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az ember leveti türelmetlenségének im-
már ránőtt habitusát és beléhelyezke-
dik ebbe a szűk világba, Hardy művei-
nek elomló és kifejezhetetlen hangu-
lata, egészen barnásan földszerű, ter-
mészetes melankóliája, mely a kutya-
szemek bánatára és őszi esték hűvös-
ségére emlékeztet, bőséges kárpótlást 
nyuj t az elmulasztott modern élet-
ritmusért. 

Talán ő volt a legnagyobb tájkép-
költő. Igaz, csak egy bizonyos fa j ta 
t á j költője; ő maga mondja egyik 
regényében, hogy a mai embernek már 
nem felelnek meg a szép tá jak és a 
Tempe völgye ragyogó színeivel nem 
ideálunk többé ; csak az olyan vidék, 
mely egyszerű, pathosznélküli melan-
kóliával borong : az angol fennsík, a 
shakespearei «fenyér», barna, monoton 
vegetációjával, mely utaival együtt 
változatlanul ott van ősi kelta és 
római idők óta ; és mégis mindig válto-
zik, év- és napszakok szerint és néha 
rövid időre, tavaszi reggeleken, ra-
gyogni is megtanul. Hardy szereti és 
költészetté teszi ezer változatában ezt 
a t á j a t ; és t á ja mindig csodálatosan 
vonzó marad, mert mindig az emberi 
léleknek egy t á ja ez és egy utazás 
Hardyval a wessexi síkon — misztikus 
utazás tulaj donképen, a lélek síkjain, 
torlódó hangulatok között. Emberei 
és a t á j teljesen egyek ; nem lehet tudni, 
a t á j szolgál-e háttérül az embereknek, 
vagy az emberek csak élénkítő mozza-
natok egy öncélú tájképen. 

Táj és emberek ugyanazt az érzést 
variálják mindegyre : örökös őszi esők 
és hanyatló embersorsok csendes szim-
fóniájában a kérlelhetetlen elmulást, 
az enyészet lassú diadalát és hogy idő-
vel minden rosszra fordul. Egyike a 
legvigasztalanabb íróknak és még sem 
sujt le olvasása ; mert annyi szépség 
van ebben az elmulásban, hogy meg-
nyugszik benne a lélek. 

Mondatfűzését bizonyos sajátos zenei-
ség hat ja át, mely adequát hordozója 
Hardy hangulatának; minden pont 
mintegy a lehulló test tompa hangjá-
val zárja le az alkonyodó mondatot. 

Tulaj donkép sosem volt igazán nép-
szerű és hazáján kívül alig olvassák. 
Magyarra csak egy műve van lefor-
dítva, Otthon, a szülőföldön. (The 
Return of the Native.) Pedig nagy 
földszeretete, tisztasága, nemesen fé-
lénk, visszahúzódó attitüdje az élet-
tel szemben nagyon közel áll a ma-
gyar, az Arany Jánosban testet öltött 
lélekhez. Szerb Antal. 

Sz ínház i szemle. 
A magánszínházaknak a lefolyt hó-

napban bemutatott darabjai nem érde-
melnek említést. Csak a Nemzeti Szín-
ház két újdonságáról érdemes megemlé-
kezni. 

Az egyik a Kamaraszínház színpad-
ján színrekerült Krétakör c. kínai tárgyú 
és kínai eredeti után írt darabja a 
Klabund álnév alatt dolgozó Alfred 
Henschkenek. E színjátéknak főként 
exotikus miliője fogja meg a közön-
séget. Mert magát a főmondanivalót (a 
társadalmi rend igazságtalanságairól) 
sokkal jobban kifejezte már akárhány 
európai darab, a cselekmény menete 
pedig nagyon is epikusan folyó ahhoz, 
hogy igazi drámai élet kerekedhes-
sék ki. 

