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SZÍNHÁZ
MACBETH
Shakespeare-felújítás

a Nemzeti

Színházban,

Ebben a felújításban az igazi megújulást mindenekfölött az
ú j fordítás jelenti. Szabó Lőrinc tollából került ki, és magán viseli
eredetének minden ismertetőjegyét: a szöveget és formát egyaránt
tisztelő gondosságot, a költői meleg átérzést, sokszor a fogantatás
örömét sugárzó, teremtő m á m o r t ; magán — fájdalom — a költő
bizonyos elvi makacsságát is a szöveg maivá varázsolásának kérdésében ; ez az a pont, mely bírálóit majd mindig szembe állítja
felfogásával, de amelyben nem szívesen enged. A Macbeth komor
hangneme természetesen sokkal gyérebben ad alkalmat ilyen
kirivóbb modernesítésre, de azért egy-két efféle erőszakolás most
is akad («hall»-t emlegetnek Macbeth várában ; «susztermunká»-ról
beszélnek ; a bérgyilkost «jó sakter»-nek dicsérik ; «lemondják a
bankettet» stb.). A fő mégis csak az, hogy a tragédia fönséges
lélekzetvétele, balladai sodra pompásan érvényesül.
Az új rendezés (Németh Antal igazgató jubiláris, századik
munkája) szintén lelkes, körültekintő odaadásra, a jó érzékkel
megismert lényegnek tiszteletére vall. A Macbeth valóban igen jól
elvan holmi operai barokk pompa nélkül, az inkább csak jelző,
középkorias fametszetstílus igazabban árasztja ódon és puritán
ízét (épp ezzel a puritánsággal áll olyan egyedül Shakespeare
művében).
A színészi rész mindezzel szemben mintha még nem érlelődött volna teljes és zavartalan hatásúvá. Pedig a két protagonista,
Macbeth és a Lady, ugyanaz volt, mint a régi fordítás utolsó előadásain. Kiss Ferenc annakidején szinte beugrásszerűen vette át
ezt az egyik legnehezebb és legösszetettebb shakespearei feladatot,
melyben Ódry sem jutott el makulátlan eredményig, s ha egész
vonalvezetése talán nem volt is gáncsolhatatlan biztosságú, a
döntő mozzanatokban ritka sugallatossággal rátapintott a hősiességből és ideggyöngeségből szőtt gigászi zsarnokalak elevenére.
Most a felújításban aprólékosabban megmunkálta a szerepet, de
valamelyest mozaikszerűbbé is tördelte. Nagyobb nyomatékhoz
j u t t a t a benne a lírát, ilyenkor már-már inkább a viasz olvadását
mutatta, semmint a drámai acélét. Legmegkapóbban önemésztő
tépelődései sikerültek az első megingások mozzanataiban. Viszont
a zárórészben hőssé magasztosulása megint nem volt igazán meggyőző, itt valami meglepő és megokolatlan joviálisság került játékába, majd azt mondanám : valami kis hárijánosi vonás.
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Tőkés Anna szép sötét orgánuma, tragikai ereje ritkán j u t
ennyire méltó feladathoz. S miért, miért nem : most mégsem emelkedett a tulajdon legjobb színvonalára. Egy kissé «áriákra» építette föl szerepét, mint az operaénekesnők szokták. A jeles tehetségű művésznő ú j a b b a n feltűnő ritkán j u t o t t szóhoz, ilyen súlyú
szókhoz még ritkábban. Bizonyos, hogy szerencsésebb foglalkozt a t á s a ú j r a rávezeti m a j d a csak pillanatnyilag megszakadt igazi
ösvényre.
Az ú j szereplők közül Petheő nemes méltósága és Rápolthy
Anna anyapárduci büszkesége volt legméltóbb szép szerepéhez.
Malcolm szerepe is a legszebbek egyike Shakespeare k á p r á z t a t ó
arcképcsarnokában s az ifjú Ungvári nem is bizonyult rá merőben
érdemetlennek, csak önjellemzésében a valóságnak s a koholt
vádaknak finomabb szétválasztására kell még gondosabban árnyaló
megoldást találnia.
Papucshős. Németh László színműve a Nemzeti Színházban.
Egy ősi színpadi típuskép, a
papucshős, itt egyéni jogokért lázad fel, természetesen sikertelenül,
hiszen bukását tulajdon lényében
hordozza. Még a lázadásba is inkább csak úgy sodródik, egy erős
női akarat hatása alatt, mellyel
végül keményen szembefordul, sokkal keményebben, mint bilincseivel ; ahogy önkéntes rabszolgaszabadítója fejére olvassa : ő maga
dobja ki lelkének jobbik felét.
Tiszta tragikomédia ez, különös
vegyülék : mintha moliérei komédiát adnának elő — Strindberg
hangján. Németh László az apró
ingerültségek drámaírója, ha ugyan
aprónak mondhatók azok a feszélyezettségek, melyeknek ára nem
kevesebb, mint egy ember boldogsága, egész élete ; olyan emberé,
akiben boldogság és élet minden
kérdése az intellektus gyötrelmeiben forrja ki magát.
Kevéssé vet számot a közkeletűbb színpadiassággal, s szinte csak
dialektikájának állandó villamos
feszültsége tölti meg mégis a színpadot s kapcsolja be áramkörébe
a nézőteret.
Nem könnyű őt színészileg szolgálni, de Németh Antal megértő

