
S Z E M L E 

Erdélyi Helikon. Amióta e néven 
az erdélyi szépírók irodalmi társasággá 
alakultak s folyóiratot is indítottak, 
csak elvétve jut el hozzánk egy-egy 
írásuk : munkásságukat elsősorban sa-
ját irodalmi szerveik kötik le. Örven-
detes ez az erdélyi kultúra fejlődése 
szempontjából, mert az olvasótábor 
gyarapodásának jele, de megnyug-
tató bizonyság arra nézve is, hogy 
Erdélyben ma már nemcsak az iro-
dalom él: az író is megél. 

A Napkelet első számától kezdve 
(1923 jan. 1.) testvéri szemmel figyelte, 
szeretettel támogatta, jóindulattal bí-
rálta és csaknem agitáló szellemmel 
népszerűsítette az erdélyi irodalmat, 
s így fokozott örömet érzett, vala-
hányszor erdélyi irodalmi sikerről ér-
tesült. Hogyne érezne örömet ma, mi-
kor nem szórványos, hanem egyete-
mes sikerről, nem is sikerről, hanem 
győzelemről van szó. Ez irodalomnak 
sajátos szelleme, frissesége, eredeti 
kifejezésmódja és formái ma már tün-
döklő változatosságban tárulnak elénk 
s nemcsak esztétikai szempontból be-
csesek, hanem azért is, mert minden 
színbeli gazdagságuk mellett specifi-
kusan és mélyen magyarok. 

Érezte ezt az a közönség is (jórészt 
a Napkelet közönsége), mely október 
24-én este tíz erdélyi író meghallga-
tására roskadásig töltötte meg a Zene-
akadémia nagytermét. Alig emléke-
zünk irodalmi estre, melyen a szivek 
annyira egybefogództak volna s a han-
gulat annyira egységes lett volna, 
mint itt. Valóban, míg a legtöbb iro-
dalmi estélyen inkább elménk fegy-
vereit tartjuk készenlétben: figyel-
münket, ellenőrző és gondolatokkal 

vitázó hajlamainkat, — itt érzéseink 
játszották a főszerepet, vagy tán 
nem is érzéseink, hanem egy érzés, 
egyetlen közös, szent érzés, melyet a 
költő ihletett pillanatában is csak 
akkép ír körül: nem tudja azt ki-
mondani. Ez dobogtatta meg a terem 
egybeforrt sok szívét, mikor a tíz er-
délyi író a pódiumon megjelent. Nem 
is a tíz író, vagy nem csupán ők: 
velök, bennök, általuk megjelent Er-
dély lelke. 

E lélek szárnycsattogását hallotta, 
látta a nézőtér s ekkor csodálatos per-
cek következtek. Nem a pódiumon 
állók szerepeltek, hanem a közönség. 
A szivekben emlékek tüze gyúlt s a 
szemek elfátyolosodtak. És végetérni 
nem tudó tapsorkán zúgott fel az írók 
felé : Erdély felé. A szeretetnek lélek-
emelő, fenséges kitörése volt. Magasz-
tos, riadó tüntetés. 

Ez volt a közönség száma. S e szám 
megismétlődött minden író szereplése 
után s nem tudtuk, melyik volt szebb, 
melyik dicsőbb, mert most már nem-
csak az erdélyi írót, hanem általában 
az íróművészt ünnepelte. 

Szóljunk-e a szereplők egyes szá-
mairól? Bármily kiváló volt is egyik-
másik, nem homályosította el a töb-
bit : különféle hangszerek együttese 
és üde harmóniája volt. Vagy tán, 
mint Reményik Sándor mondja: 
egyetlen harang : 

Mint Atlantisz, a rég elsüllyedt ország, 
Hall játok? Erdély harangoz a mélyben. 
Elmerült székely faluk hangja szól 
Halkan, halkan a tengerfenéken. 
Magyar hajósok, hallgatódzatok, 
Ha jártok ot tfenn förgeteges éjben : 
Erdély harangoz, harangoz a mélyben 



Az ünnepélyt Ravasz László nyi-
tot ta meg, a következő beszéddel üd-
vözölve a Helikon vezé ré t : Bánf fy 
Miklós g ró fo t : 

«Az Erdélyi Helikon munkaközös-
ségébe csoportosult í rókat Nagyméltó-
ságod személyén á t tisztelettel és sze-
retettel van szerencsém üdvözölni. 
Az hogy az erdélyi írókról szóló kö-
szöntést Nagyméltóságod fogadja, 
mindenki előtt világos és természetes. 
Az, hogy ezt az üdvözlést én mondom, 
aki nem vagyok a magyar irodalomnak 
és az egyetemes magyar szellemi élet-
nek semmiféle hivatalos képviselője, 
magyarázatra szorul. Okul csak azt 
tudom adni, amit bizonyára illusztris 
vendégeim sem tagadnak meg tőlem, 
hogy a magyarországi íróemberek kö-
zül én vagyok a legerdélyibb ember 
s ezen a réven némileg alkalmas egyén 
arra, hogy palló legyek Erdély és 
Budapest között . 