A színjáték középpontjában egy el-
szegényedett kínai leány áll, akit anyja 
egy teaháztulajdonosnak ad el. Ezt a 
leányt a teaházban megszereti egy fia-
tal herceg és egy öregedő dúsgazdag 
adóbérlő. A leány persze a fiatal her-
ceg szerelmét viszonozza, de mivel az 
adóbérlő többet igér érte, a teaház-
tulajdonos ennek adja el. A fiatal nő 
Má úrnak házába kerülve — így hívják 
az adóbérlőt — fiúgyermeket szül s 
ezért hálából a gazdag ember, első fele-
ségének mellőzésével, őt akarja örökö-
sévé tenni. A feleség a tervet meghiúsí-
tandó, férjét megmérgezi, azután ha-
mis tanukkal és bíró-vesztegetés által 
a törvényszéktől a második asszony 
ellen halálos ítéletet csal ki (mintha 
t. i. az tet te volna el láb alól a férfit), 
sőt még a gyermeket is magáénak pörli 
el tőle. Közben azonban az a herceg 
jut császári trónra, aki a teaházban 
beleszeretett a fiatal asszonyba s az 
ügy ő eléje kerülvén, igazságot tesz, 
a nőt feleségül veszi, gyermekét vissza-
adja neki s így minden jó végre for-
dul — annyival jobbra, mert az is 
kiderül, hogy a gyermek apja nem 
Má úr, hanem a fiatal császár. 

A rendezés szerencsés kézzel tompí-
tot ta a darabnak azokat az elemeit, 
amelyeknek naturalista beállítása ok-
vetetlenül undorítóvá vagy banálissá 
tet te volna a hatást. Igy pl. a teaház-
ból nem csinált nyilvános házat s az 
egésznek hangulatát a líra és a mese-
szerű felé kormányozva, a darab meg-
oldása is — mely könnyen lehetett 
volna bosszantóan együgyű — bájo-
san idillivé vált. Hogy a rendezés a 
kínai levegőt nem tudta teljesen elénk 
állítani s a kínai színjátszásnak is csak 
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egy-két külsőségét hozta, az nem cso-
dálható, hiszen a feladat annyira szo-
katlan, annyira ú j volt, hogy minden 
stílus-erőltetés könnyen kínos hatású 
lehetett volna. 

A színpadi képek művészi stilizált-
ságukkal hatot tak. A színpadon leg-
többször alig volt más, mint egy sem-
leges körfüggöny, előtte egy-két nélkü-
lözhetetlen dekoráció-elem, ezek azon-
ban a maguk takarékosságával, ízlé-
sességével és kifejező voltával, igen 
kellemes hatást keltettek. 

A szereplők közül többen megütöt-
ték a kínai hangot, de csak kevesen 
játszották végig. Legkövetkezetesebb 
és legilluziókeltőbb Kürthy György volt 
a teaháztulajdonos szerepében. A fő-
szerepben Bajor Gizi az első jelenetek 
után eldobott minden etnográfiai exoti-
kumot s csak a szenvedő asszonyt és 
anyát játszotta meg nagy bensőséggel 
és igazsággal. Lehotay (a herceg, majd 
császár) finom jelenség volt, Gál Gyula 
a gőgös és megvesztegetett bíró szerepé-
ben nagyon ötletes volt. Nem játszotta 
a gőgnek legkézenfekvőbb és legol-
csóbb megnyilatkozását, nem volt gra-
vitásosan méltóságos, hanem mindjárt 
bemutatkozásakor (t. i. színpadra lépve 
a szereplők bemutatkoznak) valami 
házsártos és dohogó szemtelenséget áb-
rázolt. Legnehezebb feladat Abonyi 
Gézának jutot t , aki a legeirajzoltabb 
alakot, a hősnő fivérét, játszotta. Ez 
az ember az első felvonásban meg-
alkuvó rongy, a többi felvonásban pe-
dig mintha épen őt használná az író 
a maga szócsövének, t i rádákat szaval-
ta tván vele a társadalom igazságtalan-
ságai ellen. Egységgé forrasztani ezt 
a kétfelé szakadó alakot Abonyi sem 
tudta , de megjelenése annyira kínai 
volt, szavalása pedig olyan szárnyaló, 
hogy néha szinte kárpótolt az író botlá-
sáért. Horváth Jenő mint Má úr kissé 
kedvetlenül játszott, Hettyey Aranka 
pedig a gonosz asszony szerepében meg-
hökkentően üres volt. 