és odaadó buzgalma most is eléri
az elérhetőt. Timár — mint az író
két korábbi művében is — legjobban fedi ezt a különleges stílust, most is alvajáró biztossággal
halad a meredély szélén. Mellette
leginkább Makay Margit remekel,
nem enged a csábításnak, hogy a
rábízott alakot rokonszenvesebbé
hamisítsa: kemény marad, mint
maga a — lelkiismeret. Tőkés Anna
korlátolt pávaönérzete, Táray rezignált humora : kitűnő. A fiatal
Mészáros Ági még gondos irányításra szorul.
Feleség. Bókay János vígjátéka
a Nemzeti Kamaraszínházban.
Utólag — így nyilatkozott a
szerző — mindig az a darab legkedvesebb az írónak, amelyik legtöbbször ment, mert neki mindene
érdekelt: a hiúsága és a pénztárcája is. Ezúttal maga a színház
is nagyon rajta van, hogy az újdonság minél többször menjen:
mingyárt a bemutató színlapjára
odanyomatta : 1—25. Mi az ilyen
előirányzott jubileumokért nem
túlságosan lelkesülünk, talán a közönség ítéletének mégse vágjunk
így elébe, ha már a bírálatáéra nem
sokat hederítünk is . . .
Lelkesedjünk-e magáért a da-

425
rabért?
Készséggel
elismerjük,
hogy rutinos munka, hogy a négy
szereplő szerelmi játszmáját ügyesen szövögeti-bontogatja (egy kissé
Penelope-módra, hogy három felvonás kiteljék belőle). íróibb érdekeltség és néhány igazabb «szívhang» főleg a feleség alakjának
rajzában akad, s elvétve a hűséges udvarlóéban; a férj meg a
«démon» kettőse sokkal bágyadtabb, szinte egészen a közhelyben
reked el.
Az előadás is némileg ilyen
Janus-arcot mutat. Bajor Gizi nagyon finoman kidolgozza feladat á t s nagyon meg is gazdagítja a
magáéból ; a «tízéves» feleségek
első házassági válságának mélabús fuvalma lebeg játéka körül.
R a j n a y lemondásra termett imádója is megnyerő, férfias kedvességű alakítás. De már Págert alig
volt érdemes erre a szerepre lekötni : alig-alig tud igazán belemelegedni, inkább csak nagy gyakorlatára támaszkodik.
Lukács
Margit pedig — hiába — sehogysem «vamp»-lélek : maradjon is
csak inkább fiatal Laborfalvi Róza.
A rendezést maga a szerző végezte.
Kártyázó asszonyok. Hunyady
Sándor színjátéka a Vígszínházban.
«Erkölcsrajz» a Vígszínház tőszomszédságából, mely a névváltoztatás ellenére is megmaradt
Lipótvárosnak. Méltányoljuk a
szerző jártasságát ebben a környezetben s általán a korszerű kártyaszenvedélyben, csak azt nem, hogy
ennyire minden művészibb becsvágy nélkül csapott fel fényképésznek, s ő t : fotoriporternek. Ez a
nyers «montázs» nem méltó Hunyady írói hangjához és rangjához. Nem is szívesen beszélünk
egyes részleteiről (pedig ezekben
akárhányszor megcsillan a tehetsége), annyira lehangolónak érezzük az egészet. «Ha asszonyok közé
mégy, ne feledd az ostort» —

