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VII. G E R G E L Y 
Németh László színműve a Nemzeti Színházban. 

Szeretem a mozgásban levő gondolatot — írta egyszer ennek 
a drámának költője, de nyomban hozzátette azt is, hogy egy azért 
sohase hiányozzék abból: a közeg ellenállása. Enélkül légüres 
térben járunk, az eszmén kívüllevő, ellenálló dolgok adják meg a 
gondolat lendületét és szolgáltatják értékmérőjét. 

Drámája most szinte teljességében az előretörő gondolat kal-
váriaútja, Golgotához vezet, de a feszület élettelen fáját időtlen-
időkre kivirágoztatja. 

A XI. századvég nagytervű, törhetetlen, sőt a «közegi ellen-
állás» visszahatásaképen konok hitű pápájának, VII. Gergelynek 
apostoli küldetésében ragadja meg a nagy, égi ihletű eszmének a 
történelem folyamán annyiszor megismétlődő tragédiáját: az 
elbukás kockázatának, sőt bizonyosságának vállalását az egyént 
túlélő példa, okulás, megigazulásra bíró áldozat lerovása fejében. 

Műve történelmi dráma a legigényesebb értelemben. Kevésbbé 
az a színpadi megszokás értelmében. Nem adagolja óvatosan a 
«tudnivalókat», nem tüzdeli tele dialógusát tájékoztató utalásokkal. 
Hihető is, hogy átlagközönségét nem egyszer meglehetős tanács-
talanságba ejti. De nem hihető, hogy az indítékai körül bármily 
bizonytalanságban tapogatódzó néző is át ne érezze, vagy legalább 
meg ne sejtse a dráma lényegét, azt, ami koron és körülményeken 
túlmutat, egészen a — mi időnkig. J a j is annak a történeti drámá-
nak, melyből az időtlenségnek ez az igézete ki nem csap ! Németh 
Lászlót — «szerzői» babérokra áhítozás helyett — ennek szolgálata 
sarkalta s a nagy pápában a meg nem alkuvás tragikus hősét mu-
tatva fel, maga sem állt szóba a megalkuvás szellemével, nem szállt 
alá esszéírói magaslatáról, ha mindjárt számot kellett is vetnie 
azzal, hogy közönségének egy jó hányadát inkább csak hangulatilag 
nyügözi le, alkotóművének rejtettebb titkaiba be nem avathatja. 
Dehát Aischylos Leláncolt Prometheus-ának athéni közönsége is 
jobbára alighanem csak így «nagyjából» fogadta magába a költe-
ményt, de ha lírai hangszerelése talán akkor is csak a «vájt fülek-
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hez» szólt, a mitológiai anyagban nyilván mindenki megérezte a 
lényeget: a szellemből sarjadó kultúrának s a hatalomra és erő-
szakra támaszkodó nyerserőnek küzdelmét, melyben az erkölcsi 
elv magasztosul föl a barbár ököljoggal szemben. 

S ezzel talán Németh László Gergely-drámájának legbensőbb 
magvára is rátapintottam. Lénye szerint az ő hőse is ilyen pro-
metheusi alak : a leláncolt t i tán s a megfeszített Krisztus égből 
hozott tüzének ápolója és mártírja. Nagy védelmező, lelki erődít-
mények építőmestere barbár istenek és Antikrisztusok ellen. 
A lélek Canossa-járására meg nem hódítható IV. Henrikkel az 
«investitura-harcon» túl magasztosabb és tragikusabb tusát foly-
tat : a szellem fegyverét emeli a szellemgázoló önkény ellen, az 
egyetemes emberszeretetét a faji és politikai elkülönülés zászlaját 
hordozó hatalmi törekvések ellen. Ezért válik titáni pápahősének 
életügye mélyen és megrázóan drámaivá : érezten érezzük, hogy 
ennek az életügynek bukása az ügy életének diadalával jelent 
egyet. Az emberiség önző, felfuvalkodott ösztönei minden korban 
megszülik az Antikrisztusokat, azokat a «korunk hőseit», akik 
a korok fölötti szellemi értékek hierarchiai felsőbbségének talap-
zatát döngetik. Sokszor részükön van minden, ami a hiszékeny 
tömeg szemében a dicsőség látszatát keltheti, de végzetüket azért 
Madách igéje olvassa fejükre : «Csatád hiú az Úrnak ellenében» — 
mert soha sincs részükön az, aminek nevével ajakán és szereteté-
vel szívében Németh László Gergely pápája haldokol: az igazság. 

