskadását a fogságban 
sínylődőknek : Jean Renoir hősei fogságukban is egész férfiak, 
egész-emberek. A fogoly francia tisztek és a németek, győzők és 
legyőzöttek nem halálos gyűlölködők, — ellenségek csupán. 
Tündérmese ez, a háborúról beidegzett fogalmainkhoz viszonyítva. 
A nemes franciák készséggel ismerik el a németekről, hogy jó 
katonák s a kitűnő németek jobb koszton ta r t j ák a foglyokat, 
mint magukat. A győzelem változása szerint egyik órában a 
Wacht am Rhein harsan föl, majd később a Marseilaise. A színé-
szek és epizódszereplők megválasztása kitűnő, Erich von Stro-
heim és Jean Gabin játéka emelkedik ki. A németek mind fegyel-
mezettek, a porosz junker precíz és korrekt, a francia márki ele-
gáns és hűvös még sa já t bajtársaihoz is. Különösségében meg-
döbbentő je lenet : a francia vezérkari tiszt, mint groteszk ha-
melni patkányfogó, tilinkóval, sípszóval csalja maga után a né-
meteket. Nagyon szép a lezáró képsor havas t á ja : messze sánti-
káló két fekete pont s a német katona elveszi arcától puskáját , 
nem céloz, mert a menekülők tú l ju tot tak a határon. Jean Gabin 
emberi tar ta lmat visz szerepébe : az ember megbecsülése az ellen-
ségben. A magyar cím, Nagy ábránd, nemcsak ügyetlen, hanem 
értelemzavaróan rossz is. Illúzió i t t érzést, szenvedélyt jelent, 

12* 
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érthetjük alatta a honvágyat vagy hazaszeretetet, amire céloz 
is a film, de semmiesetre sem ábrándot. 

Becsülésre méltó hű szakszerűség, technikai tökéletességre 
törekvés, pontos, szép felvételek jellemzik a Pour le Mérite repülő-
filmet, amely ugyancsak a férfierények, a bátorság és hazaszeretet 
bemutatását tűzte ki célul. Légifelvételekben ennyire kitűnő 
repülőfilm még nem volt. Film, a szó igazi jelentésében : bővel-
kedik az izgalmakban, drámai feszültségű, páratlan jelenetekben, 
vakmerő pilótabravúrokban. A szereplők megválasztása i t t is ki-
tűnő, fiatal, lelkes arcok, a német fa j remek példányai. Paul 
Hartmann férfias, pattogó és határozott, egy német tiszt minden 
erényével. Herbert Böhme, a kitartó baj társ meleg, közvetlen 
játékú színész. A filmnek néhányszor nagyon szépen fokozott 
emelkedésű képritmusa van, bántó dialógus egyszer-egyszer sza-
kí t ja meg. De filmszerűségében így is fölötte áll az eddigi, hasonló 
tárgyú filmeknek. Cselekménye filmütemmel pergő, gyors akciók 
követik egymást. Ilyenek kivétel nélkül a légi felvételek, a lég-
gömbcsapda elpusztítása, harc az ellenséges rajokkal, a repülő-
tábor bombázása. A kor változását filmszerűen érezteti : a há-
borús világból az átmenetet a dőzsölés, a bankárok világába s a 
levegő hőseinek tehetetlenségét a föld szennyessé vált talaján. 
A jellemzésbeli túlzások s a célzatosság előtérbe helyezése az okai 
annak, hogy a film nem nyuj t művészi élvezetet. 

