
S Z E M L E 

S Z Í N H Á Z 

M A S K A R Á K A VILÁGSZINPADON 
(Pirandello úttörö munkája a modern drámában.) 

Irta: Folco Tempesti 

A világháború utáni olasz irodalom az előző korszakéhoz 
viszonyítva igen sok különbözőséget, sőt ellentétes vonást mutat. 
A huszadik század elejének irodalomtörténésze elé Gabriele 
D'Annunzio alakja emelkedik ; a ma irodalmára Luigi Pirandellót 
látja szemei előtt felmagasodni. D'Annunziótól Pirandellóig az 
út hosszú és nagy vajúdásokat jelez. 

D'Annunzio a nietzschei művészetfogalom maradéknélküii 
kifejezője. Regényei és színdarabjai a német filozófus által meg-
álmodott felsőbbrendű lény különböző megtestesüléseit állítják 
elénk. 

«A legtisztább egek, a legerősebb gondolatok és a legszebb 
nők kellenek nekünk» — nyilatkoztatta ki az «Emigyen szólott 
Zarathustra» írója s a La città morta (A halott város), az Il ferro 
(A vas), a Più che l'amore (Több a szerelemnél), La glória (A dicső-
ség) és a La Gioconda fényűző és érzéki dannunziói színpadán 
megjelenik az Übermensch. Ezzel egyszeriben befellegzett az 
úgynevezett polgári drámának. D'Annunzio esztétizáló fogal-
mazásában az élet nem ért rá azokkal a politikai, társadalmi és 
erkölcsi problémákkal foglalkozni, melyeket a polgári dráma 
művelői színdarabjaikban felvetettek. A szürke napok egyhangú 
láncolatában sápadttá fakult hivatalnok helyébe az abruzzói 
költő újra a színpadra állította a hőst ; az előítéletek börtönében 
sínylődő nő helyébe megteremtette a végzetküldte nőstényt, a 
ragyogó szépségű és varázsú asszonyt. 

A régi színház elcsépelt figurái levetették nyűtt jelmezüket 
és felöltötték Ippolito peploszát, Gianciotto páncélját és Marco 
Gratico brokátjait. Fényűző paloták, karcsú oszlopok, aranyos 
csarnokok adták meg az új, méltó keretet. S az így felépített 
legendavárosok és mesetájak kellős közepén élt kéjben és vérben 
a kétesértékű hős. Kétesértékű, mert csak érzékei és ösztönei 
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vannak, de hiányzik belőle a bensőséges és mély humanitás. 
Környezete fényes, belvilága kopár. Nyelve ékesen szóló, szíve 
nyomorúságos. Kívül pompás, belül pudvás, élete merő koreo-
gráfia : csodálatos és banális. 

D'Annunzio hírneve és irodalmi egyeduralma nem élte túl 
a háborút. A lövészárkok szenvedéseiből visszatért emberek 
kopottak voltak és fáradtak s otthon a szürke szomorú valóság 
várta őket. A dannunzianizmus önző és kevély álmaiból az 
emberiség az ijesztő mulékonyság tudatára döbbent. 

A nagy véráldozat piros fényénél újra világos lett létünk 
tiszavirág volta s az Übermensch elmenekült a képzeletekből. 
Az emberek újra átérezték, hogy törékeny teremtmények, mez-
telenek és állhatatlanok, őszi levelek az élet titokzatos szelében. 

Mindezt homályosan tudta már a közönség, midőn rögtön 
a háború után rendkívül meleg fogadtatásban részesítette Ercole 
Luigi Morselli drámáját, a Glaucot. A nyugtalan lelkű Morselli 
is, mint a mitikus hősök, bejárta volt a távoli földeket és ten-
gereket, ahonnan csalódottan, kesernyés utóízzel a szájában tért 
meg. «Menjetek — mondotta — a mozgalmas kikötőkbe, ahol 
nyüzsög az élet és nézzetek széjjel. Míg az emberek törik magukat, 
a hajók árbocai lassú hintázással mutatnak fel az égre. Mintha 
azt mondanák, hogy semmisem igaz, amit az ember tesz, csak 
az igaz, amit álmodik.» 

Ebből a tételből születtek Morselli drámái: az Orione és a 
Glauco. Orione még Übermensch volt, akit a végzet köznapisága 
kigúnyol és megöl. Glauco is superuomo, de már bevallja téve-
dését és elégedetlenségét. Glauco is megkísérelte megvalósítani 
a dannunziói hősök csodálatos életformáját. Egyszerű szicíliai 
pásztor létére hajóra szállt és elindult a dicsőség, a hatalom, 
a gazdagság felé, hogy fellelje a tisztább egeket, a legtágabb 
tengereket és a legszebb nőket. Látott aranyan tobzódni legendás 
városokat, meghódított országokat, megismerte istennők sze-
relmét és Circe csókját. Király lett és halhatatlan és mégis meg-
csömörlött attól az élettől és megundorodott kalandjaitól : jég-
hideg ürt érzett a lelkében. Visszatér a szicíliai tengeröbölbe, 
vissza elhagyott édes kis világába. S ő, a király, a halhatatlan, 
sírvafakad és könyörög, hogy egyszerű pásztor legyen újra, mert 
szülőföldjét kopáran látja viszont, tűzhelyét kihúnytan, szerette 
halott és Glauco zokog, mert szeretné visszakapni rég elvesztett 
emberségét. 

Hasonló könnyeket sírt hajdan Homérosz hőse Kalipszó 
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szigetén, ahol a virágos part és a partnélküli tenger nem tudta 
megenyhíteni vágyakozását távoli hazája után. Odisszeusz sír 
az isteni ígéreten s esd a kegyelemért, hogy mint közönséges 
halandó tudjon újra szeretni. 

Morselli Glauco-ja a superuomo csődjét jelentette be, mert 
benne a hős superuomóból egyszerű emberre akar visszaváltozni 
s panasza fájdalmas intelem mindazoknak, akik szívüket fel 
akarják áldozni az ösztönöknek. A Glauco nagyjelentőségű 
dráma, mert hiánytalanul ki tudja fejezni azt a szorongó érzést, 
mely eltölti az embert, valahányszor bensőségesebb és tudatosabb 
emberség felkutatására indul saját mélységeibe, hogy újra fel-
építhesse az elvesztett világot és megtalálja a kiégett érzéseket. 