A Nemzeti Színháznak becsületére válik, hogy a siker-szá-
mításokat túlzott reményekkel táplálni aligha hivatott, valóban 
előkelő színvonalú dráma bemutatását vállalta, becsületére az is, 
hogy gonddal, szeretettel, teljes becsvággyal hozta színre. A ren-
dezés (lényegében alighanem az igazgató munkája, a részletek 
kidolgozásában Abonyi Tivadar játékmesteri lelkességének ered-
ménye) ezúttal tisztában volt vele, hogy szakítania kell a «törté-
nelmi» színművek tolmácsolásának még gáncstalanabb hagyo-
mányaival is, nemhogy puszta megrögzöttségeivel. A szövegnek 
dialektikai fényét szolgálták, nem hangzáshatásait mérlegelték. 
Németh László mondatai retorikus csillogásra amúgy sem csá-
bíthatnak, a szavaknak úgy kell termőtalajukból fölszakadniok, 
hogy gyökerük is velük szakadjon, gondolatai csak úgy jutnak 
plasztikához, ha szinte állandóan érezni lehet mögöttük az agy-
velő őrlőmunkáját. Színpadi fogásokkal ezekben a feladatokban 
a színész nem sokra megy, it t a szót valóban a lelkéből kell fel-
hoznia, csak — legyen miből. 

Timár József az utóbbi évek során nehéz, belső gazdagságot 
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kívánó szerepekben is már nem egyszer jutott komoly meg-
becsüléshez, esztendeje éppen Németh László első színdarabjá-
ban állt helyt keményen egy kemény feladatért. Fiatalságához 
mérten meglepően otthonos a lélek rejtettebb tájain és össze-
tettebb megnyilatkozásaiban. Most a nagy pápa színpadi életre-
szólításában csakugyan a lélek emberét kellett érzékeltetnie, a 
savonai ács nagyrahivatott fiát, akibe a názáreti ács égből kül-
dött fiából költözött egy fénysugár. Timár hitelt szerzett ennek 
a küldetéses nagyságnak : Ódry magasztos Istenembere óta a 
Nemzeti színpadán a vox coelesta ilyen tisztán még nem szólalt 
meg. S amellett a vívódó embert is szívbemarkolóan éreztette, de 
azt, aki halódó perceiben, mardosó kétségei között sem lép egyes-
ségre a Desiderius apát szavaiból kísértgető óvatos egyezkedés 
szellemével. A lélek emberének rajza itt a lélek színészének gond-
jára került. 

A népes színpad többi szereplőjét az író biztos kézzel, de 
vázlatosabban állítja elénk, érezhető szeretettel Ottó ostiai 
püspöknek, a pápa legmegértőbb barátjának és életeműve foly-
tatójának alakját, ehhez Forgácsnak meleg közvetlenségű hang-
jai voltak. Hugó clunyi apát Ónodi Ákos higgadt, szép alakításá-
ban kelt életre, a milánói «rongyosok»-nak Gózon volt megható 
szószólója, a «közegi ellenállás» oldalára állítottak közül főleg 
Újlaki tűnt ki a «diplomata» örök színeit játszó kancellárral, 
meg Tapolczai az orleánsi püspök epizódjának finoman mérték-
tartó humorával. Kevésbbé szerencsés tolmácsolóra lelt a három 
női szerep. Matild tusciai grófnő fejedelmi magatartását Mátrai 
Erzsi jól jelenítette meg, csak a hit szenvedélyes lobogásával 
maradt adós. Füzes Anna és Zala Karola pedig jobbára csak a — 
szóig jutott el. 

Horváth János díszletei, Nagyajtay Teréz öltözékei szépek 
s — ami itt a legfőbb — nem hivalkodóan, hanem a nemes sze-
rénységű szolgálat értelmében azok. 

Színarany. Guglielmo Zorzi 
színműve a Nemzeti Kamara-
színházban. 

Örömmel láttuk az olasz 
drámaírásnak ezt a nem va-
donatúj s talán nem is jelleg-
zetesen olasz, mert tárgyában 
is, színpadi alakításában is erő-

n francia iskolázottságra valló 

termékét, örömmel: írói szel-
leme, lélektani gazdagsága és 
érdekessége miatt. A «verismo»-
val édeskevés köze van, any-
nyira, hogy a bírálat többnyire 
«lombik kísérlet»-nek bélyegezte, 
— nem egészen megokolhatatla-
nul. Szentigaz, hogy a szülői s a 
gyermeki szeretetnek és önfel-

Napkelet. I. 36 
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áldozásnak ez a mérlegrevetése 
meglehetősen szublimált szín-
padi — nem is annyira cselek-
vés, mint inkább : megtárgya-
lás és szétszálazás formájában 
történik, de írójának éppen a 
dialógus elmélyítése és finom 
kidolgozása a legfőbb ereje. 
Színpadjainkon nem tolonga-
nak oly sokan kitűnő pszicho-
lógusok és gazdag szemléletű 
írók, hogy ezt az erényt alá-
becsülhessük. Ambrus Zoltán 
még váltig odamondogatott a 
nézőtéri botfülűeknek, akik ásí-
tozni kezdenek, valahányszor a 
színpadon értelmes dolgoknak 
művelt formák közt való meg-
vitatására kerül sor. Most már 
— az ideges mohóságra ráka-
pató mozi hatása alatt — talán 
mi kritikusok is erre a pártra 
oldalogjunk? 