mondta Nietzsche. Kártyázó aszszonyai között ennek most Hunyady is hasznát vehetné. De ezúttal otthon feledte, s csak kis
zsebkodakkal forgolódik közöttük ;
mindent számba vesz, de semmit
sem kér számon.
A Vígszínház munkája méltó a
sok sikert látott szerzőhöz. Somlay a monumentális felé növeszti
szerepét, valameddig az író lélektani botlása le nem bombázza építményét. Mezey Mária a talmi előkelőség tökéletes hitelét kelti. Muráti Lilinek itt-ott szívhangjai is
szerencsésen jelentkeznek, csak fölösleges izgékonyságát kellene valamelyest megfékeznie. Ladomerszky
Margit az epizódban kitűnő. Hegedüs Tibor rendezése vígszínházi
fokon áll.
Végrendelet. Kodolányi
János
színműve a Belvárosi
Színházban.
Egyke és földkérdés nincs távol
egymástól, az Ormánságban nagyon is összefüggenek, s Kodolányi az á után kimondja a bé-t is,
bár talán fordított sorrendben (állítólag új darabja korábbi is a
Földindulás-nál). Egy paraszt-Lear
családjában m u t a t rá a földéhség
rontó erejére. Minden alakja a naturalista ábrázolónak éles szemére
és szociális megértésére vall, de a
részletek tökéletes hiteléből s az
avatott segítenivágyásból mégsem
épül meg olyan dráma, mely a
sivár valóságot a művészi igazság
magasába emelné. Az alantas indulatok robbanásig feszítik a színművet, az erkölcsi elv annál gyámoltalanabbul lép sorompóba, s a
végén is igen kevéssé meggyőzően
érvényesül. Egy kissé a Schönherr
osztrák parasztjainak állati önzése
támad fel itt újra a színpadon, talán csak azért, mert az ilyen egyoldalú írói látás minden ég alatt —
ugyanazt látja meg. Ezért is kevés ez irány termékeinek egyéni
érdekessége : sommás perben ülte-
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tik a vádlottak padjára épp azokat, akiknek lelke és sorsa iránt
részvétünket és szeretetünket követelik.
Szívesebben fordulunk méltánylásunkkal az igen jó előadás felé.
Sármássy Miklós stílustisztelő rendezésében kitűnő összjátékot n y u j t
az egész együttes, melyből leginkább Egyed Lenke, Keresztessy
Mária, Eszenyi Olga, Simon Marcsa
és Görbe János magaslik ki. Kiszely
Ilona első ízben j u t o t t érdemleges
feladathoz, indulásanagyon biztató,
Varga Mátyás színpadképei jók.
Szabad az út. Bourdet Edouard
vígjátéka a Pesti Színházban.
Bókay újdonsága után feltűnt,
hogy ez a régi francia darab (még
«békebeli» műve írójának) menynyire rokon vele tárgyában is,
technikájában is. Dehát ez a családfa valóban igen terebélyes. Valamirevaló francia színpadi író
szinte kötelezően megír pályája
elején egy ilyen «mintadarabot»,
megtanulja r a j t a a gazdaságos fölépítést, megtanulja azt is, hogy a
már számtalanszor látott alakokba
és helyzetekbe hogyan kell és lehet mégis belevinni valamit, ami
az egésznek megadja az újság varázsát. Bourdet azóta nagyon sokféle hangot megszólaltatott, itt
még saját hangja alig van, legfeljebb a darab végén üti meg fülünket némi melancholiás életbölcselet : a boldogság alig jelenthet többet annál, hogy — nem vagyunk
boldogtalanok . . .
Heltai Jenő fordította le a dar a b o t finom stílusérzékkel. Az előadás — Horváth Árpád rendezésében — jól pereg, noha a négy
szereplő munkája nem áll egészen
egy szinten (akárcsak Bókay kvar-

tettjében). Itt is a feleség s az
udvarló — Sulyok Mária és Dénes
György — vezet, a másik p á r :
Ajtay férje és Szepes Lia csábító
csitrije felületesebb és színészkedőbb.
Prometheus nem bánta meg.
A Dunaparti Színpad
kapunyitása.
Kabaré — kabaréfölötti igényekkel, valahogyan ezzel az elgondolással kér szót ez az új, rokonszenves vállalkozás. KöpecziBoócz Lajos, a kiváló tehetségű
színész vezeti a művészi részt, és
Török Sándor, a folyóiratunkban
feltűnt s azóta komoly megbecsülést szerzett fiatal író áll mellette
a kívánatos «hangnem» megteremtésében. Az első műsor vezető darabja is tőle való, a levitézlett
titánról, aki hiába ajándékozta
meg az emberiséget az égi tűzzel,
ez kincsét vagy elprédálja, vagy
gonosz indulatainak szolgálatába
állítja. De az Olympusról mégis
meglátja a biztatóbb jeleket, a
jobb jövőn őrködő kis mécseseket.
Ezekben van a vigasz minden titáni
szenvedésre ; Prometheus nem bánta
meg!
Maga a műsor még egy kicsit
tétova. Egy Avercsenkó-apróságban Köpeczi-Boócz remekelhet, egy
érezhetőleg testreszabott külvárosi
jelenetben Gombaszögi Ella meleg
kedélye és kedvessége hódít. Gárdonyi Géza is szóhoz j u t egy színszerűsített novellájával, de egy kicsit bágyadtan. Az együttesből
egyelőre Gyöngyössy Erzsi, Baló
Elemér és Pálóczy László mutatkozik méltónak már ismert nevéhez, Mindszenthy Magda pedig
megújítja a Bethlentéri Színpadon
nyert jó benyomásunk emlékét.
Rédey Tivadar
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JÚLIA SZÉP
MAGYAR

