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tatja, akkor Szeged kultúrönállósítása 
tekintetében nagy érdemeket fog sze-
rezni. 

Maga a darab igen érdekes alkotás. 
Meséje egy középkori magyar várban 
játszódik, ahol a várúr felesége — egy 
Velencéből ideszakadt asszony — a 
maga bestiális asszonyiságával bolon-
dokként forgatja ujja körül a férfiakat. 
A műnek hangjában van valami lük-
tető lázasság, egy-két jelenete forró 
drámaiságot lehel, de alakjai néha so-
kat beszélnek és a befejezés nem folyik 
pszichológiai igazsággal a hősnő tem-
peramentumából. Úgy halljuk, hogy 
ezt a sok kvalitást mutató művet — 
átdolgozott formában — a Nemzeti 
Színház is műsorába fogja illeszteni. 
A darabot Táray Ferenc rendezte és 
ő játszotta a fő férfiszerepet is. Mind-
két feladatát a tőle megszokott intelli-
genciával, finom ízléssel és nagy szín-
padi készséggel oldotta meg. A han-
gulatos és művészi dekoráció tervét a 
sokoldalú tehetségű igazgató készí-
tette. 

A színház eddigi munkájából ezek 
a kiemelkedő mozzanatok. Semmi-
esetre sem lekicsinylendő teljesítmény 
ez, az évadnak egypár kezdő hete 
alatt. A többi estéket operettek és 
egyéb könnyebbfajta darabok töltöt-
ték be. Ezeknek rendezésében, szín-
padi beállításában — sajnos — nem 
tapasztaltuk azt az ízlést és haladó 
szellemet, amelyet az ismertetett elő-
adásokban olyan örömmel üdvözöl-
tünk. Pedig — úgy képzeljük — itt is 
lehet és kell a vidéken megszokott 
banális operettstílussal az ízléses mo-
dernség érdekében szakítani. 

. . . Színpadon még nem láttuk, de 
mire e sorok nyomtatásban megjelen-
nek, a szegedi közönségnek már mód-
jában lesz gyönyörködni Sík Sándor-
nak a szegedi ünnepségekre és a Szent 
Imre évfordulóra írt ünnepi játéká-
ban. Mert bizonyosan gyönyörködni 
fog ebben a költői, magyar és keresz-
tény lélekből fakadt drámai költe-

ményben, amely Szent István utolsó 
éjtszakájába sűríti össze mindazokat 
a kérdéseket, melyek a félig keresz-
tény, félig pogány magyarság számára 
Szent Imre kora halála következtében 
adódtak. Ebben a hármas egység szi-
gorú, de művészi kereteibe szorított, 
műben benne dübörögnek az évezredes 
magyar történelem mélységes problé-
mái. Alakjai egytől-egyig élnek és még 
a kis szerepek is egy-két markáns vo-
nással plasztikus körvonalakat kap-
nak. 

A darabot Németh Antal rendezi, 
Szent István alakját Táray Ferenc 
játssza, minden okunk megvan tehát 
arra a reményre, hogy az előadás méltó-
képen fogja megszólaltatni Sík Sán-
dort. Galamb Sándor. 

Képzőművészeti szemle. 
Nagy István műterem-kiállításáról. 