Bolognában Usberti grófné, 
akit még gyermeke születése 
előtt örökre elhagyott csélcsap 
férje, húsz éve él fia nevelésé-
nek, tökéletes visszavonultság-
ban. A fiú szentnek tiszteli 
anyját, ez is csak most — hogy 
fia hovatovább a maga szár-
nyára kel — ébred tudatára 
annak, hogy nem csupán anya : 
szerelemre teremtett asszony is, 
s az a meleg és mély lelkű író, 
akit épp fia ismertet meg vele, 
megajándékozhatná azzal az ér-
zéssel, melyet derékontört élete 
megtagadott tőle. A fiú, Cor-
rado, csalódott, önző szereteté-
ben szentségtörtést lát ebben 
a fakadozó vonzalomban, meg-

gyűlöli íróbarátját és szétdúlja 
szerelmüket. Az anya meg is 
hozza az áldozatot, de lelkileg-
testileg betege lesz önfeláldozá-
sának. A család öreg idegorvos 
barátja nyitja fel Corrado sze-
mét, ő vezeti el a lelkében 
szunnyadó önzetlenség és le-
mondás «színarany»-ának föllelé-
séig, s ez maga egyengeti most 
édesanyja boldogságának útját . 

Mindezt a szerelmes író ke-
vesebb áradozással s az asz-
szony kezének nyilt megkérésé-
vel hamarabb is elintézhette 
volna — így vélekedett kritiku-
saink legnagyobb hányada, meg-
feledkezve egyről, a legfonto-
sabbról, hogy : az olasz törvé-
nyek az elválást nem ismerik, 
s ezért Corrado problémája sem 
egyszerűen annyi, hogy barát-
já t és mentorát — mostoha-
apául vállalja. 

Megengedjük, hogy külön-
leges esettel van dolgunk, azt 
is, hogy a dráma szereplői 
szinte egytől-egyig az érzékeny-
ségnek különleges mértékével 
mérik egymást és — ami rit-
kább — önmagukat. De az 
olasz drámaíró éppen ezeknek 
a visszafojtott, szemérmes érzé-
seknek igazi meghittje, ezek-
ről van szinte kifogyhatatlan 
mondanivalója. Túlságosan is 
«magánügyek»-ről — vetik el-
len a «közösségi» és «sors»-kér-
dések divatjához húzók. Mi e 
nem magánügyeket felkaroló 
drámaírásban egyelőre nem lá-
tunk annyi értéket, hogy en-
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nek fejében az egyénibb és ala-
nyibb mondanivalók előtt le-
csapjuk a sorompót. 

A színház ezúttal a stílus-
tiszteletnek elismerést érdemlő 
fokán mutatkozott be, Abonyi 
Tivadar rendezése a valódi ka-
marajáték szellemében fogant. 
Talán csak a külső, fény-árny 
hatásoknak bőkezű ráadásával 
lépte át a határt . A közreműkö-
dők mind a lélek mélye felé 
törtek, onnan hozták fel a szín-
aranyat. Usberti grófné Lánczy 
Margitban lelt kitűnő tolmá-
csolóra. Megjelenésének kere-
setlen előkelősége mintegy előre 
hitelesítette későbbi egész ma-
gatartását az önmaga előtt is 
takargatot t szenvedélynek kitö-
résekben meg nem könnyeb-
bedhető viharában. Játékának 
sok finom árnyalatával meg-
mentette az alakot annak ve-
szedelmétől, hogy egysíkon 

mozgó, már-már testetlen fan-
tommá halványodjék. Az ez-
évadbeli Byron-darab (Keserű 
aratás) óta most bonthatta ki 
újra művészetének legsajátabb 
színeit. Szép, komoly sikere volt 
a fiatal Apáthynak is Corrado 
szerepében, a heves csikó-vér-
mérséklet mögött valódi mű-
vészi tapintattal éreztette az 
«anyja fiá»-nak úri tartózkodá-
sát. Lehotay hosszú, néha túl-
ságosan is «irodalmi» mondani-
valókat kapott, választékos be-
szédművészettel, rokonszenves 
lelkességgel lehelt beléjük éle-
tet. Gál Gyula érett, bölcs szí-
nészi tudása, szeretetreméltó 
egyénisége is széltére hódított. 
Egy könnyűvérű szép asszony 
rajzával pedig Eöry Katónak 
voltak sikerült mozzanatai. 

A színpadkép Jaschik Ál-
mosné kipróbált ízlését dícséri. 

Rédey Tivadar 

F I L M 

KALANDOR-, KALANDOS- ÉS DETEKTÍVFILMEK 
Francia film a Szerelem zsarnoka. Troubetzkoy hercegben 

kellemes külsejű és tehetséges új amorozót ismertünk meg. Igyek-
szik szabadulni attól, hogy valamelyik elődjéhez hasonlítson, 
vagy típusba legyen osztályozható. Maszkban, beszédben igyek-
szik elkerülni minden kirívó külsőséget. Erősen ösztönös játékos. 
Kedves eleganciával és biztos fellépéssel hódítja meg a nőket; 
mindig azt, akitől a legtöbb pénzt várja. Francoise Rosay színes 
és gazdag alakítást nyujt . A legdrámaibb pillanatokat is valami 
humorral átszőtt természetességgel világítja át. 