Ugyanez a szorongás kap meg Borgese, Tozzi, Rosso di 
San Secondo műveiben és Papini megtérésében is. Sőt előjeleit 
felfedezhetjük már a crepuscolarik (dekadensek) költészetében és 
Sem Benelli színdarabjaiban is. Benelli is észreveszi már az 
übermenschi élet bizonyos oldalainak ironikus voltát és méla-
bús Tignola-jában az egyszerű köznapi életben keres vigasz-
talást. 

A szellemi bizonytalanság, a szorongó tévelygés és az ön-
magunkkeresésének legmagasabbrendű és legteljesebb kifejezését 
azonban Luigi Pirandello színműveiben találjuk meg. Úgy is 
mondhatnók, hogy Glauco keservének Pirandello tudott csak 
igazán hangot adni. 

Nem fényűző, nem érzéki színház a Pirandellóé, hanem 
gyötrelmek és kínok színháza, hol a jelenetek a lélek félelmetes 
mélységeiben játszódnak le. Hősei nyíltan szembefordulnak az 
előző korszak ideáljaival; megsértik az erkölcsöt, de utóbb ki 
akarják engesztelni, az erényt megcsúfolják, de szeretnék vissza-
szerezni, a szétszüllött caládot újraegyesíteni, a kinevetett jó-
ságot megkövetni, újra meglelni az elárult szerelmet és imádni 
a megtagadott Istent. 

Mindezt világosan érezhetjük Pirandello legtágabblélegzetű 
darabjában, a Hat szereplő keres egy szerzőt-ben (Sei personaggi 
in cerca (d'autore). Ebben a kísérteties darabban a legkülönfélébb 
elemek adnak egymásnak találkozót, hogy szédítő szimfóniában 
keveredjenek össze. 

Mit jelent a hat szereplő? 
Nem esztétikai problémát, hanem azokat az embereket, 

akik egyensúlyt és biztonságot keresnek a dolgok folytonos 
változása és bizonytalansága közepette. Jelentik az emberi 
szellemet, mely alakot keres, hogy benne kifejezze magát, de 
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jelentik mindenekelőtt magát az emberiséget, mely békétadó 
valóságokat és tisztító erkölcsöt kutat az életben. 

De ahhoz, hogy ezt az utópiáktól és vésztől tépázott Ubi 
consistam-ot az emberiség fel is tudja lelni, múlhatatlanul szük-
séges megtisztítani az életet és a világot a mesterséges felépít-
ményektől s az építést magunkbalépve, belülről kell újrakezdeni. 

Kérlelhetetlen okfejtéssel bizonyítja be Pirandello, hogy 
mily haszontalan és felesleges az életben és a világban minden 
közhely és külsőség. Ez az igazság adja főtémáját a Giuoco 
delit parti (Szerepek játéka), a Come tu mi vuoi (Ahogy akarod) 
és a Così è se vi pare (Legyen, ha úgy tetszik) című darabjainak. 

Pirandello, miután szétszaggatta a külsőségeket, miként már 
Morselli is, arra int, hogy az egyetlen igazság és édesség az álom. 
Az álmokbamenekülés, a való társadalomból elfutás a képzelet 
teremtményeivel benépesített magányba, ez a különös légkör 
tölti ki az Enrico IV (IV. Henrik )-t. Az ilyen magány tulaj don-
képen az ember életközössége sajátmagával, amelyben saját 
lényével együtt újra felleli rejtett jóságát s ezáltal a társadalom 
által megrontott teremtmény újra megtisztul. 

A tisztulásnak, a jóságnak az akarása hatja át más darabjai-
nak a hőseit is. A Pensaci Giacomino-ban (Gondold meg, Gia-
comino) nevetségessé teszi az előítéleteken és képmutatáson 
alapuló erkölcsöt, hogy a megbocsátásban az erkölcs mélyebb 
és igazabb gyökereit fedezze fel. Az Innesto (A beojtott tő)-ben 
a szellemi apaság elsőbbségét hirdeti a testi apaság előtt. A Ma 
non è una cosa seria (Hiszen nem komoly a dolog) tréfából ki-
házasított asszonya csendes szeretetével és megadó szelídségével 
végül is legyőzi férje szófizmáit s a kettőjök között kifejlődő 
szerelemben az erény győz a durva tréfa felett. A Piacere 
dell'onestà (Szép a becsületesség) Baldovinója megérzi és éli 
annak a szerepnek a nemességét, melyből más gúnyt űzött 
volna. O di uno, o di nessuno (Eggyé vagy senkié) a fájdalmas 
anyaság dicsérete : a bűnös asszony az anyai szeretet tüzében 
tisztul meg. A La regione degli altri (A mások igazsága)-ban a 
meddő asszony megbocsát megejtőjének, mert remegő vágy él 
benne az anyaság után. A Tutto per bene (Minden jóra fordul)-
ban a megnyugvást az hozza meg a hősnek, hogy lemond bosz-
szújáról, mert nem akarja feleslegesen megzavarni mások boldog-
ságát. A Diana e la Tuda-ban az élet szeretete győz a művészet 
szeretete felett. La nuova colonia (Az új gyarmat)-ban egy regénye 
témáját veti fel újra : az öregek szabályai és elfogultsága alatt 
nyögő fiatalságot énekeli meg benne, amint új ismeretlen földek 
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felé indul, hogy megújítsa az élet csodáját. Quando si è qualcuno 
(Ha már valaki az ember) a már sikerre vergődött Pirandello 
visszavágyakozása az ismeretlenségbe, ahol őszintén élhetett. 

Legemberibb drámája talán a Vestire gli ignudi (Öltöz-
tessétek fel a ruhátlanokat). Itt arról a fájdalmas képmutatásról 
szól, melyet a túlrút valóság és a durva tények láttán egy ember 
sem tud elkerülni. De ez a képmutatás, ez a fikció egyben a 
bűnből és a bűnbánatból eredő tisztulási vágyat is tartalmazza, 
az ifjúság derűs napjai után, a bűnbeesés előtti életért, az ártat-
lanság hajnali békéjébe. 

