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1881—1939.
Néhány héttel ezelőtt szállt sírjába a századforduló legnagyobb magyar tragikus színésze, Szacsvay Imre. Mi, idősebbek,
kik még sokszor láttuk színpadon, a mai fiatalok érdeklődésére,
hogy milyen volt színészi egyénisége s ki emlékeztet rá ma a
Nemzeti Színház együttesében, alighanem kivétel nélkül egy
névvel feleltünk, a Kürti Józsefével. Ez a párhuzam természetesen csak addig a mértékig állhat meg, ameddig két erős és nagyon
egyéni tehetség egymással összehasonlítható, de annyi bizonyos,
hogy a kemény férfijellemnek, a tragikus méretű gerincességnek
tökéletes hitelében egyek voltak. Szacsvay zordonabb volt, még
ellágyulásában is ünnepélyesebb pátosz megszállottja, humora is
— főleg csizmás paraszti alakjaiban — valahogy koturnuson járt.
Kürti — akár görög tragédiában, akár vidéki genre-szerepben —
emberibb közelségbe került a nézőtérrel, bármily szemérmesen és
férfias tartózkodással: több lírát árasztott maga körül.
Ez a meghittebb emberábrázolás rávallott színészi tanulóéveinek első, elhatározó jelentőségű iskolájára : a Thália színpadán nyerte avatását, Hevesi Sándor irányítása alatt. A naturalista műsor és a reális színjátszás elvi erőfeszítései a régibb színészi
fogások és megszokások ellen, nagyon szerencsésen szabták meg
indulását, nem a színészet kelléktárában keresgélt jól bevált eszközöket, hanem a tulajdon lelkében figyelte a ráfeleléseket az
emberi életek és végzetek kérdéseire. S mert mély lelke és gazdag
kedélyvilága v o l t : a «természetes» iskola parancsát már kezdettől fogva nem úgy értelmezte, hogy a hétköznapok fordulataihoz
hozzá kell törpülnie, hanem úgy, hogy azokat fölemelje a művészi
igazság magasába. Ezért volt már egészen fiatalon is súlya és
tekintélye, feladataiban sohasem látott alkalmat a csillogásra,
inkább birkózott velük, mint Jákob az angyallal, hogy megáldassék.
Kilenc éven át vándoréletet élt, vidéken s a fővárosban, s
közben néhány sorsdöntő szereppel is megmutathatta nagyra-
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hivatottságát. A rövidéletű Népszínház-Vígoperában Hevesi újszerű Ember tragédiája rendezésében Luciferével tűnt fel, azután
Beöthy László Magyar Színházának kötelékében a Reinhardtféle cirkuszi Oedipus-előadásban, a legtragikaibb hős örvényes
fájdalmának feltárásával. Következett félelmetes erejű, félisteni
nyugalmú Attilája Bánffy Nagyúr-jában,
színjátszásunk egyik
legemlékezetesebb büszkesége, ebben a Thália aprószeres stílusának neveltje a legszebb és legméltóbb «nemzeti színházi» grandiozitásnak, a korok és divatok felett álló nagy stílusnak ormára
hágott.
Tóth Imre — aki alatt a «tháliások» élcsapata első színpadunkat hovatovább megszállta — ekkor szerződtette Kürtit is, épp
abban az évben (1913), amikor Szacsvay java erejében, ötvenkilencéves korában, pályájától örökre elbúcsúzott.
Itt kezdődött Kürti negyedszázados szolgálata a legmagasztosabb oltáron, s néhány vígszínházi esztendejét leszámítva, itt nőtt
a legnagyobbak sorába, valameddig most, érett művészetének
még nem egy nagy ígéretét magával temetve, kidőlt időnap előtt,
majdnem szakasztott olyan életkorban, mint aminőben színjátszásunk Szacsvay művészetét is elvesztette.
Ez a negyedszázad már kortársaink hálás emlékezetében a
maga egész gazdagságában elevenen él. Kürti neve a színlapon
az egész korszak alatt a színtiszta művészetért, magának a Nemzeti Színháznak kötelezően előkelő színvonaláért kezeskedett. A
A kétes dicsőségű «konjunktúra»-években sem öblösödött a neve
«sztár»-zengésűvé, színpadraléptekor talán egyszer sem csattant
fel az olcsó népszerűség előlegezett tapsa, de nem is távozott úgy
soha, hogy fedezetlen színpadi bankókkal ajándékozta volna meg
közönségét.
A klasszikus műsorban alig eshetett meg számottevőbb teljesítmény ő nélküle. Néha ő állt a tragikai fergeteg középpontjában, néha a második vonalból adott leckét talán magának a
protagonistának is az igazi ókori vagy shakespearei stílusból.
Vezető feladatban a monumentálishoz mindig hozzáéreztette a
meleg emberi intimitások megkapó ízét, az epizódban, kisembersorsban mindig távlatokat nyitott az élet és lélek végtelenje felé.