Stílusában és föllépésében a nagy francia filmeket utánozza 
az Ingovány. De felszínes marad csaknem mindvégig, a felszín 

36* 
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alatt vonuló tragédiákra, a hősök lelki életének hullámzására csak 
néha villant rá. Gyakran valószínütlenségek felé torzul, de ez a 
rendezés hibája. Jules Berry, életszerű játékát a fiúi szeretet raj-
zában szinte művészi tökéletességre emeli. Annie Ducaux a 
fénylő és nagystílű asszony szerepében, az érzelmek, a csalódás 
és megenyhülés átélésében nem nyujt ilyen teljes alakítást. 

Deanna Durbin új filmjében, a Három kis angyalban mint 
felnőtt fiatal lány mutatkozik be . . . Éppen olyan csinos és bá-
jos, mint eddigi filmjeiben ; vajjon elveszíti-e azt a könnyedségét 
és természetességét, ami annyira kedvessé tette ? Hogy felnőtt, 
vonzó és bájos ifjú hölgy lett belőle, azt látjuk. De hogy jó szí-
nésznő is lesz-e vajjon, azt további filmjei mutatják meg. 

Színes film A repülő ember. A színezése rossz, ha nem is 
éppen kibírhatatlanul. A repülés történetét akarja bemutatni, 
eléggé elfogadható cselekményen keresztül. Bár sokkal érdekesebb 
lett volna a repülés történetét bemutatni minden mese nélkül. 
Igy nagyon szegényes a keret s a hatalmas témát is elszegényíti. 
A Lilienthalok, Wrightek munkájának méltóbb ábrázolását vár-
tuk volna. Egy kezdetleges gép zuhanás közben kigyullad és a 
repülő benneég. Utolsó szavai: «Mondjátok meg a többieknek, 
hogy zuhanáskor zárják el a gyujtást». Giccsesen van megcsinálva 
és hatásra aknázva a vörösen robbanó gép és az összeégett pilóta, 
mégis érzünk valamit abból, ami a felfedezőket összefűzi: egy-
másnak és egymáson túl az egyetemes embernek adni személyi 
munkájukat. Tán ennek az ábrázolása, minden giccs nélkül, kel-
lett volna, hogy legyen a film tárgya. 

Ismerünk amerikai gangszter-filmeket, autóból gépfegyverező 
banditákkal, ismerünk irodalmiatlan, de izgalmakban bővelkedő, 
hajmeresztően bravúros filmtörténeteket és megismertük már a 
Gangszeterek alkonyát is a sörgyárat alapító bandafőnökkel, aki 
rosszul lesz a saját sörétől. A furfangos amerikai ötletességet mu-
tat ta meg ez a film, a jó útra tért gangszterekkel, akik minden-
áron pénzt szereznek, még becsületes alapon is, néhány szédítő 
fogással. Meggyilkoltakat láttunk mindenütt és kiraboltakat; de 
az amerikai szellem dicséretére : csak díszletként szerepelnek az 
áldozatok, hogy az érzékenyebbek mulatságát se rontsák el. 
Ismerjük tehát minden változatát a detektív- és gangszter-
filmeknek, ismerjük Charlie Chan-t, a nyugodt és komoly kínait, 
ismerjük Pete Lorre-t, a nyugodt és mosolygó kínait, — a mester-
detektíveket. Az aprólékos, gondosan megfigyelő, részletező és boga-
ras mesterdetektívet azonban eddig csak az «irodalomból» ismer-
tük. Ezt az új típust mutatja be a Mindenki gyanús francia film. 
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Larquey, a mesterdetektívet alakító színész semmitmondó 

kis emberke, olyan ütődött-féle, először azt hisszük, inkább ügye-
fogyott, mint élesenlátó, logikus agyú ész-ember. Páratlan fur-
fanggal leplezi le az eltűnt ékszerek elrablóját; hogy voltaképen 
hogyan, az nem is derül ki a filmből, de úgy kell lennie, mert 
néhány egészen elfogadható jelenetben látjuk, hogy lélektannal 
dolgozik. Elejt kérdéseket, vakmerő meséket tálal föl a beugratásra, 
szemtelen módon befurakodik, látjuk mint porszívóügynököt, 
mint villanykörtékkel házalót. Ezt a suta kis emberkét nem tudják 
nyakonfogni s amikor semmiképen sem talál ürügyet a betolako-
dásra, kopott gumiköpenyéből kihámozza magát s hasonlóképen 
kopott frakkjában, elválhatatlan esernyőjével, beül a vendégek 
közé. Mindjobban megbarátkozunk vele, érezzük a félelme, fél-
szegsége és gyámoltalansága mögött elszánt és kérlelhetetlen aka-
ratát. Udvarias alázata mögül hidegen kattan a hangja, amikor 
igazi rendeltetésére használja az esernyő . . . puskát. S végül, 
amikor a gyereknek mesét mond ; így érteti meg vele, hogy új 
papát fog kapni : kese bajuszával, hamiskás mosolyával egészen 
megszeretjük. Játszik egy kislány is a filmben ; természetessége, 
kedvessége és okossága vetekszik a bájos és kényeztetetten kedves 
Shirley Temple-ével. Az ösztönösen természetessel szemben (ez 
Shirley Temple) ő a jólnevelten természetes. 