* 

A másik bemutató Galsworthy Életre-
halálra c. színműve volt. E pályáján 
egyre emelkedő súlyos szavú angol író 
ismét kedvelt t émájá t feszegeti : a régi 
és ú j társadalmi osztályok ellentétét. 
Egy finom, régi, de elszegényedni kezdő 
angol család van benne szembeállítva 
egy ú j gazdagnak a családjával. Amaz 
tartózkodóan arisztokratikus, emez ke-
ményöklű és kíméletlen. A harc közöt-

tük egy darab birtokrészért folyik, 
amelyet árverésen az ú j gazdag kaparít 
meg. A régi úr felesége, hogy e vitás 
terület mégis az ő kezükbe kerüljön, 
k ipa t tant ja az ú j gazdag menyének 
mult jában éktelenkedő titkokat. Ezzel 
kompromittálja ellenfelét, feldúlja csa-
ládi életüket, de legalább győz. A da-
rab — megoldás nélkül — azzal a 
nyugtalanító akkorddal zárul, hogy a 
harc, amely tovább fog folyni életre-
halálra, finom erkölcsi magasságából 
leszállítja a tradiciókat őrző osztályo-
kat is. Ez a főtéma mélyenjáró és igaz. 
Az író biztos kézzel üti meg az alap-
hangot s meséjét nagy reményeket 
keltően indítja el. A darab azon-
ban közepe tá ján hirtelen megrokkan 
és ama bizonyos degusztaló asszonyi 
mult t i tkának feszegetése válik ural-
kodóvá. Elhisszük, hogy erre a moti-
vumra, mondanivalójának kibontása 
érdekében szüksége volt az írónak, 
de rossz néven vesszük tőle, hogy — 
épen nem művészi puritánsággal — 
annyira kiaknázza, hogy olyan olcsó 
és banális eszközökkel dolgozik, ame-
lyek között pl. a hallgatózás csak a 
legócskább, de nem az egyetlen kelle-
metlen mozzanat. Úgy érezzük, hogy 
a szerző régi gazdagjainak példájára 
maga is lesüllyed az irodalmi ariszto-

krácia színvonaláról. 
A rendezésnek legérdekesebb ötlete 

az volt, hogy az árverési jelenetet 
úgy állította be, hogy az árverés vezetői 
és az árverező közönség egy része a 
színpadon foglal helyet, a többi ár-
verező a zenekarban és a nézőtéren. 
Mindenesetre megkapó fogás s tud juk 
azt is, hogy a színjátszó térnek a 
közönség közé való benyujtása egyike 
a dráma műfaji lényegét nagyon ér-
vényre ju t ta tó modern törekvések-
nek — mindamellett úgy találjuk, hogy 
épen ennek a darabnak stílusa nem 
te t te okvetlenül szükségessé. 

A színészek közül a legművészibb 
játékot Csortos Gyulától láttuk. Az 
ú j gazdag rusztikus alakját erőteljes 
vonásokkal rajzolta meg. A kíméletlen-
ségig kemény volt, de eszközei soha-
sem váltak rikítóakká. Legmagasabbra 
az utolsó felvonásban emelkedett, ami-
kor ellenfelének feleségével áll szem-
ben és szemrehányást tesz neki, hogy 
aljas eszközökkel győzte le s hogy azt 
a nőt t ámad ta meg, akitől ő épen most 
unokát vár. A haragot Csortos e jele-
netben nem vad hangossággal ábrá-
zolta, hanem elfulladó, hangot sza-
kasztó hatásában. Ezen a lihegő, foj-
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tot t és heves hangmodoron egyetlen 
egyszer — amikor születendő unoká-
já t említi — valami megható melegség 
futot t át, de csak egy pillanatra, hogy 
megint a harag váljék úrrá. Raj ta kívül 
a legkülönb játékot az új gazdag me-
nyének szerepében Tőkés Anna produ-
kálta. Igen nehéz feladat előtt állott, 
a darab második felében egyebet sem 
tesz, csak vergődik. Ha nem tudta 
volna e lelkiállapotot változatosan meg-
szólaltatni, könnyen unalmassá vál-
hatott volna. Az új gazdagot Gál Gyula 
játszotta. Ez a nagy mesterségtudású 
és gondos részletrajzú színész csak ak-
kor van igazán helyén, hogyha szerepe 
élesebb és élénkebb színkontrasztokra 
ad alkalmat. Az egyszerű mélység 
kívül esik képességeinek körén : ezért 
volt A krétakör-ben annyira jellemze-
tes és azért volt i t t annyira csak 
banálisan jó. A régi gazdag feleséget, 
a színház új tagja, Füzess Anna ját-
szotta. Intelligens játékú, de mozgás-
ban nem elég biztos és a szerepben 
az előkelő angol asszony alakjának 
nem tudott elég súlyt adni. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy mind-
két bemutatott darabnak fordítása — 
amaz Bálint Lajos, emez Pünkösti An-
dor munkája — irodalmi értékű. 