Bánk bán-ban az idők folyamán három szerepet j á t s z o t t :
magát a nagyurat, Petúrt és Tiborcot, valamennyit a tragédia legbensőbb és legmagyarabb szellemében. Magyarságának ellenállhatatlan varázsa semmivel sem maradt a Szacsvayé mögött,
nem a sujtásos ruhával öltötte magára, belülről sütött át fejedelmi öltözékén, vitézi páncélján, kékbeli parasztdolmányán vagy
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akár kolduscondráin. Vitatható a hún-magyar rokonság? Kürti
Attilájának (sem a Nagyúr-ban, sem később a Harsányi Ellákjában) magyar voltát aligha jutott volna eszünkbe vitatni:
rettentő méreteiben meg lehetett érezni a tekintélyes magyar embernek valami falusi bírói vagy pater familiasi rangosságát, mint
ahogy teszem a Piros bugyelláris Török bírájában, a Falu rossza
Feledi Gáspárjában vagy akár a Süt a nap Pongé Juhászában is —
az alak lelke mélyén — ott bujkált valami Attila-ivadéki rátartiság.
A nyiltságnak, becsületességnek, a szabad lélek bátorságának kevés akadt nálánál hitelkeltőbb szószólója, akár az álruhás
Kent gróf szerepében buzgólkodott Lear király sorsáért, akár
Flambeau őrmester agyafúrt szolgálatát vállalta magára a kis
Sasfiók mellett, akár az Ármány és szerelem Millerének polgári
önérzetét vágta a hatalmasságok szemébe.
Nem lehet fájdalmas megrendülés nélkül idézgetni örökre
elnémult alkotásait: nem színészi parádézgatások merülnek fel
bennünk, hanem szívünkhöz hozzánőtt, lelkünkbe örökre befogadott testvéri teremtmények, érzésvilágunk testetöltött megmozdulásai. Kürti a nagy színészek ritka adományával nem magának gyüjtögette a babért, hanem a gondjaira bízott költői elgondolásoknak.
Két esztendeje, a színház évszázados ünnepén, Vörösmarty
«párducos Árpád»-jának jelmezében az ő ajkán csakugyan ezeréves nemzeti létünknek hivalkodás nélküli büszkesége szólalt meg,
Szent István-ünnepeink során pedig első királyunk nagytervű
bölcseségének, keresztényi mélységes áhítatának valami atyai
melege áradt felénk.
Helyébe majd mások állnak. De a Nemzeti Színház második
évszázadának munkáját foganatossá és áldásossá csak az teheti,
ha a Kürti Józsefek hite, magyarsága, alkotóereje és hivatásimádata nem fog kiveszni belőle.
Feltámadás. Kovách Aladár
drámai játéka Tolsztoj regénye
nyomán a Nemzeti Színházban.
Nyehlyudov Dimitrij herceg
sem kerülte el sorsát, Tolsztoj
szélesen hömpölygő epikumából, önéletrajzi meghittségéből
színpadra került, «drámai játék» hőséül. Az ilyesmi ritkán
esik meg nagyobb megrázkód-

tatások nélkül. Menthetetlenül
kísérteni kezd a kivonatszerűség, akárhányszor olvasmányemlékeinkkel sietünk a dramatizáló segítségére.
Kovách Aladár megtartotta
a főbb mozzanatokat, de többször el is tért a regénytől, jó
érzékkel a színpad követelményei iránt, de ugyanakkor
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fel is áldozva sok mindent, ami
Tolsztoj elgondolásában éppen
a lényeget érinti.
Ebben a színpadi műben a
könnyelműségéből, erkölcsi felelőtlenségéből evangéliumi alázatra «feltámadó» arisztokratának lelki fejlődésrajza meglehetősen elsikkad, valójában három alak lesz belőle, egy eszményhitű fiatal diák, egy kicsapongó gárdatiszt, meg egy szociálisan apostolkodó, földosztó
földesúr. Ilyen töredékesen —
disjecti membra poetae — elevenedik színpadra a boldogtalan kis Katjusa alakja is, inkább teatrális helyzetek kedvéért, semmint Tolsztoj költészetének sugalmából.
De ha a színpadi fordulatok
így nem egyszer közhelyszerűvé
vagy éppen ponyvaárnyalatúvá
váltak is, dicséretére szolgál
a szerzőnek, hogy ízlése megóvja a rikítóbb színek alkalmazásától s hogy kivált a második
sorban álló szereplőket élénk
drámai érzékkel, jó színpadi
plasztikával formálja meg.
Kísérlete mindenesetre tisztességes eredményt jelent, ha
anyagának «kőzegi ellenállás»-át tekintjük. Ezen a Németh
Antal gondos rendezése sem
segíthetett, mint ahogy a közreműködők odaadó igyekezete
sem. Timárra hárult, hogy Dimitrij lelki megigazulását, ezt a
tolsztoji «feltámadást» meggyőzővé tegye. Nem is hiányoztak
hozzá bensőséges hangjai s még

ott is, hol a szöveg csak gyéren
támogatta, legalább magatartásával, valami spirituális színezéssel mentette a menthetőt.