Újszerű kalandorfilm az Aranyat asszonyért. Asszony nélkül 
élő férfiakról szól, marcona és vadul szakállas aranymosókról. 
Kitűnő film lehetett volna. Izgalmakban bővelkedő így is. Látunk 
hegyomlást, víz nélkül maradt aranytelepet, szélviharokat s az 
állandó küzdelmet az anyaggal, az aranymosók életét, kemény 
férfimunkáját. Megnősülnek mindannyian, egészen furcsa módon. 
A régebbi «Asszonynélküli várost», akik látták, az ötletre emlé-
kezhetnek még. Az asszonyok úgy érkeznek, hogy a kormány már 
férjhezadta őket, mindegyiket ahhoz, akinek a nevét kiválasz-
totta. Furcsán groteszk és emberien megdöbbentő, amikor meg-
érkeznek és vizsgálják egymást, a férfiak az asszonyokat, az 
asszonyok a férfiakat: kinek melyik jutott. A filmtragédia magva: 
két férfi, egy nőt szeret meg. Egyiküknek meg kell halnia. Lélek-
tanilag semmi sem indokolja halálát s a szerencsétlenség-meg-
oldás is a rendező balfogása. A mese maga is úgy kívánta volna, 
hogy életben maradjon ez a hős is ; de így művészibb megoldást 
kellett volna találni. És ez nehezebb. Különös, hogy úgy képzelik 
rendezők és szövegírók, hogy mással nem lehet hatást elérni, 
mint hogy valakinek meg kell halnia, aki a maga életével a való-
ságban feltétlenül megbirkózhatott volna. Soós László 
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

M A G Y A R K É P Í R Ó K 
A Magyar Képírók hat éve jelentkeztek először a művészi élet 

fórumán. Célkitűzésük köré, úgy tudjuk, Boromisza Tibor tobo-
rozta őket. A tömörülés csupa új, induló nevet, fiatal tehetséget 
sorakoztatott, kivéve a verbuváló Boromiszát, aki fiatalnak akkor 
is már csak a temperamentuma s annak a kitartó lobogásnak alap-
ján számíthatott, amellyel a hortobágyi messzeségek és mokány 
típusok festői szolgálatába szegődött. Az első névjegyleadáskor 
a csoport tagjai inkább csak azzal a külsőséggel keltettek figyel-
met, hogy eltérően a szokástól, festők helyett képíróknak nevezték 
magukat. Aki aztán közelebbről volt arra kíváncsi, hogy a képírók 
tulaj donkép mit akarnak, a társaságok, csoportok dolgában éppen 
elég népes művészfronton miért tar t ják szükségesnek a külön 
kiállást: az a választ a bemutatkozáskor s azóta is a kiállításaik 
tárgymutatójának előszavában találhatta meg. 

Az elméleti magyarázatban, amellyel jelentkezésüket alá-
támasztották s amelyet programként ma is vallanak, a képírók 
erősen harcias hangot ütöttek meg. Magukon a képeken azonban 
s ezt nem hallgathatjuk el, a katalógusban értelmezett harciasság, 
legalábbis hat évvel ezelőtt, korántsem ütközött ki meggyőzően. 
Aki körülnézett a kiállításon, talált tehetségeket, készültséget, de 
ha azt kereste, amit a szavak hirdettek, a program hangoztatott, 
a kép anyagának nyelvén nehezen fedezhette fel. 

Ma a helyzet a képírók körül tagadhatatlanul más, mint volt 
kezdetben. Új kiállításuk a Nemzeti Szalonban teljesebb érdek-
lődést keltett, kritikai oldalról is elmaradt a korábbi vállveregető 
közömbösség. Lehet, hogy ebben a változásban része van annak 
a politikai, társadalmi hullámnak is, amely a népi nacionalizmus 
jegyében, új elrendezésre törve, az egész magyar életet mozgásba 
hozta s amelyről a képírók ezt jegyzik meg : «Évekkel ezelőtti cél-
kitűzéseink ma általános jelszavak». Lehet, de mi a képírók szem-
pontjából mást látunk fontosabbnak. Egyszerűen azt, hogy az 
eltelt idő alatt nemcsak kitartottak programszerű elveik mellett, 
vagyis «járták a magyar föld tájait,» az ormánsági, balatoni, alföldi 
vidékeken tartózkodva «megismerték és élték véreik életét,» hanem 
fejlődtek, erősödtek s csoportjukhoz szerencsésen csatlakozott 
egy-két újabb név, vitéz Littkey György, akinél a népi motívum 
csakugyan korszerű festő-kultúrai szintre emelődik s a szobrász 
Boda Gábor, 
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A képírókkal, szándékaikkal és eredményeikkel, magatartá-

sukkal és célkitűzésükkel kapcsolatban néhány elvi megjegyzést 
kívánunk tenni. A ma divatos félremagyarázások elkerülése végett 
előrebocsájtjuk, bár talán az eddigi sorokból is kitetszik : koránt-
sem azért, mintha azt a tehetségességet, komolyságot, amelyet új 
kiállításuk szemléltetett, keveselnők. Még kevésbbé azért, mintha 
azzal az eszmei céllal, amelyet aláhúzottan képviselnek, nem érte-
nénk teljesen egyet. Nekünk a képírók összefogása kezdettől rokon-
szenves volt. Mi még azt a törekvést is érdeklődve nézzük, amellyel 
Mokry Mészáros Dezső, a valamikor Fadrusz János által is szen-
vedélyesen tanulmányozott s pár évtizede még a tiszaháti pásztor-
világban ősi titokként gyakorolt rovásírást akarja feltámasztani. 