Pirandello színdarabjainak gyüjteményét Maschere nude, 
meztelen maskarák címmel jelölte. Álljunk meg egy pillanatra 
ennél a címnél: ezek a maskarák nem a darabok színészei, 
hanem az emberek. Az emberek veszik fel az álarcot, hogy el-
játszák szerepüket a világ nagy, de nem díszes színpadán. Piran-
dello azonban nem cinikus s ha nevet is néha a társadalmi komé-
diákat játszó maskarákon, kacaja mögött elfojtott zokogás és 
megfékezett félelem lappang. Máskor viszont belső kényszer 
hajtja, hogy leálcázza az álarcosokat s egymásután szaggatja 
le róluk ruhájuk rétegeit, míg csak el nem ér a meztelen szívükig, 
amíg meg nem találja az eltitkolt érzést, az igazi embert. S ilyen-
kor, ha a szív fölé hajlik, szomorúan és gyengéden figyeli, mint 
apa nem várt gyermekét. Ilyenkor szavai is különös kifejező 
erőre kapnak, a párbeszéd költői szárnyalássá dagad s tisztán 
nyilatkozik meg Pirandello humanitása, amelyet sokan elvitat-
nak tőle kérlelhetetlen logikája miatt. Nem szabad azonban 
elfelednünk, hogy a pirandellói logika nem öli meg az érzelmet, 
sőt, mert túlmélyen váj, sötétebbé és tudatosabbá teszi a fáj-
dalmat. 

A pirandellói színház annyira életszerű, hogy gyakran mes-
terkélt és erőszakos kifejezési formája, mely mindenáron a mi 
emberi életünket akarja a színpadra vinni. Azt is el kell ismerni, 
hogy nagy értékei mellett a pirandellói színdarabok gyakran 
szándékosan bonyolultak és nehezen áttekinthetők : mindezért, 
lehetséges, hogy a dramaturg Pirandello alkotása mulandó lesz. 
Sokkal inkább érdekel azonban történeti jelentősége. 

Többen hasonlították már Pirandellót Ibsenhez és joggal. 
Szerintünk ugyanezt lehetne elmondani róla és a nagy spanyol 
írókról: Unamunóról, aki kortársa lévén, párhuzamba is állít-
ható vele, az Életálom Calderonjáról és különösen Cervantesről. 
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Ez utóbbinak hősei, épúgy mint Pirandellónál, álomszerű 
figurák az illuziómentes csupasz valóságban. Nem tündérek és 
ezüstvárak között élnek és mégis, mint a Mancha-i lovag utolsó 
gyermekei, a belőlük gúnytűző gonoszok körében, sugárzó esz-
ményekre függesztik szemeiket. 

Pirandello hősei nem hidegek, hangjukban sírás csuklik, 
ismerik az áldozat erényét, a hősies alázat édes érzéssel tölti 
el őket és képesek másokért titokban jutalmatlanul szenvedni. 
Ennek az alázatos hősiességnek egyetlen fénye a szentség hal-
vány gloriolája. 

Pirandello tévelygésnek és sötétben botladozásnak látja az 
új emberek életét a világban, de lelkük mélyén felfedezi a jó 
akarását, a szentség és a hit szomját. Nem volt vallásos, 'de 
vallásosan értelmezte az életet. Művében gyakran lobot vet az 
isteneszme. Igy Lazzaro-ban és utolsó befejezett írásában, a 
Non si sa come (Nem lehet tudni, miért)-ben úgy hiszi, hogy titkos 
és szent erő uralkodik a világon és az embereken. Különös erő-
vel döbbent tudatába az isteneszme a Sagra della Nave (A hajó 
urának ünnepe) végső jelenetében. Csak egy felvonás ez a dráma 
s úgy mondják, Pirandello minden darabhőse megjelenik benne : 
összegyűlnek, hogy kinyilatkoztassák a holt anyag felett a szel-
lem diadalát. Ünnepnapja van, a szeptembereleji szántókon a 
nyár utolsó lángjai lobbannak. Az emberek ösztöneik orgiáit 
ülik s ereikben sűrű kéjben és erőszakban tombol a vérük. Hir-
telenül misztérium sejtelme száll le a bűnös estébe s a keresztjén 
vérző Krisztust vivő processzió előtt imádkozva rogy le a bűnösök 
serege. Csodás jelképet hord ez a dráma. A Sagra del Signore 
della Nave a századfordulót jelenti, mikor is a materializmus 
uralma után az olasz és általában az európai irodalom és böl-
cselet, sok jel tanusága szerint, hirtelenül hajlott át a misz-
ticizmus egy nemébe. Még nincs hitünk : de remegve óhajtunk 
hitet. Még nem szeretjük Istent, de már szeretnők szeretni és 
hívjuk Krisztust, a nagy Távollevőt. 

Ennek a vigasztalan hitvágynak költői kifejezést leginkább 
Pirandello tudott adni. Műve ezért maradéktalanul kifejezi a 
nyugtalan modern lelket. Benne az emberiség az anyag tele el-
múltával a szellem virágos tavaszáról álmodozik ; hagyományok 
és civilizációk alkonyán szomjazza az égi fényt s az emberek, 
mint a titokzatos hat szereplő keresi a szerzőt, elindulnak a 
szenvedés útján, hogy megleljék Istent. 