Velence, balkónos paloták, baldachinos gondolák . . . Gyön-
gyöket pergető kalmárok, a világ u ra i . . . Marco Polo, aki tüzes 
pusztákon és havas bérceken át Keletre utazik, hogy meglássa 
a világ csodáit és megszerezze a kereskedőknek a kínai piacot, 
egyáltalán nem az, akit az utazó és világcsavargó Marco Polonak 
elképzeltünk. Talán ügyes fogása a filmnek, hogy vi tatható hite-
lességű események helyett csupán a nevét veszi á t a középkori 
utazónak s a főszereplő egyéniségére szabja a mesét. Nem Marco 
Polo megelevenítésére keres színészt, hanem a színészhez választ 
egy romantikus történetet és kalandos ízű nevet. Szerencse, hogy 
a főszereplő a szimpatikus Gary Cooper. Eszes és ábrándos, bátor 
és álmodozó, feketefürtű hajával, arányos, szép termetével, bár-
sony köpenyben a velencei gazdag ifjú áll előttünk. A rendező 
takarékoskodott eszközeivel, Marco Polo hajótörést él át, számu-
mot, hóviharokat, társa mint halálfáradt emberroncs érkezik vele 
Kínába, — hiába, az u ta t nem érezzük, vonta tot t r i tmusban 
múlnak el a képek, kifejezőképességük gyenge, a díszleteket érez-
zük. Szép, amikor a kínai vegyész a puskaport muta t j a Marco 
Polonak : ez csak játékszer. Gary Cooper elfigyelő szeme, magába-
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záródó arca : «Háborúra is jó lesz». Európai arc, európai lélek. 
Nagyon kedves jelenet, amikor ez az édesbeszédű velencei zavart-
félszegen megtanítja a Kínában ismeretlen csókra a hercegnőt. 
Fanyar, fiús-férfias mosolyát, nem agyoniskolázott, inkább ösz-
tönös és mégsem darabos, inkább csiszolt já tékát szeretjük. 
A leleményes diplomata Achmed, a selyemruhás szaracén kiváló 
intrikus-arc : arcéle szellemesen ironikus, tekintete kihívó, gú-
nyos ; — Basil Rathbone. Amikor Marco Polo a lányoknak fülükbe 
súgja a kérdést, Achmed — pedig messze áll tőle, — önkéntelen, 
közeledő fejmozdulattal fülel. A jellemet ösztönösségének jelent-
kezésében is kifejező színészi ábrázolás mesterfogása ez. 

Az Alexander's Ragtime Band az első film, amióta hangos-
film van, amely szervesen és nemcsak időközöket kitöltő elem-
nek (akárhányszor tisztán csak azért, hogy a «hangos» film köve-
telményének eleget tegyen) építi be a cselekménybe a zenét. 
Meséje : az elhagyott fiú, aki magányosan karriért csinál, állí-
tólag Irwing Berlinnek, a dzsessz megteremtőjének élete. Nem 
fontos sem a mese, sem az, hogy a táncos és énekes Alice Faye, 
akire komoly színészi feladatot bíztak, külvárosi sanzonettből 
érett, komoly nővé a hajdani kis démon minden tulajdon-
ságával, — e feladatot csak felszínén oldja meg. Ami fontos : a 
dzsessznek, ennek a legújabbkori zenének tisztára hangszerűen 
megfogott és kiépített története. Érdekes megfigyelni a képritmus 
és zeneritmus küzdését, változását és az öntudatlan törekvést, 
hogy a film zene- és képváltozásának üteme szinkron legyen. 

Soós László 

AZ ÚJ IMPERIUM ROMANUM 
A FILMVÁSZNON 

A budapesti olasz fascio meg-
hivott az olasz filmiroda, a 
Luce kultúrfilmjeinek, híradói-
nak együttes bemutatására. Az 
ilyen ünnepi bemutató nemcsak 
a még az új Olaszországot nem 
ismerő számára tanulság és él-
mény, hanem annak is, aki már 
járt az új Imperium Romanum 
földjén. 

Az olasz film az átlagos 
típustól elütően úgynevezett 
kollektív jellegű alkotás, sztárok 
helyett tömegjelenetekre, he-
lyesebben : az együttes össz-
játékára fekteti a fősúlyt. Ilyen 

volt például a mult évadban 
lepergetett «Scipio Africanus» 
című film is, amely — teljes 
őszinteséggel megállapítva — 
minden nagyszerűsége mellett 
sem tudott beférkőzni az ame-
rikai filmek szerelmi jelenetein 
nevelődött ízlésű közönség szí-
vébe. A férfias hősiesség, a haza-
szeretet kultusza bizony nem 
hódít híveket azok körében, 
akik a mesterkélt szekszepil-ro-
mantikát kedvelik. 

A lepergetett kis olasz fil-
mekben természetszerűleg még 
tulajdonképeni mese sincs, ami 
az átlagnéző fantáziáját ébren 
tartaná. Ezt csak föltételesen 
írom, mert hiszen mindenik 
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jobban megfog sodró erejű dina-
mikájával, mint bárminő ki-
agyalt «történés». A filmeknek 
egyetlen hőse van, a munka, 
jobban mondva : az új Impe-
rium Romanum építésének 
munkája. Ennek az eszközei : 
az ásó, a csákány, a traktor. 
Látjuk a most felavatott Car-
boniát, a «szénvárost», látjuk ; 
hogyan kígyóznak az afrikai 
vadonban pompás autóstradák, 
hogyan ringanak a lecsapolt 
mocsarak helyén kalászok, ho-
gyan nő ki európai kultúra az 
etióp őserdő helyén. Hány ma-
gán- és középület, templom, 
kórház, iskola, mozi épül? Ho-
gyan dolgozik az új idők olasza? 
Nincs rendezői trükk : itt min-
den a maga eredetiségében ke-
rül a felvevőgép lencséje elé. 