Távolról sem hiszünk persze abban, mert naiv hit lenne, hogy 
a rádiós és repülőgépes század magyarja a rovásjegyeket, mint 
értelmi közlésformát újra jogaiba iktassa, kilencszáz évvel azután, 
hogy ezzel a turanid írásmóddal az árpádkori civilizálódó, keresz-
tény magyarság szükségszerűen szakított. De ha a latin ábécé 
nem is cserélhető fel a rovás ábécével, Mokry Mészáros mégsem 
lemosolyogni való. Már azért sem, mert szőnyegtervein érdekes 
használati példáit, művészi kamatoztatását adja a rovásjegyeknek, 
mint díszítő, ornamentális anyagnak. Túl azonban az iparművé-
szeti használhatóságon, másvalami miatt tart juk figyelemre érde-
mesnek ezt a buzgólkodást a magyar előidőkre, még ázsiai mezőkre 
mutató rovásírás körül: a mögötte megbujó érzés, a hagyomány-
kultusz miatt. Úgy véljük, éppen ma, amikor a magyarság idegen 
ideológiák, módszerek és életformák ostroma alatt ál l : különös-
képen szükség van számontartani mindent, ami, akár a legtávo-
labbi multból is, a magyarság kultúrájának, berendezkedéseinek, 
szokásainak sajátosságaira emlékeztet. Mert ha praktikus érte-
lemben nincs is jelentősége, már maga a mozdulat, a hagyomány 
mellé huzódás, önkéntelenül is az öncélú magyar tudatot védi és 
erősíti. 

A kuriózumnak tűnő rovásírás-ügyre tehát csak azért tértünk 
ki, mert gondolati síkon továbbvezetve, ahhoz érkezünk, hogy 
amiként például nem lemásolt külföldi termék a magyar alkot-
mány, a képzőművészet se legyen idegen szellemiség gyarmati 
nyulványa, «peremterülete.» A képírók is ezt akarják. Célkitűzésük 
a faji erőforrásokból táplálkozó, nemzeti művészet. De vajjon ez 
új célkitűzés-e? Azért kérdezzük, mert — legalább is a tárgy-
mutatói előszó alapján — az a benyomásunk, hogy a képírók 
e gondolat Kolumbusainak tekintik magukat. Mintha szerintük 
a mai és elkövetkező időkre várna oly értékek kitermelése, oly 
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jellemvonások felmutatása, amelyek művészetünknek magyar 
színeződést, nemzeti arcélt adnak, miután ilyesminek eddig híjjá-
val volt és van. Kérdezzük azonban ezt amiatt is, mert a képírók, 
miközben egyre harcot hirdetnek s egyébként helyesen, a «minden 
idegen áfiumtól mentes» kultúrát emlegetik, mintha nem vetnének 
számot más, szintén fontos körülményekkel. Azzal, hogy az idegen 
áfiumtól, vagy maszlagtól — a költő Zrínyi a kettőt egynek minő-
sítette — való mentesség azért nem jelenthet elzárkozást az 
európai szellem golfáramától, lemaradást a haladás, a művészi 
fejlődés, helyesebben korszerű átváltozás, a tudás vonatáról. 
Enélkül ugyanis a művészet bajosan emelkedhet túl a puszta helyi 
érvényességem, rangja, hatóereje, értéke megreked az ország-
határnál. 

Érdeklődésükkel, munkásságukkal a képírók a magyar tájhoz 
és néphez kötődnek. A síkság és hegyoldalak formációit, a ter-
mészet örök színjátékát s a falvak és tanyák világát, a népi életet 
figyelik és tanulmányozzák. Az út, amelyen járnak, jó és biztos út, 
vita nélkül helyeselhető. Csak az benne a helytelen, ha azt hinnék, 
hogy oly irányvonalra kapcsoltak rá, amely a magyar festészetben 
korábban elhagyatott volt. Holott, csak egyetlen multbeli nevet 
említve, Mészöly intim tá j költészete tudvalevően már ezen a 
vonalon helyezkedik el s azóta erről az útról a mai napokig nem-
csak egyes mesterek hosszú sora tanúskodik, hanem csoportos 
települések munkássága, a magyar napfényt valóban a couleur 
local szikrázásaiban megragadó nagybányai kolónia, Szolnok, 
Gödöllő, Kecskemét s legújabban Zebegény. 