BEMUTATÓ

AZ

LEÁNY
OPERAHÁZBAN

B E E T H O V E N ÉS B A C H
Magyar újdonság volt Operaházunk ezidei első bemutatója. Legfőbb bizonyítéka a vezetőség jóindulatának, amellyel minden lehetőséget megad arra, hogy fiatal zeneszerzőink színpadi zenei tehetségüket érvényesíthessék. Tehát nem a vezetőségen múlik, ha ezen a téren
nem sok eredmény mutatkozik. Ádám Jenő tavalyi operakísérlete, a
«Mária Veronika», különféle modern operakísérletek érdekes kongloratuma, sok egyéni értéket, nagy zenei kultúrát mutatott, de a szöveg
gyengeségeit nem tudta a vérbeli színpadi muzsikus erejével egyensúlyozni.
Ottó Ferenc első operájában, a «Júlia szép leány» székely balladát, NyirŐ József gyönyörű színpadi átdolgozásában használta fel szövegül. A szöveg körül tehát itt nincs baj. Ha nem is nyujt alkalmat
nagyobb drámai mozgalmasságra, gazdag lírai vonatkozásaiban bőven
kiaknázható. Ottó Ferencnek van is érzéke a színpadi vokális stílus
iránt. Az olasz opera verisztikus irányának, különösen Puccininak nagy
hatását ebből a szempontból a szerző javára kell írnunk. Jó ösztönnel
találta el az egyedül kivezető utat a modern operai kísérletek zűrzavarából, amelyekben minden van, csak a jól énekelhető énekszólamok hiányzanak. Ottó éppen az énekelhetőségre veti a súlyt. Júlia, János, a kobzos
szólamai az olasz operaáriáknak az énekhangot a maga természetes
törvényszerűségében teljesen kibontó stílusát mintázzák. Hogy azután
a régi székely népi dallamok igen igénytelen eszközökkel való színpadra
ültetése tarkán váltakozik ezzel az olaszos áriastílussal és magyar énekbeszédkísérletekkel, egyik a másikkal szemben áll, nincsenek egymással
szerves összefüggésben, mindez már a szerző általános zenei kultúrájának nagy hiányaira vall. Mert hiába minden őszinte lelkesedés, tűz és
nagyakarás. Az a zenekar csak akkor fog szólni, belekapcsolódni a színpadi történésbe, akkor kap színt és jelentőséget, a jelenetek zenei folytonossága csak akkor fog kialakulni, ha szerzőjének háta mögött alapos
és széleskörű partitúratanulmányok állnak és az opera bonyolult gépezetének ismeretében is szerzett már bő tapasztalatokat.
És ami a magyar népi témákat illeti! Ottó művében úgy érezzük, hogy ezek a gyönyörű székely dallamok még a színpadon is így
a legszebbek, a maguk érintetlen, mintegy az anyaföldről leszakadó
közvetlenségükben. Dehát itt már a magas kultúra területén vagyunk
s itt az a mester, aki esztétikai formálásban önmagából tudja újraalkotni
a népzenében rejlő erőket. Hogy a szerző mit tud ebből a témából csinálni, hogyan tudja beolvasztani egy egységes szerves egészbe : ezen
múlik minden. Ottó Ferenc most hallhatta azt, amit alkotott: nagy előny
és szerencse ez egy, a tanulságot levonni tudó fiatal szerző számára.
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A magyar nemzeti opera megteremtése gyönyörű cél, de ehhez azt is
tudni kell, hogy mint a természetben, úgy a művészetben sincs ugrás.
A szabad előrehaladásra minden zeneszerzőnek joga van, ha már nem
szorul iskolázásra és egész személyiségével felel azért, amit komponál.
De hogy akár egy lépéssel is közelebb viszi szerzőnk a magyar opera
ügyét, azt csak eljövendő fejlődése fogja eldönteni. Ez ma még csak
egyes jelenetekben felcsillanó ígéret és reménység.
Az Operaház legjobb erőit állította a mű szolgálatára. Rigó
Magda, Halmos János, Palló Imre, Basilides Mária, Budanovics Mária,
Koréh odaadással énekeltek és játszottak. A rendezés igyekezett áthidalni a ballada cselekményének mozaikszerű jellegét. A fametszetszerű díszletek, — Fülöp Zoltán műve — különösen az utolsó kép szép
magyar hangulata, nagy sikert arattak. A zenekart Kenessey Jenő
vezényelte.
Az est másik részét Bartók Béla «A fából faragott királyfi» című
táncjátékának felújítása töltötte be. Végre ismét hallhattunk Bartókmuzsikát a magyar Operaházban. I t t az Opera egyáltalán nem áll,
mint legfontosabb tömegnevelő zenei intézmény, hivatása magaslatán.
A világhírű mester olyan remekműve például, mint a «Kékszakállú
herceg vára», amit már régen a magyar zenekultúra közkincsévé lehetett volna gyakori előadással tenni, még ma is csak zenei ínyenceknek
szánt óvatos adagolásban részesül.
Dehát egyelőre örüljünk ennek a Bartók-felújításnak, különösen, ha nem fog letűnni ez is hamar a műsorról. A felújítás főkép az ú j
koreografiára vonatkozott, amelyet egységesebbé tett az egyes helyeken megrövidített partitúra. Bartók zenéje annyira túlnő a külső táncos
cselekményen, hogy talán a szem minden foglalkoztatása nélkül lehetne
a legjobban felfogni és élvezni a szépségeit. Az erdők és folyók táncának impresszionisztikusan vibráló festőisége, kifejező ereje a természet
végtelen gazdagságát és láthatárát hordja magában a színpadi kép
bármilyen virtuóz módon megoldott, de mégis csak szűk, mesterkélt
kereteivel szemben. A lélek zenéje ez, a benső keserűségeké, a folyton
űzött, de soha el nem ért álmok, emberi reménytelenségek zenéje, amely
a fabábu táncának acélkemény ritmusú megrázó drámaiságában szinte
démoni erőre emelkedik.
Harangozó Gyula rendezése és koreografiája ösztönös érzékkel
hozott ki mindent ebből a nagyszerű zenéből, ami a táncos gesztusok
vagy a benső mozgalmasság kifejezésére szolgál. Groteszk alakítótehetsége és pompás ritmusérzéke kitűnően érvényesültek a fabábu
táncában. A királykisasszony szerepét táncoló Vera Ilona kitűnő p á r j a
a tánctudás területén. Ezzel szemben Zsedényi Károly (a királyfi)
nem érzi eléggé a bartóki zene gazdag ritmikáját s így jelentős zenei
szépségek vesznek kárba az alakításában. A tündér szerepében igen
Jó Ottrubay Melinda. A mű finom mesevilágát Oláh Gusztáv kifogyhatatlan fantáziája varázsolta a színpadra. Failoni biztos zeneérzékkel
hozta felszínre a partitúra kifogyhatatlan szépségeit.
*