A filmek kiterjednek a megúj-
hodott olasz élet minden fázi-
sára ; békés kultúra eszközei 
mellett ott látjuk a fegyvert, 
amely mint ezt hivatva van 
megvédeni : a harcikocsikat, a 
csatahajókat, az ifjú fasiszta lé-
giók diadalmas felvonulását. 
Jelen és jövő . . . Jövő, mely az 
ősi dicsőséges multban gyöke-
rezik. S mintha a Duce szavát 
hallanók : «Semprediritto ! Noi 
siamo sempre domani . . . » Min-
dig előre ! Mi mindig a holnap 
vagyunk . . . Amikor ő megje-
lenik a vásznon, tapsvihar dör-
dül meg a nézőtéren, de aki itt 
ül, azt érzi : mindig itt van. Az 
ő gigantikus alakja magaslik, 
sötétedik minden esemény mö-
gött, legkisebbtől a legnagyob-
b i g . Mihály László 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

E R D É L Y I M Ű V É S Z E K 
Erdély művészfiai ú j ra megjelentek Budapesten. Az írók, 

költők, akik a lépten-nyomon történelmi távlatokra mutató, 
elszakított, de végzetszerűen hozzánk rendelt földön a magyar 
lelkiismeret, a hit és remény erősítői: már számos év óta t a r t j ák a 
fővárossal s ra j ta keresztül az anyaországgal az érintkezést. Egy-
egy könyvük, regényük vagy színdarabjuk felé innen is figyelő 
érdeklődés fordul. Nemcsak a szerep miatt, amit a kisebbségi 
talajon betöltenek, hanem mert tehetségük gyökeressége, a 
mondanivaló, a hang és forma amikor «erdélyi», egyszersmind az 
egyetemes magyar irodalmat gazdagító. Arról, hogy Erdélyben a 
képzőművészetnek is vannak hivatott jai s hogy ezek milyen úton 
járnak, mire törekszenek és mit érnek, a kritikának és a közönség-
nek csak legújabban van alkalma tájékozódni. Csoportba verődve 
most találkoztunk velük másodszor. Ezúttal megfelelő helyen, a 
Nemzeti Szalonban s nem mint két éve, kiállítási célra alkalom-
szerűen kinevezett helyiségben. 

A kiállítás néhány régi, még «imperiumváltozás» előtti név 
kivételével az erdélyi festők, grafikusok, szobrászok teljes rendjét 
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sorakoztatta. A valóságos helyzet a neveket számontartó és össze-
fogó kiállítás elrendezettségével, zavartalanságával szemben 
persze külön dolog. Arról beszél, hogy ezek a nagyrészt fiatal, ha 
nem is mindig erdélyi születésű, de életükkel Erdélyhez kötődő 
művészek ma sincsenek megszervezve. Úgy semmiesetre sem, 
ahogyan erre szükség lenne s amint megérdemelnék. Pár éve ezen 
a hiányon akart segíteni a Barabás Miklós Céh, az erők össze-
fogására, a művészképzésre, a művészetpártolásnak a lehetőségek 
szerint való előmozdítására irányuló programmjával. A Céh gon-
dolata azonban, sajnos, megmaradt gondolatnak. Az a művész-
telep is, a nagybányai iskola, amely nagy elődökre muta tó t ra-
diciókkal a háború után még művészi iránytű szerepét játsz-
hatta, utóbb sorvadni kezdett, hogy aztán Thorma János, a hű 
zászlótartó kidőlésével az történjék vele, amit nemesi kúriákon 
jelent a befelé fordított címer. 

Kétségtelen, hogy a kisebbségi sors Erdélyben íróra, művészre 
is egyaránt fennálló sors. De túl az általános «hideg nyomá-
son», a festők, szobrászok helyzete mégsem az, ami az íróké. Már 
amiat t a különbség miat t is, ami szellemi visszhang, megértés 
dolgában az írók javára Erdély régi s megszakíthatatlan irodalom-
kultúrája folytán adódik. Azonkívül: más «pénzügyi probléma» 
nemcsak Erdélyben, hanem tudvalevően mindenüt t egy-egy 
könyv megvétele s festményé. Az a néhány lei, amibe Nyirő vagy 
Tamási valamelyik kötete kerül, a mozitól is megspórolható, de a 
magyar úr, akinek régi vagyonából csak fej párná já t hagyták meg, 
legyen bármilyen lelkes művészbarát, bajosan gondolhat képek 
gyüjtésére, márványszobor-rendelésre. Ily körülmények között, 
hogy Erdélynek mégis vannak művészei, akik dolgoznak, fejlőd-
nek, ez csak azzal a fanatikussággal magyarázható, amit hivatá-
suk iránt a rá juk boruló magányban is éreznek, a végsőkig lecsök-
kentet t életigénnyel s legfőként azzal a küzdőképességgel, amely 
a kemény, szentimentalizmust nem ismerő, szívós erdélyi magyar 
lélek történelmi öröksége. 