Nagyméltóságú gróf úr, mi, örven-
dező vendéglátók, kirekesztünk ebből 
az ünnepből minden polit ikát. Eleve 
helytelennek t a r t o t t a m azt a felfogást, 
amely az erdélyi í rókat lekicsinyli, 
vagy tudomásul sem veszi, azon a 
címen, hogy erdélyiek, ami náluk 
egyet jelent a provinciálissal. De az 
ellen is mindig t i l takoztam, hogy 
valaki erdélyi írót tú lzot t magaszta-
lással megsértsen azért, mer t erdélyi 
ember. E pi l lanatban előt tünk az erdé-
lyiség sem nem hiba, sem nem érdem, 
hanem egyszerű tény. És arról va-
gyunk meggyőződve, hogy minden 
erdélyi író annyi t ér, amennyi alkotá-
sának irodalmi becse. í róknak, s erdélyi 
íróknak különösen, nincsen szüksé-
gük pár t fogásra ; mindeniknek legna-
gyobb és egyetlen pártfogója sa já t mű-
vének irodalmi értéke. Akár keletre 
mennek, akár nyugat ra jönnek, akár-
milyen nyelvű irodalmi élet dobogóján 
mutatkoznak be, jogcímük az az érték, 
amellyel alkotásaik az egyetemes 
emberi szépségeket és igazságot ábrá-
zolják. 

785 

De nemcsak irodalomról ál talában 
van i t ten szó. Akiket magunk közöt t 
tisztelünk, azok magyar nyelven í rnak . 
Nem tar tozom azok közé, akik az iro-
dalom ha tá ra i t a nyelv ha táráva l azo-
nosnak t a r t j ák . Képzelek olyan írás-
művet , amely magyarul van ugyan 
írva, de a magyar irodalomhoz semmi 
köze sincsen. És vol tak a mul tban 
nagyszerű írásművek, amelyek nem 
magyar nyelven szólanak hozzánk, 
mégis a magyar irodalomnak elszakít-
ha ta t l an és élő részei. Valamely iro-
dalomhoz való tar tozás t ehá t azt je-
lenti, mennyire tükröződik benne az 
általános emberi értékek mellett az 
illető nép géniusza. 

A nép géniuszának nagy kérdései 
fölöt t nem a jelen ítél, hanem a jövő. 
Az irodalompolitika rendesen a halha-
ta t lanság gyűrűjén kívül esik. Az iro-
dalmi értékek sorsa pedig a ha lha ta t -
lanság gyűrűjén belül dől el. Úgy 
viszonylik ez a ket tő egymáshoz, min t 
a tengerpar tot cementtel, betonnal 
szabályozó emberi munka, szemben 
azzal a százezer esztendős egyetemes 
munkával , amellyel az Óceánok a ty ja , 
Nep tun formálja a világrészek képét . 
Atlant is t a legkülönb mérnökök sem 
bír ták volna megmenteni az elsüllye-
déstől és eltávozó tengerek nyomán 
országok, földrészek t ámad tak . Épen 
ezért e pi l lanatban kirekesztjük innen 
az irodalompolit ikát is és úgy gondol-
juk, hogy a különböző kritikai fel-
fogások csak határozat i javaslatot ter-
jesztenek az Idő és Történelem tör-
vényhozása elé. Melyikből lesz kőbe 
véset t törvény és melyik vész el a 
semmiségbe, ma még nem tud juk , de 
tény az, hogy a Géniusz dolgozik sza-
badon és szuverénen s nekünk egyet-
len kiváltságunk m u n k á j á t szemlélni 
és magyarázni. 

Beszédjükben ma az az erdélyi 
muzsika csendül meg, amely 10 év 
óta i t t egyre halkul, mert győzelmes 
crescendoja az erdélyi bércek közöt t 
zúg. Szemünk előtt a költészet déli-
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bábjaiban feltűnik egy eltűnt világ 
szépsége, amely kedves, mint a gyer-
mekálom, komor, nagyszerű és férfias, 
mint a Sors, a predesztináció. 

Testvéri szívvel köszöntöm mind-
nyájukat !» 