Dayka Margit elragadó volt
családi Hamupipőkének; később némileg kifúlt a színpadiasságban. Nagy elismerést érdemel Ághy Erzsi finom lélekrajza, Gobbi Hilda jellegzetessége, Szeleczky Zita verőfényes léhasága s az epizódban
Tapolczai művészi mértéktartása. A szép díszleteket Horváth János tervezte.
Mindenki hazudik.
Hans
Schweikart vígjátéka a Nemzeti
Színházban.
Bécsi színészíró munkája,
Berlinben játszatja le párizsi
receptre készült cselekvényét.
A fordító Bókay János jóvoltából pedig még mintha valamelyes pesti zamat is vegyülne
bele. S ennyiféle ízből végül
alig lett egyéb sivár ízetlenségnél. Magánszínházban is a se
oszt se szoroz átlaghoz tartoznék, a Nemzetiben egyenest:
szépséghiba. Sebaj : évad végén végigfut majd a bérleti
estéken, s aztán elmerül az
észrevétlenségbe, ahonnan kár
volt kihalászni.
A jócskán elaggott, de azért
még mindig szívós Francillontémának felhigítása koktélben,
Lambeth-walk hangjai mellett
és «modern démon» közbeiktatásával. Férjemuram ráncbaszedése a féltékenység fölszítá-
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gét beleviszi a játékba, hódít is
egyéni bájával, sokkal inkább
mint reménytelen szerepével.
Ugyanez áll Pethes Sándorra:
egész kis életsorsot visz bele
egy üres sablonba. Rápolthy
Anna démonkodása főleg az
öltözködésre szorítkozik, Szörényi Éva pedig mintha maga
is csodálkoznék tulajdon rosszmájúságán. A kisebb feladatokban kitűnő színészek tanácstalankodnak : őket a szerző bependerítette a színpadra, de
azután elfelejtett számukra alakítanivalóról is gondoskodni.
Mire a színházból hazaérünk,
talán arra sem emlékszünk,
mivel is akartak bennünket
szórakoztatni.

sával, — az egészben talán csak
az üt el a francia mintáktól,
hogy a démon a darab végén
«alapjában jóravaló teremtés»nek bizonyul, sőt ő tart a csábítgatott férjnek erkölcsi prédikációt. Itt akár el is érzékenyülhetünk, ami egy efféle «flott»
vígjáték esetében már határozottan ráadás, egy kis többlet
ahhoz az igényhez, amit a
nagyérdemű közönség jegyével
együtt megvált a pénztárnál.
Táray Ferenc rendezése franciás hangnemre törekszik, a
színpad elevensége dícséri is
buzgóságát. Mi haszna, ha az
alakok a szerző kezében nem
kerültek ki elevenebben, mint
a marionettszínház bábui? Somogyi Erzsi minden kedvesséF
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LOUIS JOUVET, WALLACE BEERY. VÍGJÁTÉKFILMEK. SZÁRNYAS TENGERÉSZEK
A Grande Illusion porosz tábornoka, Erich von Stroheim,
ugyanolyan feszes és kimért, ugyanolyan fagyos és elegáns az
Alibi c. filmben is. Titokzatos multú és jellemű alakot ábrázol.
Erős, szinte démoni akarat s a felszín alatt hideg elszántság és
tudatos — tehát annál félelmesebb — gonoszság. Gyilkosságot
követ el, utána egy mulatóbeli leánynál tölti a fél éjszakát, hogy
az alibit megszerezze. A leánynak azt kell vallania, hogy egész
éjszaka nála volt. Mennyire kiszámított lélekismeret, ahogy elhiteti a leánnyal: nem is kell hazudnia olyan nagyot. Ott tölt
pár órát nála, leveti kabátját, cipőjét, elhelyezkedik alvásra
s reggel úgy búcsúzik, mint aki valóban egész éjjel ott volt.
A rendőrfőnök hiába gyanakszik, a leány megmarad az alibi
igazolása mellett. Hatásos pillanat, mikor elárulja magát. A leány
most hagyta el a szobát, a redőrfőnök bent a kilincset figyeli.