Galamb Sándor. 

Művészeti szemle . 
Vidéki művészek kiállítása a Nemzeti 

Szalonban. 
A művészet kényes palántáit alig-

alig lehet tervszerűleg szerteültetgetni, 
itt vagy ott tetszésszerint virágzásba 
bomlasztani. Rendesen maguk keresik 
ki, vagy találják meg a nekik legked-
vezőbb talajt. Igy volt régen s így van 
ez ma is. Firenze, a virágok városa és 
más olasz melegágyak példája muta t ta 
ezt a multban s ezt igazolta nálunk 
Nagybánya és Szolnok. 

De nagyon fontos dolog, hogy min-
dent elkövessünk abban az irányban, 
hogy a művészeti kultúra ne csupán 
a fővárosban, de a vidéken is minél 
kedvezőbb légkört, talajt nyerhessen. 
Bajos dolog ugyan, fővárosi és vidéki 
művészetről beszélni, mer t : ars una ! 
A művészet mindig és mindenütt : egy. 
A művészeti nevelés természetszerűleg 
a nagyvárosokban, rendesen a főváro-
sokban telepszik meg, igaz, de a vidé-
ken mindig lehet és kell olyan telepeket 
plántálni, melyek a természet ölével 
várják a fővárosi művészeket és új, 

friss erőket küldenek a múzeumokkal, 
művészeti iskolákkal rendelkező nagy-
városok felé. 

Igy támadtak és támadnak a vidéki 
művésztelepek, ahol festőink és szob-
rászaink otthont találnak, bőséges té-
makörre lelnek. 

A nagybányai és a szolnoki művész-
kolónia korszakot alkotó sikerei nélkül 
korántsem mutathatnánk föl azokat 
a nagyszerű eredményeket, melyekre 
ma teljes joggal lehet büszke virágzó 
képzőművészetünk. 

A művésztelepek mellett nagyfontos-
ságú a vidéki művészek megszervezése, 
tömörítése is. 

A magyar kultúra életerősségét bizo-
nyítja az, hogy ma már szinte minden 
jelentősebb városunkban kivirult a 
művészetnek egy-egy kis bokra. 

Ezek a vidéki művészek eddig telje-
sen izoláltan dolgoztak. I t t is, ott is 
akadt pár komoly tehetségű művész, 
aki feltűnt a maga városában, de ha 
valamiféle okból nem tudott áttelepedni 
a fővárosba, rendesen elsekélyesedett, 
legtöbbször el is kallódott, mert nem 
találhatta meg az érvényesülés ösvé-
nyét. Műveinek bemutatására alig ta-
lálhatott alkalmat. A főváros, a nagy 
művészeti gócpont csak akkor vett 
róla tudomást, ha már odáig vergődött, 
hogy bejutott valamelyik nagyobb 
budapesti művészegyesület kiállítási 
helyiségébe. 

A vidéki művészek egyre inkább 
érezték, hogy tömörülniök kell, hogy 
utat keli maguknak vágni, rendes ös-
vényt, melyen fölfelé törtethetnek. 

Igy, ilyen belátások között alakult 
meg a Képzőművészek Vidéki Szövet-
sége. A Szövetség elhatározta, hogy 
három évenként a fővárosban és éven-
ként egyszer mindig más, vidéki, na-
gyobb városban rendszeres beszámolót 
tar t munkásságáról. 

E komoly és jelentős terv megvalósí-
tását a Nemzeti Szalon szívesen karolta 
föl s most alkalma volt a budapesti kö-
zönségnek, hogy a vidék művészeti kul-
túrájával, a vidéken dolgozó művészek 
eredményeivel megismerkedhessen. 

Az első, nagy fővárosi kiállításon a 
bajai, békéscsabai, egri, győri, kecske-
méti, pápai, pécsi és szombathelyi mű-
vészek vettek részt. Örvendetes, hogy 
ezeken a helyeken már mindenütt egye-
sületekbe tömörültek a művészek, e 
városokban már tervszerűleg rendezik 
a kiállításokat, állandó munkával fej-
lesztik, erősítik a magyar művészet 
melegágyait. E városok között nem 
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