Napkelet I. 30 
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Z E N E 

A FAUST FELÚJITÁSA A Z O P E R Á B A N 
Az idei operaévadnak kétségtelenül legnagyobb rendezői 

teljesítménye volt a «Faust» felújítása. Nemcsak a szemnek, hanem 
a léleknek is nyujtott táplálékot, mert a legtökéletesebben simult 
a mű szelleméhez. Ennek megfelelően az új rendezés nem túl-
zsúfolt, erős hatásokkal dolgozik, hanem látható oldalról egészíti 
ki a zenében megnyilvánuló benső tartalmat: inkább a mű lírai 
alaptónusát hangsúlyozza. Ami ennek az új rendezésnek a ki-
fejező, szimbolikus erejét illeti, első helyen áll a szerelmi jelenet 
friss, tavaszi színekben pompázó, majd holdvilágban fürdő képé-
nek, a szerelmében naiv hiszékeny, mámorosan boldog Margit 
stílusos hátterének szembeállítása az elhagyott, a szégyenében 
megátkozott és megcsúfolt asszony hideg, havas téli környezeté-
vel. Valóban megrázó kép : a halott testvér átka alatt roskadozó, 
lelke szörnyű rémképeivel viaskodó nőalak, akinek rettenetes 
elhagyatottságát és kiszolgáltatottságát a sötét, jeges éjszakában 
körülötte tomboló vihar a külső természeti erőkkel szimbolizálja. 
Ez a Margit csak a templom küszöbéig juthat el, ahol megállítja az 
önvád, a lelkiismeret szava s itt roskad össze eszméletlenül, amikor 
a külső falfülkében álló szent szobor helyén Mephisto démoni fény-
ben felvillanó arcát pillantja meg maga felett. Ennek a jelenetnek 
is nagyszerű a szimbolikus ereje : a felzaklatott lelkiállapot, az 
őrület szélén álló teljes reménytelenség, önvád és kétségbeesés 
hallucinációja érzéki köntösbe öltöztetve. 

De talán a legművészibb kép az utolsó jelenet. A súlyos rab-
bilincsekbe vert, tébolyodott Margit a börtönben a régi tavaszi 
szerelem boldogságáról ábrándozik s nem is figyel Faust hívó 
szavára, de mikor Mephisto megjelenik a színen, rémülten keres 
Istennél menedéket. S a varázsige, a hit egyszerre leoldja róla a 
lélek és a test bilincseit. Lehullnak a börtön falai, hófehér alakja 
fénysugarak özönében tündöklik, körülötte a csillagos ég végtelen 
szabadsága, kitárt karjai, megdicsőült arca a magasba, a fények, a 
tündöklések forrása felé fordul, míg egy láthatatlan kórus diadal 
masan zengi a szárnyaló lélek szabadsághimnuszát. 

Ebben a nagyszerű keretben nyoma sem maradt a régi, már-
már unalomba és szürkeségbe fulladt Faust-előadásnak. Az új 
szereplők, Rigó Magda, Rössler (Faust), Palló (Valentin) kitűnő 
tolmácsolásában Gounod halhatatlan melódiái újra visszanyerték 



467 

közvetlen szívhezszóló lírai melegségüket, artisztikus szépségüket. 
Losonczy, az új Mephisto, meglepett a jellemábrázoló és muzsikális 
képességek kitűnő összhangjával. A Walpurgis éj balettjének a 
francia nagyopera stílusára visszamenő káprázatos beállítása 
Gounod nagyszerű táncmuzsikájának teljes koreografikus ki-
aknázása (Vera Ilona műve) ugyancsak a szenzáció erejével 
hatott. Ottrubay Melinda szép szólótánca mellett feltűnt a trió-
szólóból egy sokat ígérő, bájos, fiatal tánctehetség, Géczy Éva 
szereplése. A rendezés természetesen Oláh Gusztáv remekműve. 
A zenekart Berg Ottó vezényelte. Az új fordítás Lányi Viktor szak-
avatott munkája. 

* * * 

Csajkovszky zenéjének nagy kifejezőereje, gazdag melodikus 
és ritmikus invenciója méltán csábíthatta az Operaház kitűnő 
táncosát és koreografusát, Harangozó Gyulát, egy új tánckölte-
mény komponálására. Romeo és Júlia története Csajkovszky 
hasoncímű szimfonikus nyitányából és egyéb műveiből összeállí-
tott zenéjére pantomime formában elevenedett meg a színpadon. 
Az olasz renaissance artisztikus milieuje, a színes képek, pompás 
rendezés, a fényhatások drámai kiaknázása bizonyára általános 
tetszést fognak aratni. Ezzel szemben magát az ötletet nem tart-
juk nagyon szerencsésnek : szövegül választani egy tragikus cse-
lekményt, amelybe a táncos gesztusok nemcsak, hogy nem illeszt-
hetők be zökkenő nélkül, hanem sokszor egészen stílustalan, sőt 
itt-ott groteszk hatást keltenek. Mikor Júlia balettlépésekben 
tipeg Romeo felé vagy Romeo kecses táncmozgásokkal fejezi ki 
lelke háborgását, ilyenkor tűnik csak igazán szembe, hogy a zene 
mennyire nincs szerves összefüggésben a cselekménnyel. A Csaj-
kovszky melódiák tragikus borongása, ábrándos szubjektivitása 
így még a legszebb jelenetekben sem tudott zavartalan élvezetet 
nyujtani. Vera Ilona Júlia szerepében nagyszerű technikai tudást, 
rendkívüli mozgáskultúrát mutatott, csak egy kissé szürkének 
hatott. Sallay Pál, mint Romeo mutatta be kiváló képességeit. 
A zenekart Kenessey vezényelte. 

Utána valóban üdítő zenei csemegének hatott Puccini 
«Gianni Schicchi» c. víg operája. Az új betanulásban még inkább 
érvényesültek a kis remekmű páratlan zenei humora, hangszere-
lésének virtuoz villogása, elragadóan szellemes jellemző ereje. 
Csakis egy teljesen kiérett művészet tud ilyen fölényes tökéletes-
séggel ábrázolni, mulatni és mulattatni az emberi gyengeségek 
felett. 

30* 
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Az új Gianni Schicchi, Maleczky Oszkár, itt bőven nyert alkal-
mat humoros alakító képességének csillogtatására. Pataky Kál-
mán és Tamás Ilonka, az ifjú szerelmes pár, Gere Lola, Orosz Júlia, 
Szilvássy Margit, Kóréh, Hámori, Toronyi, Szügyi a haszonleső 
rokonok groteszk szerepében mind kitűnőek. A pompás elevenségű 
rendezés Nádasdy Kálmánt dícséri. Ferencsik János friss lendülete 
tükröződött vissza a zenekar játékában. 