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A kilincs megrezdül. Louis Jouvet, a rendőrfőnök arcán látszik
a feszült várakozás, a fölismerése annak, hogy a leány vallomása
hamis volt, s az elkomorodó biztonság, ahogy egy feladatot lát
most m á r : a lélektani sejtésre bizonyítékot szerezni. Igy indul
el a belső feszültségre fölépített történés. Albert Préjeanról,
akit a rendőrfőnök a leány megszédítésére küld, mi is csak később
tudjuk meg, hogy detektív. Jól megokolt, hogy a leány és Préjean
bontakozó szerelme csak akkor válhatik igazzá, ha a bűnügy
igazsága kiderül; ha nyilvánvaló lesz : kényszerből vallotta a
leány, hogy a gyilkos nála töltötte az éjszakát. Albert Préjean
színészi alakítása megállja a helyét, Louis Jouvet végig tiszta
művészetet ad, alig várjuk a jeleneteit. Ezt a különös, fanyarságában mélyen emberi és magányos művészt az aktuális bírálatok
alig méltatták. Párizs egyik legkiválóbb jellemszínésze, dramaturgja és szinpadi rendezője. Hogy kultúrált művész és felfokozott
szellemi életet él, annyi bizonyos. Hogy filmszerepeinek felfogásába nem enged beleszólást, valószínű. Szikár és száraz
alakja, aszkéta-koponyára emlékeztető, feszülten boltozott homloka, fanyar és fáradt vonásai, lassú mozdulatai a test állandó
szomorúságát fejezik ki s a mozdulatlanság alatt a belső élet, a
szellemi erő megfoghatatlan sugárzású villamos rajza vibrál.
Annyira grandseigneur, hogy a film legfinomabb ábrázolási
eszközét, a mimikát sem veszi segítségül. Sajátos kifejezési
eszközeivel teljességgel magasfokúan és egyedülállón tökéletes
művésze a filmnek. Minden filmjét tudatos önkonómiával elrendezett — nevezzük így : nagy jelenetekre építi fel. Emlékezzünk
vissza: a Táncrend bártulajdonosa meglátja Christinet; —
megdöbbentő : mozdulat, hang nélkül, mozdulatlan, változatlan
arcáról tudjuk : ez volt a felismerés pillanata. Az Éjjeli menedékhely lecsúszott bárója egész multját és tragédiáját érezteti abban
a pillanatban, mikor belép az udvarra. S a Csintalan asszonyok
szerzetese, mikor kiszáll a kocsiból! A zsoldosokhoz szegődött
álpapot, az óvatosan számító kalandort ebből a képből ismertük
meg. A Külvárosi szállodákan alvilági félgavallér, aki az igazi
életét véli megtalálni egy leány mellett; de érezzük, annyira
reá van írva a sorsa : a leány nem lesz az övé. Az egyik nagy
jelenet itt, mikor a szerelmespár közös öngyilkosságot kísérel
meg, de a fiú, miután rálőtt a leányra, nem meri maga ellen
fordítani a fegyvert. A dörrenésre benyit Jouvet, egy pillantással
átfogja és megérti, gyökerének mélységéig a történteket. Valami
dermedt csend, ahogy benyitott: mindenki tőle várja a megoldást, őrajta van minden figyelem. Arcjátéka nincs itt sem, a
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megértés fölvillanását is hiába keresnők szemében. A legnehezebbet magában oldja meg, amit kifelé adhat, az belőle jön,
magából az átéléséből. Átéli a jelenetet, alig is jelez ebből
valamit kifelé, mégis tudjuk s elhisszük neki, őbenne megtörtént
a felismerés. Másik nagy jelenet. A leány, akivel hajóra száll,
hogy új életet kezdjen, elhagyta őt, visszaszökik a fiúhoz. Louis
Jouvet visszatér, még egyszer találkozik a leánnyal, belenyugszik,
hogy le kell mondania róla. Tudja, hogy ki várja a szobájában :
régi bűntársa, aki halálra keresi, — de benyit. Ennek nincs fegyvere. Emberen túli szenvedés Jouvet mozdulatlan arcán, ahogy
átdobja neki a pisztolyt, mintegy felszólítva, hogy végezze ki őt.
A leányt Annabella játszotta. Elmosódó alakjában hiába keressük
a Bandera finom kellemű, különös egzotikumu táncosnőjét. Itt nem
is játszik, betölt egy szerepet s a szerep betölt egy helyet a drámában.
Annál kitűnőbb a másik női szereplő, üdítő jasszleány,
igazi párizsi. Nem romlott, nem ízléstelen, nem is cinikus. Természetességgel veszi tudomásul, hogy a rendőrség elcsípi, hogy a
szeretője dagadtszeműre veri, hogy elhagyja: hozzátartozik az
életéhez, hogy minden helyzetben föltalálja magát.