Az idei hangversenyélet meglepő lendülettel indult. Ezt a lendületet azonban nem annyira különleges zenei újdonságok vagy szereplések, hanem a közönség magatartása hozta felszínre. Mintha a
közönyösség egyszerre felolvadt volna abban az érzésben, hogy Beetho-
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ven és a többi nagyok társasága az, amely pár órára a legjobban elfeledteti velünk a távoli veszélyeket. Ilyenkor látni, hogy milyen hatalma
van a zenének az emberi lélek fölött! Ha emberben és világban, a bensőben és a külsőben összeomlani készül minden, amire esetleg egész életünket tettük fel, akkor egyszerre erősebb, világosabb visszhangot
kelt bennünk a nagy muzsikusok szava. Tőlük tanuljuk meg újra,
hogy a megpróbáltatás és a hit egy úton járhatnak, hogy a legmagasabb
erkölcsi és szellemi értékek hitvallói sohasem éltek hiába. Talán ezért
indult Beethoven, a legnagyobb szenvedő és a legnagyobb hivő művészetének jegyében az idei évad. ő , «minden halandók között a legboldogtalanabb», a legfőbb vigasztalója a mai kor emberének. Ugyanannak az embertípusnak, aki gőgösen akar kiküszöbölni a zenéből minden szubjektív, emberi melegséget s csak a tiszta esztétikai felfogás
jogosultságát ismeri el. Azt hitte, hogy ilyenmódon menekülhet a valóság súlya, szürkesége és vigasztalansága elől. De kérdjük, vajjon hány
ember rendelkezik a hangversenyteremben olyan szakműveltséggel,
hogy egy Beethoven-szonátának a zenei szerkezetében találja a legtöbb gyönyörűségét? Vajjon az a nagy többség, akik hangulati, emberi
értékeket várnak és kapnak Beethoventől, az csak mint illetéktelen
«plebs» ül a zene templomában?
Pedig a Dohnányi és a Bartók—Zathureczky Beethoven-estéknek ezek voltak túlnyomórészt a lelkes hallgatói. Mert hiszen szép dolog
az, ha a «szakértő» hallgató nagy megelégedésére a szonátaforma szabályainak értelmében hangzanak fel Beethoven témái. De a lángész
bizony szereti az egyéni utakat s sokszor tér el ezektől a szabályoktól
s így lehetetlen merev sablonokba foglalni alkotó stílusát. S ilyenkor
mégis csak azok az ösztönös zeneélvezők lesznek előnyben, akik lélegzetfojtva figyelik a Kreutzer-szonáta mélységesen emberi drámáját, a
beethoveni lélek megrázó szenvedélyességét, minden formatisztasága
mellett is elemi erejét, amely olyan utolérhetetlenül jutott érvényre
Bartók mesteri tolmácsolásában. S mennyivel kevesebbet mondana
nekünk Dohnányi Beethoven-játéka, ha csak az Allegro-tételek nagyszerű szerkesztő zsenialitását, az építő Beethovent csodálnánk benne.
Mennyivel mélyebben járó hatása van a beethoveni Adagiók költői
szépségeinek, a recitativok minden szónál ékesebben, közvetlenebbül
beszédes szomorúságának, a sóvárgó, sóhajtó, zokogó kis motívumok
bensőséges vallomásainak, a fenség magaslatára emelkedő nagylélegzetű, forrón éneklő melódiáknak.
S ugyanez a hallgatóság menekül a légvédelmi nap zavaró sötét
árnyékaitól, midőn teljesen megtölti a termet Beethoven Kórus-fantáziájának, Bach Actus tragicus-ának és Kodály Budavári Te Deumának
a meghallgatására. Beethoven — aki a IX. szimfónia előtt megírja
zongora-, ének- és zenekaregyüttesére ezt a szép, friss, lendülettől duzzadó erőpróbát —, mintha iskolázni akarta volna magát az egész emberiséget összefogó örömhimnuszra akkor, mikor mint zongoraművész
utoljára szerepel a nyilvánosság előtt, mikor a holnap számára már
csak a teljes megsüketülés, a teljes testi-lelki magányosság sötét árnyékait rejtette magában.
Bach gyászkantátája az élet és a halál, a fény és az árnyék rembrandti mélységgel és plaszticitással ábrázolt küzdelme. A halált idéző
kórus sötét tónusával szemben, amely szinte belemerül a teljes megsemmisülésbe, csüggedésbe, egyszerre felcsendül a szoprán-kórus, mint
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egy fénysugár a magasból, mint az emberi hitnek és bizakodásnak kifejezése. Megkapó ellentétben haladnak egymás mellett a mély és magas
szólamok, de a figyelem az utóbbiakhoz tapad, mint egy fényfolthoz,
amely enyhíti a körülvevő sötétség borzalmait.
És végül a kimagasló szép hangverseny utolsó száma, a szerző
vezényletével gyönyörű előadásban felhangzó «Budavári Te Deum».
Tökéletes formaszépsége, hangulati gazdagsága mindig teljesebben nyilatkozik meg előttünk. Fény és árnyék a magyar sors tükrében. Az irgalmat esdő «miserere» kórus remegő sietséggel morzsolt, sötéten árnyalt
zsolozsmája és a «non confundar in aeternum» egetostromló erővel áradó
kórusának fénytengere, amely ellenállhatatlanul visz, sodor magával
a magasságok felé.
Örömmel jegyezzük fel a világhírű székesfővárosi énekkar mellett az új szólisták — Udvardy Tibor, Fodor János, Tamás Ilonka és
Németh Anna — nevét. Csupa lelkes, odaadó, fiatal tehetség a gyönyörű
feladat, egy nagy magyar alkotás szolgálatában.
Prahács Margit