Nagy István soha sem volt a szó 
közhasználatú értelmében naturalista 
festő. És mégis művészete a termé-
szetelvűség irányából fejlődött a mai 
tömörségére. Az esetlegességekből, a 
természetet véletleneiben is követő 
impresszionizmusból már régen ki-
lábolt. A naturalisták dekomponált 
képeinek lazaságától mindig távol-
tartották egyéniségének határozott 
jellemvonásai. Azelőtt is, mindig volt 
ebben a harcias, néha zordonan ke-
mény lelkű pikturában valami sötét 
drámaiság. A székely népballadák 
komor életlátása, a zord természettel 
szemben folytonos harcban, nagy erő-
feszítésekben élő székelység borongós, 
mélyzengésű érzés-skálája, a csiki em-
ber mithosztermő és beteljesületlen-
ségében megkomorodott ősereje : mind-
ez megvolt a Nagy István, eddigi 
festményein is. Az úton, amit leg-
utóbbi bemutatkozásai óta megtett, 
ezek a sajátságai, hazulról hozott bő 
útravalók, híven velemaradtak. A ki-
fejezés, a megjelenítés módja tömö-
rebb lett. Egyszerűsödése útján értékei 
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egyre kristályosabban, eszenciálisab-
ban jutottak formához. Azzal, hogy 
formai összefoglalásai, színbeli kivo-
natolásai megtartották a naturáliz-
musból leszűrt értékeit, művészete 
ebben az elvontabb formájában is 
mindenkihez szóló és mesterkéletlen 
maradt. Az esetlegességekkel teli ter-
mészetet elhagyta. Az elvonatkozás 
mértéke és értelme a kép lett. Nagy 
István évekkel ezelőtt mint dönthe-
tetlen igazságot hirdette : «Képet 
festeni nem nagy dolog. Mindenki 
megtanulhatja, akinek egy kis ügyes-
sége van. A természetet kell festeni 
és nem a képet !» És Nagy István, 
aki pár évvel ezelőtt ilyen vallomást 
tett a természet mellett, ma képet 
fest. Tiszta és világos, egyszerű és 
nyilvánvaló képarkitekturái, nagy és 
szonor egységekbe markolt színhar-
móniái mutatják, hogy milyen céllal, 
milyen szándékkal konstruál és azt, 
hogy — konstruál. Három tehenes 
képén a motivum ritmikus ismétlése, 
könyöklő női képmásán a reneszánsz 
óta ismert képtípusnak adott új értel-
mezés, álló parasztleányt ábrázoló 
nagy festményén a vörös és kék 
színek kicsendülő összhangja a leg-
szebb állomásai Nagy István új útjá-
nak. Mindegyiken a kép építésmódja, 
a tömör szerkezetiség, a kötött forma 
az, ami költeményszerűvé teszi — az, 
hogy a képet festi. Igaz, hogy ebben a 
természettől elvonatkoztatott kifeje-
zésmódban is benne van a természet. 
Mint sűrített és talán a balladáttermő 
nemzedékeken át leszűrt tiszta emberi 
élméuy. Szokolay Béla. 

Zenei szemle. 
A zeneköltő mondanivalója csak egy 

élő közvetítőn keresztül juthat tudo-
másunkra. Fő vágyának beteljesülé-
sét : hogy műve minél több rezo-
náló lélekre találjon, csak egy kon-
zseniális interpretáló és minél széle-
sebb körű nyilvánosság tetszi lehetővé. 

Ennek a nyilvánosságnak eddig két 
főformája a hangverseny és a színpadi 
zene volt. Igy alakult ki a zenekultúrá-
nak az a fogalma, amely kizáróan 
a nyilvános zeneéletre szorítkozott. 
A zenekultúra fejlettsége eszerint a 
nagyszabású hangversenyek és opera-
előadások számától függött. Minden 
zenét koncertek számára írtak és még 
a földből alig kilátszó zeneiskolai nö-
vendék zeneélésének központjában is 
a «hangversenydarab» állt. Ének és 
zenekari egyesületek munkájuk tulaj-
donképeni célja ismét csak a hangver-
seny. A próbák szellemtelen dresszu-
rája valósággal sporthoz hasonlóvá 
fokozza le a zenei tevékenységet, amely 
így igazi eszményi céljától a legtávo-
labb jut. Még a kamara-zene is, — 
amely már lényegénél fogva szűkebb, 
intim körben fejti ki igazi hatását — 
polgárjogot nyert a nyilvános hang-
versenyéletben. A hangversenyrende-
zés egyes virtuózok élethivatása lett. 
Amit azonban hivatásszerűen űzünk, 
abból könnyen kivész az ihletettség, 
az utána-alkotás közvetlen melegsége. 
A hangszerjátékos könnyen a trükkök 
mestere lesz, aki elég fegyelmezett és 
számító ahhoz, hogy technikai bizton-
ságát hangulatok esetlegességeivel ne 
veszélyeztesse. Az igazi nagy művész-
egyéniségek élményszerű megnyilatko-
zása, amely egyedül tette jogosulttá 
a szólóhangversenyek magában véve 
határozottan ellenszenves kultuszát, 
ma már szinte kivételnek mondható. 
A programmok megválasztása ma 
szintén nem kis nehézségekbe ütközik. 
A klasszikus, romantikus irány «hálás» 
hangversenydarabjai lassanként sab-
lonossá, megszokottá váltak, ezzel 
szemben az új zene a koncerttermek-
ben nehezen ver gyökeret. Olyan mű-
vekre, amelyek még messze állnak az 
átlagközönség zenei ízlésétől, nem szí-
vesen áldoznak — esetleg hiába — 
pénzt, időt és fáradtságot. A hangver-
senyélet mai hanyatlásának ezen 
benső okain kívül ott vannak még a 
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