A frakkos nagyvilági fiatalember, Albert Préjean, frakkosan,
nagyvilágian és becsípetten kimenti a Szajnából Danielle Darrieuxt
aki szerelmi bánatában ugrott bele. A fiatal aranyifjú védencével
csuronvizesen beállít a villájába, a vendégek közé. Danielle
Darrieux sorba rendezi a botrányokat, igazi «Eleven ördög», becsíp
magárarántja a szekrényt, kimászik a háztetőre, nyaktörő helyzetben énekel, bájosan kellemetlenségeket mond a vendégeknek
s végül a házigazdával kidobáltatja őket. A mulatságos helyzetek
sorából talán emeljük ki azt a jelenetet, mikor a komornyikok
gyöngye Danielle Darrieux elől a szoborra menekül, a szobor
ledől s a talpazaton ott áll a komornyik, kétségbeesésében, mint
a tehetetlenség és a komikus rémület szobra. Danielle Darrieux
nem az a szélesskálájú színésznő, akinek — szerepköre jól-rosszul
megoldott különböző alakításai alapján tartják. Üde és kellemes
jelenség, de egészben véve mi az, amit láttunk tőle eddig?
Láttuk, mint ügyvédet, mint diákleányt, mint szerelmes kisleányt, magára öltötte a talárt, a diákruhát vagy estélyi ruhát,
mosolygott huncutul vagy elkomolyodott elködösödő szemmel,
durcáskodott vagy hancúrozott; de seholsem a jellemet ábrázolta.
Tehetségesebb az átlagnál, a hasonlóképpen csinosak átlagánál,
de attól, hogy a szereppel mondani is tudjon valamit, messze van,
Szerencsére ezt nem is nagyon kívánják tőle.
Napkelet II.
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Elegáns szélhámosok világába visz a Szélhámosnő voltam
francia film. Egy fölötte szimpatikus zsebtolvaj, egy gonoszul
cinikus világfi s egy csinos nő szédítik a felsőbb tízezret, olyannyira ügyesen, hogy a károsultak sem panaszkodhatnak, csupán okulhatnak a dologból. A társulat női tagja beleszeret az
egyik kiszemelt áldozatba s új életet kezdene vele, ha régi cinkosai föl nem keresnék. Ügyes és izgalommal átszőtt jelenetek, az
asszony a robogó autóban vallja be férjének multját. Különleges
ízzel mulatságos az utolsó jelenet: a két szélhámos a társnőjüknél összegyűlt vendégsereget ügyes trükkel kifosztja, de a zsebtolvaj, akiből bűnbánó lovag lett, visszalopja társától és hiánytalanul visszaszolgáltatja az ékszereket.
Wallace Beery és Mickey Rooney együttes játéka az Örök
csavargó. Nem találni Wallace Beeryre jobb jelzőt, mint hogy vérbeli ripacs, egészen a művészi kiteljesülésig. Részeges csavargóvá
lett állatorvost játszik, levitézlett turf-alakot, néhány felejthetetlenül emberi jelenete : a műtét a sötét istállóban, zseblámpa mellett figyelő, aggódó diadalmas arca ; semmi kételyünk, valóban
sikeresen megoperálta a versenyparipa lábát. Idillikus a csavargása Mickey Rooneyvel a köhögő, ócska autóban, amit később a
hullámok ragadnak el. Nagyon szép Mickey Rooney vágtatása a
tengerparton, meztelenül versenyt a széllel, fiatal harci kiáltásokkal a fekete lovon. Egyenesen megható, ahogy ez a gazdátlan
suhanc Beery nyakába varrja magát, ahogy apává-gyermekké
fogadják egymást, minden törvényes formaság nélkül, a szabad
ég alatt, örökebb törvények szerint. Két férfitárs, két csavargó
barangol, senkihez az égvilágon nincs közük, csak egymáshoz.
Mélyen emberi humort csillogtató jelenet: kikötnek az özvegynél, aki el akarja vétetni magát, meghívja Beeryt az énekkarba.
Beery mellett ott ül a veszély, a csábosan mosolygó özvegy személyében, a hideg leli, amikor odanéz, de mégis oly áhítattal, gyermeki és tiszta örömmel tud belefelejtkezni az ének gyönyörűségébe. Valami — keserű bölcsességtől mentes — ártatlanul bölcs
humor van ebben az emberben, s a felsőbbrendű művész nagyképűségének hiánya éppen, ami gondtalanul és vidáman megértő
bölccsé gazdagítja.
Lehetséges, hogy Amerika a Szárnyas tengerészek repülőfilmmel légiflottájának akarta hatalmas hírét kelteni, azonban
magában a filmben nincs egy szemernyi tendencia sem. Magáért
a repülésért, a repülő-élet, a kiképzés bemutatásáért készült és
nem azért, hogy az amerikai légihaderő parancsnokát dicsőítse.