* * * 

A Forray kamarakórus minapi önálló hangversenyével rend-
kívüli fejlődéséről tett tanubizonyságot. A XVI—XVII . század 
utolérhetetlen értékű és gazdagságú madrigál irodalmából adtak 
elő szebbnél szebb műveket. Csodálatos korszak volt ez, midőn a 
sok politikai, vallási, emberi ellentéteken keresztül tört a zene 
egyesítő, mindent kiegyenlítő hatalma, midőn olaszok, német-
alföldiek, franciák, németek, angolok stb. vállvetve dolgoznak 
egy társas, többszólamú, vokális műformának a megteremtésén. 
Minden nép a maga szociális keretei között — az olasz renaissance 
paloták, fejedelmi udvarok márvány pompájában, a francia 
királyi kastélyokban, a német és németalföldi egyszerű polgári 
otthonokban, az angol, vidéki nemesi rezidenciákban — törekszik 
arra, hogy mindennapi életét zenéléssel tegye szebbé, teljesebbé, 
lelkesebbé. Nehéz volna megmondani, melyik nép vitte el a pál-
mát ebben a nemes versenyben? A szép hangversenyen felhangzó 
művek is bizonyították, hogy mindegyik odaadta magából azt, 
ami benne a legértékesebb volt. Az angol madrigálok nemes elő-
kelősége és stílszerűsége, melodikus szépsége, a németalföldiek 
átszellemült komolysága és nagyvonalúsága, hatalmas technikai 
tudása, a francia chansonok gráciával párosult sziporkázó szelle-
messége, az olasz madrigálok melódiaittas varázsos jólhangzása, 
tiszta formaművészete, a német kórusdal mély bensősége és át-
éltsége — egyformán érvényesültek a hajszálfinom árnyalatokig 
kidolgozott, színes előadásban. Szinte elképesztő, hogy micsoda 
színgazdagságot lehet egy 15 tagból álló finom kultúrájú ének-
együttessel produkálni, ha — ilyen szerzemények állnak a rendel-
kezésünkre. A muzsikális szellem és kultúra kvintesszenciája ez, 
amely mint egy elsüllyedt csodás Atlantisz tűnik ma bámuló 
szemeink elé. Joggal kérdhetjük, hogy lehet-e ezt még felülmúlni, 
amit egy Orlandó di Lasso, egy Hans Leo Hassler, egy Marenzio 
vagy Monteverde, egy Dowland vagy Wilbey s még annyi más, 
ezen a téren, a kamarastílus kifogyhatatlan kifejező gazdagságá-
ban felmutatott? 
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Forray Miklós, a kis együttes lelkes és nagyon tehetséges kar-
nagyának vállalkozása a legnagyobb dicséretre méltó. Még sok 
nehéz és kitartást igénylő munka áll előttük, de hogy az eredmény 
nem maradhat el, már is bizonyítja mostani hangversenyük nagy 
sikere. Azt azonban be kell látniok, hogy a mindenáron magyar 
szöveggel való éneklés nagy veszélyt rejt magában. Hiszen a 
madrigálstílus legfőbb jellegzetessége a szöveg és a zene teljes 
összeforrása, a szavak értelmének a legrészletesebb gonddal való 
kidolgozása, igazi barokk szemléletességet mutató képszerű ábrá-
zolása. Ilyen esetekben a magyar fordítás széjjeltépi az eredeti 
összefüggéseket s a mű lényegét hamisítja meg. Ha már úgyis 
bevezették a madrigálszöveg előzetes «elszavalását», még inkább 
énekelhették volna — legalább a legkényesebbeket — eredeti 
nyelven. 

Ezen a hangversenyen mutatkozott be egy tehetséges fiata-
lokból álló új vonósnégyes, élén a magyar hegedűművészgárda 
egyik legkiválóbb képviselőjével, Albert Ferenccel. Régi mesterek 
műveit játszották igen gondos és szép előadással, de nagy buzgal-
mukban kissé hosszúra nyujtva az est amúgy is gazdag műsorát. 

Prahács Margit 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 
V A S Z A R Y J Á N O S EMLÉKÉRE 

Nagy szomorúsággal tölt el, hogy Vaszary János lelkének 
lángja kilobbant, éppen akkor, mikor annyira rászorultunk a 
világító fényekre, hogy megszaggassák a homályt és bátor 
lobogásukkal lelket öntsenek belénk. 

Az ő fényes tehetségéből világosság sugárzott, az ő erkölcsi 
bátorsága, gerinces művészi és emberi lénye nagy értéke volt 
a magyar szellemi tartaléknak. 

Minden művészi kivonulása önérzetes tanuságtétel volt a 
szürkeségtől és laposságtól irtozó korszerű művészet mellett, 
minden megszólalása tiltakozás azok ellen, akik ahelyett, hogy 
a közönséget igyekeznének felemelni a művészet fenségéhez, a 
művészetet akarják a tömeg színvonalára leszállítani. 

Nem állott egyedül ebben a harcban, de senki sem volt, 
aki nagyobb lendülettel, a sugalló erőnek nagyobb képességével 
állott volna ki a művészet tisztaságáért, aki művészi munkáján 
kívül tollal is olyan eredetien, ötletesen és olyan nemes felindu-
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lással tudott volna harcba szállni. Szenvedélye olykor el-
ragadta és az idő bizonyára tévedésnek fog kimutatni egyet-
mást abból, amit igaznak hitt, de soha semmi sem ronthatja 
le annak a példának erkölcsi értékét, amelyet azzal adott, hogy 
művészi meggyőződését hittel munkálta, véleményét a lapítás 
és önbiztosítás járványában is hangosan kimondta. 

Nemcsak haladni — szárnyalni is tudott. Művészete nem 
egyszer változott, de a változásnak nem kapkodás vagy számító 
eltökélés, hanem belső kényszer, temperamentumának eredendő 
viharossága volt az oka, s a változó külső köntös alatt lelkének 
lényege mindig ugyanaz maradt. 

Mint művészi munkájában, értékeléseiben is nem egyszer 
szakított multjával, de sohasem fogyatkozott meg az igazi nagyok 
tiszteletében és forró szavakkal tudott hódolni egy Munkácsy 
vagy Szinyei zsenijének. 