Kétségtelen, hogy a képírókat más viszony fűzi a népi talaj-
hoz, mint egykor a néphez csak afféle kirándulói érdeklődéssel 
közeledő, anekdotázó genrefestőket, akiknek képein a táncos-dalos 
népszínművek vasárnapi, kendőzött parasztszemlélete öltött 
alakot. Ez a változott viszony, az új, bensőbb, magának a kornak 
ügyét is jelentő szemlélet s az optikai problémán túl emberi 
kihangzásokra is irányuló törekvés : feltétlenül oly lehetőségeket 
rejt, amelyek újszerű értékekkel gyarapíthatják a magyar festést. 
De a «falukutatói» tájékozottsággal készülő kép, még nem bizo-
nyos, hogy egyszersmind jó kép lesz. Nem hisszük azt sem, hogy 
a primitív népi látás egyszerű áttételével sokra lehetne menni. 
Ez csak a tulipánosládák díszítőinél van helyén, az úgynevezett 
őstehetségeknél őszinte és természetes, mert mögötte egyúttal 
ott van a népi életforma. 

Két szempont vetődik fel, mint fölötte fontos, a festészet 
magyarságának kérdésénél, Egyik az, hogy maga az adott tárgy. 
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a motivum, a téma, legyen bármennyire népi téma, még nem 
döntő jelentőségű. Ha az lenne, akkor — csak egyetlen példát 
idézve — a különben kiváló XIX. századbeli osztráknémet 
mester, Pettenkoffen szolnoki vásárképei festészetünk nemzeti 
értékanyagához tartoznának. Viszont Paál László ebből a szem-
pontból rejtvény elé állítana, mert ez a Munkácsyval vetekedő 
székely festőzseni, akinek harminhároméves korában történt el-
múlása a magyar művészettörténetnek legtragikusabb veszte-
sége : tudvalevően Courbet és társainak munkaszínhelyén dol-
gozott, fontainebleaui erdőrészleteket festett. A motivummal, a 
témával kapcsolatban, mindezzel persze nem azt akarjuk mon-
dani, hogy a földnek és levegőnek, a környezetnek nincs átalakító 
és termékenyítő hatása. Épp ellenkezőleg, azt valljuk, hogy az 
innen kapott hatások, kisugárzások önkéntelenül is közrejátsz-
hatnak abban, hogy valaki idegen doktrinák ölelő karjaiból ki-
szabaduljon, levesse a kényelmes utánzás cipőit, s eljuthasson oly 
művészi eredményhez, amely csakugyan a téma «magyar fogal-
mazásának» nevezhető. Ily eredményhez azonban igazán eljutni 
a legbuzgóbb szándék mellett sem lehetséges a tehetség megfelelő 
belső adománya s tudásbeli felszereltsége nélkül. A döntő tényező 
t ehá t : a képteremtő egyéniség, annak belső szerkezete s ki-
fejező kvalitása. 

Miután minden nemzet örök alapgerendázata a nép, nem 
vitás, hogy művészetének gyökerei is innen erednek. Ebből azon-
ban még nem az következik, hogy a festészet magyarságát kizá-
rólag a népi jelenségekhez fűződő témakörrel azonosítsuk. Csak 
mellesleg jegyezve meg, hogy törzsökös értelemben is, nép nem-
csak falun é l : az ily azonosítás a nemzeti művészet fogalmának 
épp oly egyoldalú szükítése, mint amikor valaki a regény vagy 
dráma magyarságát csak paraszt-történetekben, falusi problé-
mákban hajlandó elismerni. A festészetnél maradva és sok példa 
közül megint csak egyet említve : Munkácsy zsenijének, ecset-
jének magyar jegye kolpachi tájképein és csendéletein épp oly 
félreismerhetetlenül rajta van, mint a Siralomházon, vagy a 
Tépéscsinálókon. Az igazság az, hogy budapesti torony-műterem-
ben is születhetnek alkotások, amelyeken egyenesen a magyar 
fa j tá t jellemzően villan elő a temperamentum heve, a lélek fénye 
anélkül, hogy a képeken egyetlen bokorugró szoknya lebbenne. 

Ezzel a nem új igazsággal ismét az egyéniségre tolódik a 
hangsúly. A művészre, aki minél különb tehetség, annál inkább 
keresi és meg is találja a szuverén kifejezésformát s ha belső 
természete, érzése, lelki magatartása magyar, a művészete sem 
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lehet más.? Programszerű eltökéltség, szólamlobogtatás nélkül is 
az lesz, mert önmagából éppúgy nem léphet ki, mint az éghajlat-
ból, amely alatt él s nemzetének kultúrájából, amelyhez tartozik. 
Végső megjegyzésünk: a becsvágy, amelyet ma valaki, sőt 
egész művészcsoport a festészet magyarságának eszménye iránt 
fokozottan táplál, minden dicséretre érdemes. Csak azt nem 
írhatjuk alá, hogy ebben a célkitűzésben olyasmiről van szó, 
amely festészetünk jellemvonásaiban eddig nem tűnt elő, tehát 
ezután kell «diadalra juttatni». Egyetlen körültekintő és avatott 
séta is a Szépművészeti Múzeum megfelelő termeiben amellett 
bizonyít, hogy a helyzet másként fest. Arról tanuskodik, hogy 
ez a folyamat, a festészet nemzeti formálódása már Székellyel 
és Madarászszal elkezdődött s újabb és újabb művészi fejezeteken 
át a mai napokig, mondanivaló és stílus dolgában többféleképen, 
de egyaránt kimutatható. A feladat szerintünk a mai és a jövő 
idők számára : nem «elkezdeni», hanem továbbvinni a magyar 
kézjegyű festést. Továbbvinni a kor szellemében, de megtartva 
azon az értékvonalon, azokon a művészi ormokon, amelyekre 
már feljutott. A feladat méltó, bár nem könnyű. 