Üdítően fiatalos, friss film ez, egy repülőiskola élete, bravúros
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légi mutatványok, tökéletes gépek, s csak úgy mellékesen egy
olyan hidroplán, amiben a szereplők csak mennek, mennek, végig
a kabinsorokon, a nézőt a hideg rázza, még mindig nem jutottak
végig rajta. (Lehet, hogy itt a tendencia, de semmiesetre sem
kiabál ízléstelenül.) Szívderítő, kedves epizódok, amelyek sehol
sem élezik ki a veszély bemutatását. Olivia de Havilland kedves,
George Brent és John Payne férfias megjelenés. Az első repülőfilm, amiben izgalom, bravúr éppen úgy van, mint a többiekben
s amit mégsem kell szorongva végigdrukkolni, semmi alattomos
epizód, a pilóták nem veszik könnyelműen a veszélyt, hogy a néző
borzongjon helyettük, de nem is nagyképűen óvatosak, mint
akik áldást kapnak minden fölszálás előtt. Úgylátszik, a tengeren
túl nem újság a repülés, nem veszik sem többnek, sem kevesebbnek, mint ahogy a fiatal Amerika veheti: nemes és férfias sportnak.

Soós

László

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
A F Ő V Á R O S I K É P T Á R ÚJ S Z E R Z E M É N Y E I
A Székesfővárosi Képtár az új szerzemények második sorozatát mutatta be a Nemzeti Szalonban. Míg pár hónappal ezelőtt
a történeti rész gyarapodásáról számolt be, a második sorozat az
új szerzemények modern anyagát ismertette. Művészetünk rég
lezárt fejezetét jelentő történeti darabok azért itt is akadtak,
például mindjárt az első teremben kilenc
Benczúr-festmény.
A szerzemények túlnyomó része azonban a jelenkorra s a törekvések dolgában hozzá egyenesen kapcsolódó félmultra tartozik.
Szerencsésen gazdagítja a Képtárt oly elhalt mesterektől való
munkákkal, akik már a X I X . század végén is működtek, de
művészi világukkal a huszadik század magyar pikturájához számítanak, sőt annak — mint Mednyászky, Ferenczy, Rippl-Rónai,
Vaszary — döntő jelentőségű alakítói. A képek és szobrok további
társasága aztán csupa élő művész alkotása, az új és még újabb
nemzedék képviseletében művészetünk friss napjaihoz fűződik,
közeli esztendők kiállításairól került a Fővárosi Képtárba.
Köztük számos esetben könnyű «jó ismerőst» felfedeznie annak,
aki az elmúlt öt-tíz év tárlatait érdeklődve látogatta.
A korábban bemutatott történeti anyag s a majdnem kétszáz
festményt, grafikai lapot és szobrot számláló modern sorozat,
tekintve, hogy mindössze két év gyüjtőtevékenységéről van szó,
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feltétlenül imponáló gyarapodása a Fővárosi Képtárnak. A legteljesebb elismerést érdemlően tűnik ki belőle az az anyagi áldozatkészség, amellyel a főváros ezt a fiatal intézményt fejleszti s
másrészt annak a műpártolói kötelezettségnek felismerése is,
amelynek tudatában a főváros a képzőművészet ügyét megértő
módon napirenden tartja.
Nem új ez a mecénási gesztus. Már a háború előtt vásárlások,
megrendelések, parkokat díszítő szobrok, iskolafalakat színesítő
freskók tanuskodnak róla, de mondanunk sem kell, hogy soha nem
volt rá oly nagy szükség, mint ma, amikor a szellemi kultúránk
épségéhez elválaszthatatlanul tartozó képzőművészet a társadalom felől egyre riasztóbb magárahagyatottságot mutat. Bármennyire nyomasztó is azonban a helyzet, reménytelennek látszó
a rengeteg művész sorsa, a vásárlások terén a főváros azért ma
épúgy nem követheti az ötletszerűséget, mint azt a tisztán támogatásra tekintő, jótékonysági szempontot, amelyre régebben,
városatyai közreműködések folytán, gyakran volt példa. Azt
lehetne mondani, hogy a főváros voltakép azóta lett gyüjtő
s került a műgyüjtéssel járó kritikai, szelektáló feladatkör elé,
amióta megvalósult a művészeti múzeum, a Fővárosi Képtár régi
gondolata. Ez az intézmény szinte önmagából is következően írja
elő a vásárlások körül a tervszerűséget s másfelől a szigorú, tisztult színvonalat, a napi esetlegességek fölé emelkedő magasabb
mértéket. Az az áldozatkészség, amelyet a főváros műtárgyak
szerzésére, elsősorban a modern művészetre fordít, csak ezen az
úton kamatozik valóban a köz javára s a Fővárosi Képtárt oly
intézménnyé léptetheti elő, amely a Szépművészeti Múzeum
mellett is számottevő, sőt sok tekintetben hézagpótló.
Az új szerzeményeknél általában ezek a szempontok érvényesültek. Vannak ugyan oly képek is, amelyek annak ellenére, hogy
ma készültek, a dátumuk jelenkori, törekvést, stílust tekintve nem
sorozhatok a festészetnek a kort jellemző lapjaira, a megszerzésük
tehát ebből a szempontból nem okvetlenül «szükségszerű». De
ezeken is észrevehető annak a jelenléte, ami viszont magánál
a puszta korszerűségnél fontosabb ajánlólevél: a kvalitás, a komoly és biztos érték.