Szellemének utolsó órájáig megtartott elevensége, lelkének 
soha ki nem hamvadt tüze, kezének mindvégig megmaradt 
könnyedsége felemelő és vigasztaló bizonyság arra, hogy az 
öregség és ifjúság kérdését nem az anyakönyv dönti el, hanem 
annak a szellemi és testi energiának mennyisége, melyet Isten-
től kaptunk. Hetvenkét éves volt, de kevesen távoztak olyan 
fiatalon az életből, mint ő. 

Visszavonult ember volt, a társasélet örömeit mintha meg-
vetette volna. Azok közé tartozott, akik gondolataik, terveik 
fellegvárában élnek és csak kevesek számára eresztik le a fel-
vonóhidat. De az ifjúságért, tanítványaiért mindig kész volt 
kiállani. S hű barát is tudott lenni. Sohasem felejtem el, hogy 
milyen melegséggel nyujtotta felém kezét azokban a nehéz 
napokban, mikor váratlanul elválasztottak intézetemtől. «A mi 
szeretetünk és művészetünk barátainak szeretete a jövőben még 
jobban hozzánk fogja kapcsolni Önt» — írta. Az általános gyász-
ból a magam egyéni részét is kivéve, hálás szívvel teszem le 
ravatalára a szeretet cipruságát. Petrovics Elek 

ÉSZT FESTŐK ÉS S Z O B R Á S Z O K 
A három kis balti állam közül való Észtország képzőművé-

szete, római vendégszereplés után Budapesten is bemutatkozott. 
Ugyanebből a földrajzi irányból két éve már érkezett egy gyüj-
temény s arról számolt be, hogy az észtekkel szomszédos, szintén 
csekélyszámú, de életerős lett nemzet a művészet ideáljait mun-
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kálva, miként helyezkedik el az európai kultúrközösségben. 
Most hasonló céllal Estonia mozgósította festőit és szobrászait. 
Képek és szobrok válogatott sorozatait küldte el, hogy a színek 
és formák, a képzőművészeti anyagok nyelvén tájékoztatót 
adjon az észt szellemiségről, végső fokon vallomást önmagáról. 
A kiállítás elé érdeklődve néztünk. Nemcsak azért, mert a több-
ezeréves mult homályába tűnő eredet pontjain, az ősmagyarság 
urali (ugornyelvű) alkotóelemével rokonságot tartó népről van 
szó, hanem, mert a kiállítás teljesen ismeretlen területről vonta 
szét a függönyt. 

Az észt művészet, túl az etnográfiai megnyilatkozásokon, 
valóan új jelentkezés. Régisorsú, de hosszú időn át a szabad 
és szuverén élet országútjárói kizárt nép művészete. Ki tud-
hatott róla, amikor huszonöt évvel ezelőtt magáról Észtország-
ról sem akartak tudni az országhatárokat feltüntető térképek. 
Az észt művészet szárnybontogatása ugyan már a mult század 
derekán kezdődik. A nehéz és szegényes úttörő korszakot szá-
zadunk elején aztán a fejlődés gyorsabb és céltudatosabb üteme 
váltja fel, de ugyanazok a gátlások, amelyek az észt nemzeti 
vágyakra nehezednek, kihatnak a művészetre is. Azokkal a 
napokkal, amikor a világháború véres alkonyának füstjénél meg-
születik az önálló Estonia, amikor a rengeteg idegen népmilliót 
magábasöprő, látszólag eltüntető orosz kötelékek alól az észt 
népnek sikerül kiszabadulni: kezdődik az észt művészet új, 
igazibb, teljesértékű fejezete. Míg azelőtt a szentpétervári aka-
démián s külföldön tanult észt származású művészek jórészt 
szétszóródva éltek, most megkezdődhetett az erők összefogása. 
Tartuban képzőművészeti főiskola létesül. Korlátozás nélkül állt 
elő a lehetősége annak, hogy az észt művészet a nemzeti élet 
kifejezőformája lehessen. 

A kiállítás az észt képzőművészet régebbi évtizedeire mutató 
alkotásokat is felvonultatott, oly festőket, akik, mint például 
Raud Kristjan, vagy Mägi Konrad, az áthidaló ív, az összekötő 
tiszt szerepét töltik be a háború előtti stílusfejlődés és a mai 
törekvések között. Az anyag nagyobb része azonban az utolsó 
húsz évre esett, azokra a fiatalabb és fiatal tehetségkre, akik 
a szabad Estonia levegőjében érlelődtek. Az észt festészet alaku-
lásánál nagyjából ugyanaz figyelhető meg, ami általában közös 
korjelenség a különböző nemzeteknél: az akadémizmust, amely 
az észt festésben Düsseldorf befolyásának és szentpétervári 
mintaképeknek juttatott szerepet, az elfogulatlan, új természet-
látásból táplálkozó, Páris felé forduló igazodás váltja fel. Vala-
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mivel később történik ez, mint például nálunk, de a század 
elején már határozott jelei vannak, a vitorlák friss széltől kezde-
nek dagadozni. 

A kiállításon a naturalista magatartások, az impresszionista 
stílusforma mellett expresszív képalkotással, stilizáló, dekora-
tív törekvéssel találkozhatott a szemlélődő. Arra nem tudunk 
felelni, hogy a szélsőséges kísérletekkel, kérdőjeles izmusokkal 
milyen viszonyt tartanak az észtek. Valószínű, hogy az ily erő-
feszítéseknek is voltak és vannak képviselői, de a küldött anyag 
nem vett róluk tudomást. Egyik főbenyomásként a gyüjtemény 
azt közölte velünk, hogy az észt művészet nemcsak a mögötte 
lévő aránylag rövid mult, az időbeliség alapján fiatal, hanem 
egyébként komoly, férfias lírájú lelkisége is ruganyos, friss 
áramlások keringenek benne. 

Általában az elvontságoktól való idegenkedés, erős valóság-
érzék jellemzi az észt piktúrát s még a festőiséget hangsúlyozó 
előadásmódok esetében is a fegyelmezett formabiztonság. Szín-
ragyogásról, a színeknek arról a meleg, telt áradásáról, fény-
tartalmuk felfokozottságáról, ahogyan a magyar képzelet és 
temperamentum értelmezi és gyakorolja a kolorizmust, az észt 
festőknél persze nem lehet beszélni. Rendszerint tompított har-
móniákkal dolgoznak. A többszínű élénkségre törekvő, világos 
képeken is bizonyos nyerseség bujkál, valami olyféle íz, ami a 
koratavaszi csípősségre emlékeztet. Mindez nyilván a táj lég-
köri viszonyaival, a természet északi adottságaival is magya-
rázható. 