Az erdélyi művészeknél, munkájuka t vizsgálva, szinte önként 
vetődik fel az a kritikai szempont, vajjon a nagy művelődési góc-
pontoktól messze esve, földrajzi helyzetük nem behozhatatlan 
hátrány-e, vaj jon készültséget, művészi tájékozottságot tekintve, 
nem fenyegeti-e őket a lemaradottság. A kérdésre a kiállítás meg-
nyugtató választ ad. Az t ű n t ki belőle, hogy az erdélyi festők, 
éljenek bár árva székely falvak kis házai közö t t : nemcsak hírből 
tudnak arról, hogy a világon Páris és Róma is van. Tanulmányaik, 
tapasztalatszerző útjaik sokfelé vitték és viszik őket. A mester-
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ségbeli megismerések okából nemcsak Nagybánya vagy Kolozsvár 
szerepel rövidebb-hosszabb mult jukban, hanem a budapesti 
Képzőművészeti Főiskola s a külföld különböző művészállomása. 
Az bizonyos, hogy a divatos, modern időszerűségek, az izmusok 
váltóárfolyama nem igen nyugtalanít ja őket. Nem törekszenek 
okvetlenül a kifejezőeszközök forradalmasítására. Messzi elkalan-
dozások, spekulatív erőlködések helyett közeli kapcsolatot ta r ta -
nak a természettel. Azt lehetne mondani, megelégednek azzal, 
hogy «ábrázoljanak». Az erdélyi t á j és élet, a nép és föld jelen-
ségeiből alakítják képeiket. A színérzékük erős, anélkül, hogy a 
formabiztonságot, a rajzértékeket elejtenék. Általában a natura-
lista-impresszionista vonalon helyezkednek el, de ez az erdélyi ter-
mészetfestés nem a szokványszerű, elhasznált naturalista formák 
ismétlődése. Amit csinálnak, őszintén csinálják : a feladattal való 
friss szembenállás s átérzettség van mögötte. 

Ami az erdélyiségnek a tárgyon, az ábrázolt motívumon túl-
menően az egyéniségre, a stílusra, az előadás zamatára tartozó 
értelme : a képek-szobrok rendjében ez még csak elvétve bukkant 
elő. Az erdélyi művészek ebből a szempontból még nem tar tanak 
ott, ahol az írók. Csak útban vannak hozzá, aminek határozott 
jele Szervátiusz Jenő faplasztikája s a festők között a székely 
Nagy Imre. Nem árt persze számbavenni, hogy az olyfajta, szu-
verén művészi megnyilatkozáshoz, amely az idegen hatásokat 
maga alá képes gyűrni, sok minden szükséges. Maga a szándék, 
a programszerű elhatározás nem elég. Máról-holnapra éppúgy 
nem állhat elő, mint a művészi fejlődésre kedvezően ható ténye-
zők hiányában. 

Szervátiusz Jenő egyike azoknak, akiknek nevét már a két 
évvel ezelőtt rendezett erdélyi tárlaton különösen megjegyeztük. 
Szervátiusz, mint halljuk, valamikor bútorgyári munkás volt. 
Ezt nem azért említjük, mert érdekes életrajzi adat, hanem mert 
Szervátiusz művészetének alakulásával is összefügg. Bizonyosnak 
látszik, hogy az a kedvtelés, amellyel szobrászi mondanivalóinak 
anyagául a fá t választja, az a valósággal szenvedelmes viszony, 
amelyet t a r t vele, az ismeret, ahogyan kezeli : innen ered, ezek-
ben a távoli bútormunkási években alapozódott. Az új lengyel 
művészek közt vannak a fafaragásnak, ennek az ősi formájában 
népi eredetű kézművességnek oly stílusos művészei, mint az 
erdélyi Szervátiusz. Nem az a fa j ta műtermi szobrászkodás ez, 
amely előbb közömbös anyagból mintát készít s aztán a modellt 
«átülteti» fába. Szervátiusz közbeeső stádium nélkül, afféle «egye-
nes akcióval» szegezi anyagának a szerszámait. Szobrai nem részen-
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kint összeillesztett darabokból állnak elő, hanem egyetlen fatörzs-
ből, faágból s ha az ág hajlik, a forma is ehhez a természetes haj-
láshoz símul. Azt mondhatni, hogy amikor az ágat, törzset kézbe-
veszi : látja benne a szobrot. Mindez : viszonya az anyaggal, az 
eljárás, amelyet követ, a szobrokon gyakran a véső és kés nyomait 
leplezetlenül meghagyva, a fa rostjait lá t ta tva, döntően járul 
hozzá plasztikájának egyéni ízéihez és művészi értékeihez. Hegy-
vidéki magyarjainak, parasztfiguráinak formai tömörsége, primi-
tív egyszerűsége s mégis kifejező, sokszor szinte drámai életteljes-
sége, mintha az ősi keleti bálványfaragók művészetével lenne 
rokon. 