Benczúr Gyula kilenc festménye közül a mester munkásságának zárószakaszából való a díszmagyaros önarckép (1914).
Ugyancsak kései mű a mitológiai beállítottsága mellett is önarcképnek tekinthető «Pán a nádasban» (1910.) s egy rózsacsendélet. A művész édesanyjának arcképe és gyermekeinek képmása, a jellemző Benczúr-kvalitások mellett, egyben életrajzi
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érdekességű. Az utóbbi képen még müncheni jelzés van. A Mátyás
alakjával kapcsolatos három történeti kompozícióvázlat s a
«Pirosruhás hölgy» is abból a korábbi időből ered, amikor, a hetvenes években, a virtuóz tudású mestert még nem vették nagyon is
igénybe a főúri világ és a közélet alakjairól készült, az anyagszerűség tarka csillogásait hangsúlyozó «reprezentatív-arcképek».
A Benczúr-szerzemények között a három kompozícióvázlat
tűnik különös nyereségnek, valamint az a szintén kisebbformájú
festmény, amely vörösruhás, sárganapernyős és szalmakalapos
fiatal hölgyet ábrázol a nyár zöld pompájában úszó domboldalon.
Ezek a kompozíciók : «Mátyás fogadja a pápa követét», «Mátyás
művészei körében», «Mátyás és Holubár», tudomásunk szerint
nagyméretben nem készültek el. Nem lett belőlük «befejezett»
alkotás, csak «vázlatok» s a forma, szín, valőr tökéletes egységében
mégis kiváló és kész, mert semmiféle hozzátennivalót nem kívánó
értékei a magyar festésnek. A tömören fogó ecsetre, mély tónuserőre valló három kis képen az előadás oly spontán lendülete, dús
festőisége él, amelyet a nagy képekről az «agyondolgozottság», az
akadémiai formalizmus hideg szele rendszerint eltüntetett. Bizonyos szempontból ezeknél a Mátyás-kompozícióknál is érdekesebb
azonban a «Pirosruhás hölgy». Benczúrnak ez a nyilván müncheni
korszakából származó képe a háború után, a műcsarnoki emlékkiállításon is szerepelt s ott néhány hasonló természetű alkotással
együtt, a hagyományosan ismert Benczúr-stílustól elütően, meglepő irányból mutatta a mester tehetségét. Arról a naturalista
útról tanuskodik, amelyen Benczúr szintén elindult, de aztán más
célok és feladatok kedvéért, kétségkívül őszinte meggyőződésből,
hamarosan abbanhagyott. A «Pirosruhás hölgy» plein air-kísérlet,
impresszionista területre tett lépés Benczúr munkásságában.
Az új anyagnak a XIX. századra tartozó darabjai közül
kiemeljük még azt a női tanulmányfejet, amely fölötte előnyösen
mutatja a rajztanári sorba szorult Kinnach László tehetségét,
Pataky László tragikus hangulatú genreképét, («Virrasztás») Peske
Géza csendéletét.
Ferenczy Lárolynak két muzeális rangú festményét szerezte
meg a Fővárosi Képtár. Az egyik a vezető szerepű mester «finom
naturalizmusának.» korai éveiből való (1890), a dunai t á j reggeli
fényébe élesen rajzolódó hár omfiút ábrázol («Kődobálók), a másik,
delikát virágcsendélet, Ferenczy harmadik stíluskorszakának terméke (1911). A müncheni és nagybányai zseniális tanítómester,
Hollósy Simon gyengéd tónusszépségű leányfeje fiatalkori mű.
Mednyánszkyt, akivel szemben még mindig érthetetlenül késik a
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művészetének gazdagságát összefoglalóan szemléltető emlékkiállítás : öt lírai táj-remeklés, kis önarckép és egy csavargófej
képviseli. Körösfői Kriesch Aladár történeti vászna («Tordai
országgyűlés») csak azt példázza, hogy egykor, a millénnium táján,
az «akadémikus» Körösfői ily feladatokkal is foglalkozott. A csakhamar más irányba kanyarodó, Ruskin eszméiért lelkesedő
művész igazi jelentőségéről persze semmit sem árulhat el.
A különös álmodozások, bizarr tájak és alakok magányos
festőjének, Gulácsy Lajosnak három színes rajzát láttuk. Grafikai
lehelletszerűségével a «Velencei fej» jellemzően idézi tehetségét,
bár egyben mintha már a közeledő tragikus véget is sejtetné
(1915). A másik szomorú sorsú művész, Csontváry Kosztka Tivadar, akit a kommün összeomlásakor felhalmozott tökmagok közt
találtak holtan budai műtermében, szintén képviselve van. Felfedezőinek és méltatóinak túlzásai nélküli is kétségtelen, hogy
ez a patikusból lett festő, a furcsa, rejtelmes életű Csontváry,
figyelmet érdemlő jelensége a modern festészeti alakulásnak.