Összhatásában a kiállítás nemcsak haladottságról tanus-
kodott, hanem arról a magatartásról is, amely a művészi eszkö-
zöket az észt világ és lélek szolgálatában, annak törvényszerű-
ségeihez igyekszik idomítani. Ebből a kettős szempontból, a 
fejlődésben játszott szerepe, kvalitásai és valóban «észt egyénisége» 
alapján Raud Kristjan az, akit először kell említeni. Az észt 
művészet java festőnevei: Triik Nikolai, Magi Konrad, Ole 
Eduard, Püttsepp Juhan, Ormisson Willem, Adamson Eric, 
Johani Andrus, Bergman Aleksander, Aren Peet, Haamer Eerik, 
Luts Karin, Liimand Kaarel, Pärsimägi Karl, a grafika terén 
Viiralt Eduard, Mugasto Hando, Bach Aino. 

Egyenesen meglepőnek hatott az észt szobrászat. A század 
elején a Párisban tanult Koort Jaannal kezdődik az a modern 
irányú fejlődés, amelynek Koort mellett elsőrangú tehetségei 
Mellik Voldemar, Starkopf-Rea Anton, Sannamees Ferdi, Raud-
sepp Juhan, a fiatal nemzedékhez tartozó Joesaar Ernst, Kaasik 
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Aleksander, Saks Martin. A formát szigorúan, stílszerű követ-
kezetességgel az anyag természetéből fejleszti az észt szobrászat. 
Tömör egységre, nagyvonalúságra törekszik. A formák külső 
szépsége mellett a mögöttük feszülő életet is érezteti. Erőteljes, 
fölösleges bőbeszédűség nélkül való. Nem véletlen, hogy kedvelt 
anyaga a gránit. A kiállítást a Nemzeti Szalonban rendezték. 

L O T Z K Á R O L Y ÉLETE ÉS M Ű V É S Z E T E 
A Tudományos Akadémia megbízásából Ybl Ervin könyvet 

írt arról a művészről, aki havas fejjel, életének hetedik évtizedé-
ben is az üde szépséget és ifjúságot, a testi és lelki harmóniát, 
a gondtalan lét nyugalmát és derűjét ünepelte festményein. 
Ez a művész, aki abban is az istenek kegyeltje volt, hogy nincs 
hanyatló korszaka, aki a század elején halt meg, de eszményei-
vel, békés álmodozásaival, emelkedett szellemével az alakja 
ma szinte legendás távolságból tűnik elő : Lotz Károly. Anyagot 
és műfajt tekintve a festészet különböző területén dolgozó festő, 
de ami jelentőségét elsősorban határozza meg: a nagystílű 
falfestés, a freskó európai rangú magyar mestere. Középületek, 
templomok, főúri és nagypolgári paloták falainak költői kép-
zeletű díszítője a békebeli, a kiegyezés után nekilendülő s a 
millennium fényénél büszkén sütkérező Magyarországon. 

Ybl Ervin könyve méltó módon törleszti le azt az adósságot, 
amely megfelelő monográfia hiányában, a művészeti irodalom 
részéről Lotz Károllyal szemben fennállt. A könyv többszáz 
lapján Ybl széles részletességgel s emellett plasztikusan ad képet 
arról, hogy a rég műtörténeti nevű Lotz Károly a művészet 
milyen útjait járta, hogyan indult és hová érkezett, mi a fenn-
maradó érték mindabban, amit hátrahagyott, minő a helye és 
mi a jelentősége a magyar festészet életfolyamatában. Ennek a 
feladatnak érdekében mindenekelőtt az anyaggyüjtésnek azt az 
alaposságát kell említenünk, amelyei Ybl a témájához fogott. 
Nem elégedett meg a Lotz munlkáságára vonatkozó ismert 
adatok arzenáljával, hanem műtörténészi kutatóvágyát követve, 
azt újakkal is megtoldotta. 

Mindazt, ami Lotz rendkívül könnyed és biztos ecsetjének 
teremtő nyomait hirdeti mennyezeteken és oldalfalakon, csar-
nokokban és termekben, a fővárosban és vidéken, kezdve a vörös-
vári Erdődy-kastély fiatalkori falképeitől a hattyúdalként készült 
fényittas freskóig a királyi várpalota Habsburg-termében : Ybl 
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természetesen újravizsgálta. A kifejezetten díszítő rendeltetésű, 
ékítményes keretbe foglalt kis lunetteket ugyanazzal a gonddal, 
mint a legnagyobbszabású mennyezetfestményt, a zenét dicsőítő 
Olimpust az Operaházban. Ezenkívül azonban Lotz munkásságá-
nak, festőérdeklődéseinek és stílusának bizonyos kettőssége folytán, 
különböző múzeumokban és magángyüjtőknél ott vannak a 
«nem alkalmazott» természetű, épülettől független, olajjal és 
más technikával készült képei, rajzai. A fiatal Lotz alföldi élet-
képei, a pályája során mind végig jelentkező arcképek, a tájképek, 
a mitológiai beállítottságú s azt lehetne mondani, szemérmes 
érzéki szépségben pompázó aktok. Legalábbis fáradságos, idő-
fogyasztó munka volt tehát már a puszta sorravétele, a bejárása 
annak a művészi területnek, amely Lotz alkotásainak világa. 
Ybl oly mester alkotásaival állt szemközt, akinél termékenyebb 
festőről nem tud s hozzá hasonlót is csak néhányat ismer a magyar 
művészet multja és jelene. 