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
KIÁLLÍTÁSOK
Az új szezon a művészet figyelmet kérő, kisebb-nagyobb eseményeivel már harmadik hónapja tart, függetlenül attól, hogy az ujságokat
korántsem békehírek öntik el, a lengyel mezőkre a nemzeti tragédia
zord árnyai vetődnek s a nyugati láthatáron makacs és elszánt haditüzek lobbannak. A kiállítási helyiségek késedelem nélkül nyiltak meg,
kész programmot bonyolítanak le s ugyanúgy, mint máskor, korábbi
és «kevésbbé világtörténelmi» körülmények között, reménykedve várják
a közönséget.
A művészi életnek ez a zavartalan jelentkezése, az a magatartás,
amellyel a művészet megy a maga útján s úgy tesz, mintha tegnaprólmára a Marsnak hódoló világban mi sem történt volna, persze csak
látszat. Valójában a művész nem alkothat s a néző nem gyönyörködhet
anélkül, hogy második szólamként a tudatában ne keringene az az
érzés, amely az eszmények és illuziók világával szemben a valóságnak
nagyon is kézzelfogható drámájára emlékezteti. A láthatatlan és határtalan áramvezeték, a levegő oda is elviszi a bizonytalanságot, ahol az
élet jelenleg kívül esik az európai földrajz kritikus szakaszain. Amint
azonban helytelen lenne mesterséges módon, homokbadugott fejjel,
egyszerűen nem veszi tudomásul azt, ami másutt történik : még oktalanabb túlzott aggódással, ijedezve elidőzni rajta, s azon a címen, hogy a
holnap különböző kérdőjeleket tartogat, kitérni az ezerarcú ma feladatai
elől.
A teendő csak egy lehet: nem okoskodni, révedezni és lamentálni,
hanem dolgozni, törődni és érdeklődni. Semmit sem adni fel abból,
ami a megtorpedózott világhelyzetben is a művészet, a szellem érdeke.
Folytatni azt a munkát, amely akkor, amikor a magyar lélek törvényszerűségei szerint teremt kultúrértékeket, szintén a honvédelem egy
neme. Nem idézgetni untalan a kéznél lévő latin mondást: inter arma
silent musae, háborúban hallgatnak a muzsák, mert éppen antik példa
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m u t a t j a , hogy a muzsák sem egyforma idegrendszerűek : Archimedes
még akkor is rendületlenül rajzolta örökérvényű köreit, amikor az
ellenséges lándzsák már ott voltak a háta mögött.
*