A magyar naturalista-impresszionista előretörés idején, a század
kezdetén ugyanis egy későbbi törekvés embereként, a stilizált,
a fénnyel telített nagyvonalú és dekoratív képforma keresője volt.
Jóllehet őt magát sokan ismerték, közvetlenül a háború előtti
években napi vendége volt a nevezetes Japán-művészasztalnak :
óriási méreteket kedvelő munkáit, amíg élt, jóformán senki sem
ismerte. Akinek pedig netán sikerült a Csontváry által hétpecsétes
lakat alatt őrzött képekhez jutni, az nem hitt bennük. A Fővárosi
Képtárba került alakos dalmát tengerparti táj, a kisméretű
Csontváry-képek közül való. Egyszersmind abból az időből,
amikor az autodidakta Csontváryn, s kezdetlegességek mellett meglepő finomságokat, magas festőértékeket teremtő ecsetjén még nem
uralkodott el a sizofrénia nevű kór, amely nála egyébként, a
fantasztikus képzelgésekben és meghökkentő logikai toronyugrásokon túl, veszélytelennek látszó, síma állapottá konzerválódott.
Rippl-Rónainak egy derült nyugalmú kaposvári impressziója
(«Flox és Filox»), paszteljcsendélete s két szellemes grafikai lapja
szerepel a Képtár új anyagában. Karlovszky Bertalan rajzlátásos,
miniatűrista festésmódjának egyik elsőrangú darabja az az
ismert, a téli műcsarnoki tárlaton is kiállított «Női arckép»,
amely a főváros tulajdonába jutott. A «Fürdő nők» azok közül a
Vaszary-festmények közül való, amelyek fekete ágyazásból kiragyogó, zománcos fényű színeikkel a huszas évek elején követték
egymást s talán legegyénibb maradandósággal őrzik a lobogó
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vérmérsekletű és éles intellektusú, folyvást újabb problémák felé
törő mester művészetét.
Erőteljes, rusztikus ecsethúzásokat tükröző önarcképről, a fején
paraszti föveggel, az alföldi tanyák, a mély éjszakai egek és izzó
nappali színek festője, Koszta József tekint le. Rudnay Gyula dús
festőiségének, hagyományokba kapcsolódó, de teljesen maivá
hangszerelt, a lélek magyar ritmusaitól átjárt stílusának kiváló
értékeit hordozza a vörösruhás «Öreg ember». Márffy Ödön
könnyed, dekoratív ízű, fénysugárzást árasztó ecsetjének egyik
legkülönb termékéhez jutott a Képtár azzal a Csinszka-arcképpel,
amely finom és érzékeny asszonyiságában utolsó megjelenítése
Márffynénak, illetve Ady felejthetetlen özvegyének. Szőnyi
István újrealista művészetével az «Aratás után» című alakos
tájkompozíción találkozunk. Iványi-Grünwald Bélát egy interieur,
Egry Józsefet badacsonyi tájélmény, Szüle Pétert vízfestménytechnikával készült világos falusi impresszió, Csánky Dénest,
Berény Róbertet egy-egy kitűnő mű képviseli. A további anyagból
csak a nevek felsorolásával jelezhetjük a kiemelendő darabokat :
Molnár C. Pál, Kmetty János, Kontuly Béla, Istókovics Kálmán,
Szobotka Irme, Mattioni Eszter, Remsey Jenő, Bartha László,
Hincz Gyula, Fáy Lóránt, Halápy János, Tihanyi János Lajos,
Jeges Ernő, Udvary Pál, Simon Béla, Gaál Ferenc.
A szobrászati szerzemények között örömmel fedeztük fel a
szegedi származású, hosszú ideje Párisban élő s ott a modern
szobrászi törekvés méltán számontartott tehetségének, Csáky
Józsefnek leszűrt szépségű kis bronzát. Az anyagban a rég mesterként ismert Medgyesy Ferenc mellett egész sora vonul fel az
új magyar plasztika fiataljainak : Borbereki Kovács Zoltán,
Boldogfai Farkas Sándor, Servatius Jenő, Ispánki József, Löte Éva,
Madarassy Valter, Rumi-Rajki István, Vilt Tibor, Buzi Barna,
Andrássy Kurta János, Mikus Sándor, Antal Károly, Csucs
Ferenc. Külön kell említenünk Jakab Andrást, akinek kulturált
tehetsége a télen az erdélyi művészek kiállításán tűnt fel. A «József
eladása» című szoborkompozícióját tartó állványon gyászfátyol
jelezte, hogy Jakab András, sajnos, már csak a multé. Mint
hallottuk, Bukarestben, ahol élt, megdöbbentő körülmények
között, tragikus félreértés vértanuja lett. Neve a plasztika nagy
ígéreteként méltó a feljegyzésre a magyar művészet veszteséglistáján.
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