Ez a bőven áradó termékenység összefügg azzal is, hogy 
Lotz a munkakedvét állandó pezsgésben tartó, szerencsés körül-
mények között dolgozó művész volt. Egyik feladatát még be 
sem végezte s az állam vagy társadalom már új falkép-meg-
bízást nyujtott feléje. A fölötte dús hagyaték kulcsa azonban 
Lotz tehetségének szerkezete, felsőbbséges uralma a mesterség-
beli eszközökön s alkotóerejének telítettsége. Lotz azok közül 
a nagylélekzetű és széleshúrú művészek közül való, akiknél az 
intellektualitás nem nyomja el, nem teszi habozóvá s vértelenné 
a legalább annyira fontos, sőt a művészmunka sorsát döntőbben 
befolyásoló teremtő-ösztönösséget. Alkotásai nem spekulatív 
meggondolásokból indultak ki, hanem a primer-érzésekből, 
forma- és színképzeletének felgyulladásaiból. Ezen a ponton is 
különbözött bécsi mesterétől, Rahltól, akinek a gondolati tar-
talmat előtérbe toló, az értelemhez hangsúlyozottan szóló mű-
vészetével szemben Lotz festészete érzékletesebb, a forma és 
szín öncélú szépségeket rejtő nyelvének spontánabb erejével 
ható. Lotz vérbelibb festő. 

Életének ismertetése után, Ybl a keletkezésük időrendjében 
tárgyalja Lotz falfestményeit. Nemcsak ciceroneként foglalkozik 
velük. Stíluskritikai elemzéssel nyomról-nyomra mutatja ki, hogy 
a hatvanas évek végétől, amikor ily irányú tevékenysége neki-
lendül, Lotz művészete miként veti le a németes koturnust. 
Miként távolodik egyre jobban a Rahl-iskolától, hogy Veronese-
és Tiepolo-hatásokat magába olvasztva, eljusson az őt jellemző 
stílusig, amelyben a teljes kibontakozást az operaházi Olimpus 
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jelenti. Lotz alkotóerejét itt nem pusztán a nagyszabású és meg-
tisztelő feladat fokozta a legmagasabbra. A döntőbb az volt, 
hogy legbensőbb művészvágyai harmonikusan találkozhattak 
azzal a szellemmel, azzal a neoreneszánsz stílussal, amelyben 
Ybl Miklós az arányok remekévé tervezte az Operaházat. Lotz 
falképei ugyanis mindig a díszítendő épület formanyelvéhez 
simultak. A budai koronázótemplomban és a pécsi székesegy-
házban például középkorias, síkszerű felfogást mutatnak, ha nem 
is a primitívitás értelmében. Lotz igazi eleme azonban a rene-
szánsz formaeszmények világa. 

Ybl az olaj képekkel, vízfestményekkel is foglalkozik, ame-
lyeknél, a freskókkal ellentétben, Lotz a kötetlen előadás és a 
természetszemlélet alapján áll. Érdekes ez a kettősség, a kom-
ponáló és idealizáló mesternek újra és újra előbukkanó natu-
ralista érdeklődése, amely voltakép korábbi eredetű, mint maguk 
a freskók. Már a Bécsből hazatért fiatal Lotz alföldi életképein 
leolvasható, amelyeken az alakok ugyan a Rahl-iskola szerint 
mozognak, ünnepélyesek és tipizáltak, a ruhák, a szoknyák és 
gatyák még «antik ráncokat» vetnek, de a táj, az ég a felhőkkel 
már a természeti igazságot, a közvetlen megfigyelést követi. 

Lotz művészi jelentőségét persze elsősorban, uralkodó módon 
a falfestés határozza meg s festészetünkben a helyét vizsgálva, 
Ybl találóan hasonlítja őt a szigetlakóhoz. Valóban, Lotz külön 
világot épített magának, az apollói harmóniák, a pogány élet-
öröm kultuszával. A festészet menetébe, alakulásának időszerűen 
felvetődő új problémáiba, legalább is számottevően, nem szólt 
bele. Elefántcsonttornyán azonban ablakok is voltak s az abla-
kon kitekintve, mégsem puszta s közömbös szemtanuja volt a 
fejlődéstörténeti színjátéknak. A bizonyíték erre a figyelő érdek-
lődésre olaj képeinek fokozatos kivilágosodása, egy-egy meglepően 
friss közvetlenségű vízfestménye s talán az a tény is, amelyre 
Ybl érdekesen utal, hogy a század végén, ugyanakkor, amikor 
Nagybányán a fényfestők, a pleinair hívei vernek tanyát, az 
«öreg Lotznak» éppen utolsó freskóit a fény fokozott áramlása 
önti el. Mindez persze azért csak vékony kapcsolat Lotz és a 
modern fejlődés között, ahhoz képest, ami a fal művészét fűzte 
a kor általános ízléséhez, az építészet és iparművészet eklektikus 
irányához. Mert ezen a ponton annál inkább «korának gyer-
meke». Miként az utcákon, nemcsak nálunk, hanem a bécsi, 
párisi és londoni boulevardokon ugyanúgy, a házak különböző 
történeti formanyelvet imitálnak, az építők a szerepüket rég betöl-
tött stílusokban terveznek nemcsak palotát, hanem mozdonyok-
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tól dübörgő pályaudvart: Lotz szintén e stílusfeltámasztó moz-
galom festő alakja. Az viszont már egészen Lotz egyéniségére, 
magasrendű tehetségére és tudására tartozik, hogy eltérően más 
eklektikusoktól, nála a reneszánsz szépségeszmény csakugyan 
benső ügy, s ecsetjén a stílusfeltámasztás szinte feledteti másod-
lagos természetét. 

Ybl Ervin könyve, tudományos szintjével, a szakszerűség 
és vonzó forma egyeztetésével kiváló gyarapodása művészeti iro-
dalmunknak. Azzal, hogy Ybl szabatosan és világosan ír, 
nem mondunk újat. Mégis szükségesnek tartjuk külön hangsú-
lyozni, mert némely jelek szerint az újabb képzőművészeti iro-
dalomban mintha másra irányulna a becsvágy, a magyar gon-
dolkodásból idegen ködösség, az agyonteoretizálás, az áltudomá-
nyos halandzsa lenne az érdem. A napisajtóban is szóhoz jut 
ez az esztetikai rejtvénystílus, holott a mindenkinek készülő 
ujságban kritikát írni csak egyféleképen volna szabad és illő : 
mindenki számára érthetően. 

Dömötör István 


