
S Z E M L E 

Kossuth. 
Valamikor, mikor a magyarság nem 

állíthatott neki szobrot, azzal vigasz-
talták magukat jövő-menő nemzedé-
kek : Minek a szobor, mely nagysá-
gára és dicsőségére figyelmeztessen? 
Miért a holt márvány, mikor élő, a 
nemzet szívében kipusztíthatlanul élő 
érzésekből szebben kialakul az Ő 
emléke? Minek neki kő- és emlék-
tábla? Nem élő szobor-e minden ma-
gyar, kit Ő szabadított fel? Nem ra-
gyogó emléktábla-e minden független 
jobbágy nyilt és tiszta arca, melyről 
az ő dicsősége olvasható? 

A kényszerűség ím metaforákkal 
ajándékozta meg a képzeletet, vigasz-
talásul azért, hogy az emlékezés nem 
örökíthette meg a márvány és bronz 
halhatatlanságával a szabadság hal-
hatatlan magvetőjét. 

Ámde múlik az idő, nemzedékek 
tűnnek és születnek, trónok hullanak 
a semmiségbe, tekinteteket és akadá-
lyokat söpör el útjából a mértföldeket 
lépő történelem és — áll a szobor. 

Szép-e? Hű-e? Kifejezi-e az eszmét, 
mely egy korszakot éltetett? Meg-
vannak-e benne az álmok és vágyak, 
melyeket élő mása valamikor egy 
rajongó nemzedék lelkébe vetett? 
Benne van-e a kőben a «szív» és «fan-
tázia» embere? Utal-e a szónoktitánra, 
akinek ereje a történelemben alig 
ismétlődő csodát művelt: egy érzésűvé 
forrasztotta össze a magyarságot? Ki-
fejezi-e szenvedéseit, rabságát, szám-
űzetését és mindezek dacára örök opti-
mizmusát s ebből fakadó legyőzhetet-
len akaraterejét? Sejtet-e valamit az 
igéző nagyságból, mely az utolsó kis 
kunyhó szívének is gazdája volt? 

A kő nem írhat életírást s eszméket 
is csak korlátozottan fejezhet ki. 
Kossuthnak bármily művészi szobra 
készül is : csak töredékben állíthatja 
elénk az eszményeknek a magyar 
nemzet szívében és képzeletében élő 
gazdagságát. Kőbe véshető-e a láng 
ereje, fénye és melegsége? A művé-
szet egyetlen kifejezési ága erőtlen 
ahhoz, hogy egy korszak dicsőségét, 
egy nagy embert s az emberekben élő 
ideált együttesen elevenítse meg: 
mindezt a különböző művészetek or-
chesztrális együttese is csak tökélet-
lenül érzékeltethetné számunkra. 

De már áll a szobor s a gondolat 
visszatér: Van-e szüksége reá a soha 
nem halványodó Kossuth-ideálnak, 
hogy a szobor kifejezze? A szobor 
talán csak emlékeztetésre vágyik . . . 
A Magvetőt látjuk benne, ki a függet-
lenség és szabadság eszméit vetette 
el s ez eszmék fölidézésekor Kossuthra 
gondolunk és gondolatunkba beleköl-
tözik az ő nagysága, életrekél benne 
egy nemzet szeretete, hódolata és 
rajongása : plasztikusabban, tündök-
lőbben és koncentráltabban, mint 
aminek kifejezésére a márvány képes. 

n. y. 
Színházi szemle. 

Hegedüs Lórántnak a Nemzeti Szín-
házban bemutatott Kossuth-ja nyilván 
Herczeg Ferenc Híd-jának hatása alatt 
íródott.. E nagysikerű színmű példája 
nélkül aligha jutott volna eszébe a 
szerzőnek, hogy a mai magyar életnek 
majdnem közvetlen históriai közeléből 
merítsen tárgyat, még kevésbbé ped'g, 
hogy reformkorszakunk legnagyobb 
alakjait vezesse színpadra. Ám ami 
a Híd-ban sikerült, elhibázódott a 
Kossuth-ban. Amott egy vezető gon-
dolat egységbe fűzte a felvonásokat, 
itt az öt kép között más összetartó 
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kapocs alig van, mint a hős személye. 
Amott az író értékesíteni t u d t a azt az 
ünnepi hangulatot, ami a nézőt eltölti, 
amikor legnagyobb magyarja nkat lá t ja 
a színre lépni, emitt a tárgynak magasz-
tos ihlete prózává fakult . Végül, ami ott 
színpadi mozgalommá elevenedett, az 
i t t terjengőssé és érdektelenné szür-
kült. Summa summarum: amott a 
vérbeli író képességeit éreztük, emitt 
egy forró lelkű műkedvelőnek nemes 
szándékát. 