*

*

A szezón kezdő eseménye volt az egykori Ernszt-múzeumban
lezajlott aukció s a Nemzeti Szalon csoportkiállítása. Az ismert Nagymezőutcai falak között, amelyeknek multjához a modern magyar művészet
sok nevezetes dátuma fűződik, most gróf Almásy-Teleki Éva vállalkozott
arra, hogy a régi helyen új kiállításrendező, művészetpropagáló intézmény
alapját vesse meg. Teleki grófnő maga is festő, már hazulról, származásánál fogva is megvan benne az a kultúraszeretet, az ízlésnek az az
előkelősége, amely Erdély egyik legfényesebb történelmi családjában
régi örökség s megvan az a szívós «erdélyi életrevalóság», amely a Királyhágón túl egyaránt jellemez mágnást és egyszerű, paraszti magyart.
Mindez nemcsak reményt ad, hanem biztosíték arra, hogy abban a
minőségben, amelyet vállalt, Teleki grófnő munkája a magyar képzőművészet javára fog kamatozni. A Nemzeti Szalon termeiben nyolc
festő és egy szobrász munkáit láttuk. Feleki-Fetter Frigyes, aki a természetet mintha színes üvegen keresztül nézné, a formákat fénnyel telített
szín-izzásokban oldja fel, még forrongó, de érdekes tehetség. Gábor Jenő
a temperált színek és stilizált formahangsúlyozások embere. MágoriVargha Bélánál nem véletlen a barnák és feketék szerepe : az élet taposómalmának keserű hangulata ül képein. Éless István vízfestményei közt
feltűnt néhány könnyed és szellemes előadású lap. Emánuel Béla kissé
színpadias megvilágítású «Utolsó vacsorá»-ján a komoly, kompoziciós
törekvés mindenesetre tiszteletreméltó. Liszkai Kováts Zoltán készültsége
egyelőre meggyőzőbben érvényesül a kisebb aktfigurákon, mint többalakos szoborkompozicióin.
A Műcsarnok őszi kiállításán ezúttal szakítás történt a tömegtárlatok rendszerével s a tarka képözön, a jót a selejtessel keverő összevisszaság helyett egyéni gyüjtemények sorakoztak. Mondanunk sem kell,
hogy az ily szélesebb és biztosabb alapon való megmutatkozás nemcsak
a kiállítók számára előnyös, hanem a tárlati sétát is élvezetessebbé,
az anyagot áttekinthetőbbé teszi, a közönséget kevésbbé fárasztja.
Három holt művész, Feszty Árpád, Fesztyné Jókai Róza és Rauscher
Lajos emlékét is idézte a tárlat. Feszty művészetét, aki nagy terveket
szövő, színes és nyugtalan egyéniségével a «békebeli» magyar élet országosan ismert, neves és rokonszenves alakja volt, harminc alkotás
képviselte. A jól összeválogatott anyag egyaránt izelítőt adott abból
az időszakból, amikor Feszty a müncheni akadémizmus vonalába kapcsolódva, bibliai és történeti képtémák s a nagyméret jegyében kompoziciós feladatokkal foglalkozott s abból a későbbi időből, amikor a
palettája kivilágosodik s a romantikus felfogást elhagyva, a szemlélet
közvetlensége alapján festi a magyar t á j és népélet érdekességeit. Az első
korszakból a Munkácsy-ösztönzésekre valló «Golgotha», tragikus hangulati egységével s főleg a mély háttér, a t á j bravuros megragadásával
a fiatal Fesztynek oly műve, amelyet kompoziciós irányban később
sem mult felül. (A kép a Szépművészeti Múzeumé). A meglepő darabok
azonban azok a kisebb képek voltak, amelyeknél Feszty tisztán festői
ösztönére hallgatott : a tanulmányok, tájképek, köztük különösen az a
mindössze két főszínre, sötétkékre és sárgára épülő viharos dunai t á j ,