Nagy Imre, a csíkmegyei faluban élő s érzésvilágával valóban 
népéhez és földjéhez kötődő festő és grafikus is oly anyagot mu-
ta tot t be, amely egyaránt magán viselte erőskötésű tehetségének 
tudásbeli kvalitásait s székely temperamentumának «erdélyi 
jegyeit». A két év előtti kiállítás résztvevői közül újra i t t volt 
Gy. Szabó Béla finom pasztellekkel, tar ta lmas szépségű fametsze-
teivel, Bordy András egész sor fölényes technikájú vízfestmény-
nyel, Szolnay Sándor, a szobrász Gallasz Nándor és Vágó Gábor. 
Új nevek, egészen fiatal, jóformán most induló tehetségek csapa-
tával is szolgált a kiállítás. Közülük különösen Jakab András 
tűnik ki, aki egyenesen meglepő szobrásztehetség, valamint a festő 
Simon Béla és Fülöp Antal. Egy építészeti tervvel Kós Károly is 
leadta névjegyét. Az iparművészetet Gál Ferencné szőnyegei kép-
viselték, amelyeken a régi csíki szőnyegszövés eredeti szépsége 
éled újra. Dömötör István 

Nápolyi Betlehem. A karácso-
nyi ünnepkör minden költészete 
ott van azokban a naív népi 
bájú Betlehemben, amelyeken a 
kisded Jézus pihen jászolában 
dédelgető szülei, harsonázó, bé-
két ujongó angyalkarok, nap-
keleti királyok és a világ minden 
tájáról összesereglő hódolók és 
melengető párájú barmok kö-
zött. Csakhogy ezek a csoportok 
a seicento és a settecento levegő-
jét idézik ruhában, ízlésben és 
elrendezésben s a különböző 
olasztájak festői népviseletei vo-
nulnak fel raj tuk. Az olasz nép 
«presepióknak» hívja őket és 
minden templomnak megvan a 

maga régi, hagyományoktól 
megszentelt, legtöbbször igazán 
művészi szépségű presepiója. 

Most a magyar közönségnek 
mutat be egy ilyen Presepiót a 
Nemzeti Múzeum. Ez még a 
maga földjén is klasszikus mű-
remek, sőt műtörténeti ritka-
ság. III. Károly nápolyi király 
készíttette udvari művészével. 
Az tervezte meg és tanítványai 
készítették el alakjait. A király-
né és udvarhölgyei varrták a 
legdrágább anyagokból a leg-
díszesebb kosztűmöket. A set-
tecento rokokó udvari pompája 
s az összes olasz tá jak minden 
népviselete ott ékeskedik ebben 
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a Betlehemben, amely mére-
teire is óriási. Hatszáz emberi 
és állati alak van elhelyezve 
rajta. De nem egészen az eredeti 
alakjában. A Betlehem alakjai 
időközben szétkallódtak és a 
kiváló nápolyi festőművész és 
író, Commendatere Esechiele 
Guardascione húsz év fáradsá-
gos munkája árán gyüjtötte 
össze az alakokat és állította 
össze újra a Presepiót. Ő készí-
tette az egészhez a nápolyi 

part nagyszerű látképét, az 
amalfii út vadregényes szikla-
ösvényét s Capri festői osteriáit 
összefogó keretet. Olyan ez, 
mintha valami régi nagy olasz 
mester tervezett volna egy mo-
numentális makettet. Nálunk 
ritka és igazán gyönyörködtető 
látványosság. Szépek az Emeri-
cana művészcéhének a magyar 
népművészet ihletéből fakadt 
Betlehemei is, amelyek ugyan-
ott vannak kiállítva. ( s . ) 