Azaz hogy mégis: egy-két mozzanaton 
érzett valami a drámaíróból is. A darab 
legelső jelenete, amikor a fiatal Szalay 
László a jurátus i f jaknak tollba mondja 
a Törvényhatósági Tudósítások szöve-
gét, elgondolásban is, megírásban is 
frappáns. Az a jelenet is, amikor az 
Amerikában emigránsként járó^ Kossu-
thot felkeresik az amerikai Űj-Buda 
küldöttei s könnyek között kérik, hogy 
vigye őket a régi Budára, szívbenyi-
lalóan megható. S az utolsó felvonás-
ban a turini remetének is van egy-két 
mélyből fakadó s a néző lelkének mé-
lyében visszhangot verő szava. H a a 
szerzőnek lett volna elég drámaírói 
fantáziája és készsége, hogy a politikai 
tárgyalások egyhangúságát hasonló je-
lenetekkel frissítse fel, akkor színpadilag 
is megállhatóbb művet alkotott volna. 

A színészek a téma nagyszerűségéhez 
méltóan dolgoztak. A főszerepben Odry 
Árpád megjelenése teljes illúziót kelt. 
S bár a lángszavú, a forró lelkű és tö-
megeket gyújtó Kossuthot nem t u d j a is 
éreztetni, de egész intelligenciáját, szí-
nészi egyéniségének egész ideges moz-
galmasságát s já téktudásának egész 
súlyát mértékbe dobja a siker érdeké-
ben. Petheő Attila mélyen ábrázolt 
Széchenyijét a Híd-ból ismerjük és 
mél ta t tuk is már. I t t nem kellett 
egyebet tennie, mint annak negyedik 
felvonását ú j ra já t szan ia . PalágyiLajos 
Görgeyje is jeles alkotás. Kemény és 
katonás, amellett nem rideg. Csák a 
Kossuthnéval való jelenetében — amely 
jelenet a darabnak úgyis kényes moz-
zanata — volt kár olyan parancsoló 
hangot használnia, aminőt még férfi 
partnereivel szemben sem ütö t t meg. 
Á női szereplők közül Ligeti Juliskát 
emeljük ki, aki a negyedik felvonásban, 
mint az Űj-Buda küldötteinek vezetője, 
a hazafi fájdalomnak szívbemarkoló 
hangjai t ü töt te meg. 

A darab kiállítása szép, rendezése 
gondos, s reméljük, hogy a főpróbán 
még jelentkező apró zökkenők hamar 
el fognak tűnni. Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
Csoportkiállítás. Az Ernst-Múzeum 

XCIII . csoportkiállításán főleg egy új 
magyar művész örvendeztet meg ben-
nünket eddig ismeretlen munkásságá-
nak bemutatásával. Orsós Ferenc, a 
debreceni tudományegyetem neves pro-
fesszora egy csapásra jelentékeny mű-
vésznevet is szerzett magának finom 
kis gyűjteményével. Meleg poétalélek 
Orsós^ Ferenc, aki ecsetjével szinte a 
magyar t á j leglelkéig tudot t hatolni. 

Elmélyedő, japános bensőségű táj-
képei megható vallomások. Tiszta ter-
mészetszeretet buzog ezekből a ké-
pekből, a festészet emelkedett lírája 
jut i t t szóhoz és olyankor is megkap 
vele bennünket, mikor a kifejezésben 
még nem jut el a tökéletességig. A me-
leg közvetlenség, az őszinteség mind-
egyik munkáján megérzik, ez teszi 
nagyon rokonszenvessé minden alko-
tását . A debreceni Nagyerdőről festett 
képei s a szibériai sorozat egyes da-
rabjai igen komoly Ígéretek a magyar 
képzőművészet számára. 

Vass Elemér pikturá ja egy párizsi 
tanulmányút után nagyot fejlődött. 
Különösen rajzai tetszettek e kiállí-
táson, de olajfestményei is sokkal éret-
tebb hatást tesznek, lágyan, finom 
összhangban foglalja már össze láto-
másait. 

Frank Frigyes is párizsi tárgyú ké-
peivel keltett kellemes feltűnést. A pá-
rizsi utca színes mozgalmassága érdekli 
leginkább. Izzó sárgák, kékek, pirosak 
csillognak ki a fekete beágyazásból és 
e színharsogásból vidáman kiált felénk 
Párizs kaleidoszkópja. 

Tihanyi János Lajos grafikus és víz-
festő. Komoly közvetlenség, átérzés 
jellemzi szinte minden egyes lapját . 
Pár kis tá jképe elsőrangú alkotás, na-
gyon kevéssel nagyon sokat tud i t t 
mondani. 

Esseő Erzsébet finom elgondolású 
érmeivel és bájos figurináival keltett 
érdeklődést. 

Scheiber Hugó gyűjteményének min-
den darabja egy már teljesen hitelét-
vesztett, beteges irány terméke. E torz 
erőlködést semmiféle «izmus» sem fogja 
soha a művészet értékei közé fém-
jelezni. 

Őszi kiállítás a Műcsarnokban. 

A Műcsarnok őszi tár latán az a leg-
vonzóbb terem, melyben Bosznay Ist-
ván értékes művészi termése sorakozik 
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