432
amelyen Feszty ecsetje szinte már impresszionista-ecset. A Fesztyteremben két igen friss tájkép emlékeztetett a zseniális művészfeleség,
Fesztyné Jókai Róza tehetségére s néhány finom, átérzett művel szerepelt
a méltó utód, Feszty Masa.
Rauscher Lajos, az egykori műegyetemi rajzprofesszor művészi
munkásságát grafikai lapok, rajzok, vízfestmények bő és változatos
gyüjteménye állította a mai új közönség elé. Rauscher, mint a különböző
sokszorosító technikák mestere, a magyar grafika fejlődésében számottevő szerepet töltött be. A régi Budapestről tárgyilagos hűséggel készült
finom rézkarcai és rajzai, várostörténeti szempontból is értékesek.
Zavartalanságával a tárlatnak kiemelkedő együttese volt az a
kollekció, amelyben az Akvarel- és Pasztellfestők Egyesületének tagjai,
Szőnyi István, Istókovics Kálmán, Diósy Antal, Kirchner Jenő, Hessky
Iván, Halápy Ede, Hende Vince, Beron Gyula, Gallé Tibor, Baransky E.
Lászíó m u t a t t a k be sorozatokat. A régóta német földön, Münchenben
élő s egyben az ottani hatások alatt dolgozó Esseő Erzsébet kulturált
tehetségéről terrakottafigurák, érmek, rajzok és rézkarcok tanuskodtak.
Basilides Barna képei előnyösen m u t a t t á k a művészeténen újabban
beállt, dekoratív ízű, tisztult színekkel gazdagodó stilusváltozást. Czene
Béla, Viski János a Karlovszky-modorából élő Szemerey Zoltán és
Burján László, Barkász Lajos, Apátfalvi Czene János, Hikády Erzsébet,
Halasi Horváth István voltak a kiállítás további festőrésztvevői. A plasztikai anyagból elsősorban Buzi Barna és Antal Károly munkáit említjük
hangsúlyozottan, de Petri Lajosnak főleg portrékból álló gyüjteményéről
és Vargha Ferenc szobrairól is komoly tudás, stilusos szobrászérzék
olvasható le. Egy teremben tervrajzokon és fényképeken az az építőművészi út rajzolódott ki, amelyet Lechner Jenő tett meg, eleinte a
felsőmagyarországi reneszánsz formaelemeivel törekedve az építészet
magyar szellemű alakítására.
A magyar művésztelepek közt az újabbak egyike az a település,
amelyet a főváros közelében, patinás kis házaival a dunai hajóról játékvárosnak ható Szentendrén alapítottak Réti István keze alól kikerült
fiatal festők. Ma már tízéves a Szentendrei festők társasága, akik ebből az
alkalomból együttes kiállítást rendeztek a Nemzeti Szalonban. A kiállításon lépten-nyomon szentendrei részletekhez, helyi motivumokhoz
kötődő képekkel lehetett találkozni, de törekvést, felfogást tekintve, a
társaság élénk elkülönüléseket mutat. Közösnek azonban közös bennük a
művészi komolyság, a festészet olcsó, kispolgári értelmezésének elvetése.
A legszínesebb köztük Bánáti Sverák József és Jeges Ernő s a legkevésbbé
az Barcsay Jenő fekete-barna, grafikai természetű piktúrája. Ugyancsak
Barcsay az, aki a valóságtól, a természet jelenségeitől való elvonatkoztatásban a legmesszebbre megy. A belga Permeke munkáira emlékeztető
képeinek nyers szűkszavúsága, sokszor brutális ereje, sötét hangoltsága
kétségkívül a művész őszinte életérzéseiből fakad. Az persze kérdés, hogy
nem is sok idő múlva mi fog látszani ezeken a képeken, amikor már most is
fuldokolnak a feketeségtől. Paizs Goebel Jenő, Heintz Henrik, Rozgonyi
László, Deli Antal, Onódy Béla, Bánovszky Miklós, Kántor Andor, Péchyné
Rónay Kinda, Pándy Lajos vettek még részt a jubiláris kiállításon.
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