Dömötör István 

HEFELE EGY I S M E R E T L E N OLTÁRTERVE 
Hazánk és a szomszédos osztrák terület barokkstílű műemlékei 

között fennálló sűrű összefüggések, nagyjából és egészében már 
régóta ismeretesek barokkutatóink előtt. Sokszor fordul elő az az 
eset, hogy hazánk egynémely emlékének szerzőkérdését, vagy idő-
rendi elhelyezését csak az osztrák emlékanyagban fellelt testvér-
emlék ismeretes adatai fejtik meg, de nem ritka ennek az ellen-
kezője sem. 

Annyira nem ritka, hogy immár nyilvánvalóvá vált az, hogy 
az osztrák udvar, vagy a kolostorok körében működött művészek 
monografiáit lehetetlen megírni a magyarországi emlékek tüzetes 
ismerete nélkül. Alig lehet, mert alig van olyan osztrák művész, 
aki ne dolgozott volna hosszabb-rövidebb ideig hazánkban (G. R. 
Donner), vagy munkásságának zöme-java ne volna éppen Magyar-
országon fellelhető (A. Maulpertsch). 

Mellékelt képeinken egy ilyen művésznek Melchior Hefelének 
egyik alkotását mutatjuk be. Melchior Hefele egyike volt az 
osztrák későbarokk (szinte már klasszicizmus), leginkább foglal-
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koztatott építészeinek, kinek kezenyomát a dunavölgyi kolos-
torok és Bécs városa templomainak hosszú során felismerhetünk. 

1770-ben fejezi be a passaui püspöki palotát s valószínűleg e 
művének sikere indítja az akkori győri püspököt, gr. Zichy Feren-
cet arra, hogy a mestert elsőízben hazánkba hívja, reábízván a 
győri székesegyház átépítését s belsejének kialakítását. Ettől az 
időtől kezdve Hefele legtöbb és legnagyobbméretű művét Magyar-
országon alkotja meg. 

1778-ban a prímások nyári palotáját építi Pozsonyban. 1781-
ben az akkor újonnan alapított szombathelyi egyházmegye első 
püspökének Szily Jánosnak palotáját. 1791-ben kezdi el ugyancsak 
Szombathelyen, ugyancsak Szily János megbízásából élete fő-
művének, a székesegyháznak építését. Befejezését (1813) már nem 
éli meg, de tervein halála után sem változtatott semmit az épí-
tést továbbvezető és befejező Georg Anreith. 

Képeink Hefele egyik korábbi művét, a dunavölgyi Sonn-
tagsberg kolostor templomának az északi kereszthajóban álló 
oltárát ábrázolják. Éspedig magát a templombelsőben álló fel-
épült oltárt magát, valamint annak kisméretű mintázott modell-
jét. Utóbbi ma Sonntagsberg testvérkolostorának Seitenstetten-
nek múzeumában áll. 

Ez az oltár 1766-ban épült fel. Négy évvel hamarabb tehát, 
mint ahogyan Hefele elsőízben hazánkba került s huszonöttel az-
előtt, mint ahogyan a mester a szombathelyi székesegyház épí-
tését megkezdette volna. 

Mégis nyilvánvaló, hogy azok az elvek, melyek alapján He-
fele a győri és szombathelyi építkezéseit megtervezte elevenné 
alakultak már Sonntagsbergben is s a sonntagsbergi mű felépí-
tése, szerkezete alapjában megegyezik Győrrel és Szombathellyel. 

A sonntagsbergi oltárnak különben mégegy magyarországi 
vonatkozása is van. A rajta levő szobor és reliefdiszítést ugyanis 
Johann Georg Dorfmeister alkotta (Hefele előírásai és tervváz-
latai szerint). Johann Georg Dorfmeister pedig ugyancsak dol-
gozott hazánkban. Többek között ő készítette el 1772-ben a mária-
besenyői Grassalkovich síremléket. Fivére a festő Stefan Dorf-
meister pedig bécsi tanulóévei után hazánkba kerülve sok dunán-
túli templomot díszít ecsetével s működése mint freskófestőé fő-
kép ott mutatható ki, ahol Hefele járt, mint építész. Stefan Dorf-
meister nem hagyta el többé Magyarországot. Sopronban végleg 
megtelepedett. Ott házasodik s ott született fia, ki szintén festővé 
lett s ugyancsak a Dunántúlon dolgozott a XIX. sz. elején. 