Ravasz László beszéde után Bánffy 
Miklós gróf megköszönve az üdvöz-
letet, rámutatott a különböző stílusok 
közös arcvonására, majd Kemény 
János báró mondott köszönetet a fo-
gadtatásért. Ezután a szereplők, név-
szerint : Berde Mária, Szentimrey 
Jenő, Tabéry Géza, Bárd Oszkár, 
Tamási Áron, Reményik Sándor, Olosz 
Lajos, Koós Károly, Tompa László és 
Áprily Lajos következtek s mindegyik 
oly részleteket olvasott fel műveiből, 
melyek egyéniségét legjellemzőbben 
reprezentálják. Gazdag műsorukból a 
folyóiratunk olvasói előtt kevésbbé 
ismert jeles költőnek: Tompa László-
nak versét e számunkban közöljük. 

Egyetlen hiányát éreztük a gyö-
nyörű estnek: négy kiváló író nem 
jelent meg a dobogón : Gulácsy Irén, 
Gyallay Domokos, Makkai Sándor és 
Szabó Mária. Hisszük, hogy egy el-
jövendő ünnepélyen velök is találko-
zunk. h. j. 

Tóth Árpád. Húsz esztendejénél több, 
hogy első versét hal lot tam Négyesy 
professzor egyetemi stílusgyakorlat-
óráinak egyikén ; az utolsót alig huszon-
négy órája olvastam egy napilapban — 
gyászkeretbe foglalt cím alatt . Valódi 
költő eresztette a jká t dalnak amabban, 
valódi költő a jka némult el emezzel. 
«Stílusgyakorlat» volt az első jelent-
kezése s egy rokonszenves, intim és elő-
kelő stílusnak áhitatos lélekkel, ke-
mény munkával s önmagához való hű-
séggel végzett gyakorlata volt egész 
költői műve. Ez a húsz év pózok és 
divatok nagy termőszaka volt, való-
ságos fénykora mindenrendű stílkalan-
doroknak. Tóth Árpád, az alázatos 
tehetségek prototípusa, t isztában volt 
vele, hová szegődjék : semmiesetre sem 
«bolond urak szolgájává»; benne eleven 
volt az irodalmi folytonosságnak, a 
magyar szellemi élet magasabb egysé-
gének tuda ta , becsvágya ebbe az 
irányba ha j to t t a , nem a pillanatok 

«modernsége», hanem az alkotások 
örökkévalósága felé. Alázata olyan-
nemű volt, minőről Rilke beszél : 
«nem szolgavágy, de szolgáló erény». 

Magyar lelkű művész volt, noha sze-
relmese az ezerszínű nyugati költészet-
nek, mohó taní tvány, de nem magára-
kapkodot t szinességek szélhámosa. 
Mesterei nagyot tágí tot tak tudásán, de 
úgyszólván semmit sem változtat tak 
költői világnézésén és világérzésén. Ez a 
sa j á t j a volt, nem is nagyon tág terület, 
de becsületes, jó ta la j , mely erejét 
beleadta minden kalásznyi termésébe, 
önmagán túlcsapó inspirációit kiélte 
kedvelt külföldi lírikusainak átköltésé-
ben : eredeti művében önmagán belül 
maradt . Monotoniájából — mely vele-
járója volt élet- és lélekmagányának — 
valósággal stílust teremtet t , az állandó 
alaphanghoz simuló, annak színét meg-
lepő gazdagsággal moduláló hangárnya-
latok stílusát. «Elégikus»-nak szerette 
magát nevezni, az is volt, de az ő elé-
giájának regisztere ki ter jedt a dal 
tiszta édességétől az óda kemény len-
dületéig. Gyengédség és erő különös 
vegyülése ad ja meg legszebb, az utolsó 
századnegyed termésében igen is szá-
mottevő költeményeinek sajátos zama-
tá t . Az Esdeklés, A rubinszárnyú 
Cherúbhoz, az Elégia egy rekettyebokor-
hoz: nyilván el nem múlóan fogja jelezni 
ú jabb líránkban Tóth Árpád külön 
helyét és magaslatát . 

Ezekben a csupa-lélek költemények-
ben van az ő művészi súlya s jelleg-
zetessége s épen nem sokat bámult 
formai hajlékonyságában, raffinált rím-
leleményeiben, technikai fölényében. 
Mindez a mesterségtudáshoz tartozik, 
ám Babits Mihály épen Tóth Árpádról 
szólva í r ta le ezt a minden induló mű-
vészek «Liber Sexti»-jének élére kíván-
kozó mondatot : «A költészet nem 
csupa mesterség, s az jelentős benne, 
ami a nemzetnek jelentős, nem ami a 
céhnek». Tóth Árpád — túl a céhbeli-
ség korlátain — ebben az értelemben 
is hagyott jelentőset örökségül. 

Rédey Tivadar. 

Színházi szemle. 
I. 

A Nemzeti színháznak ez évadbeli 
első ú j darabja Vitéz Miklós Túlbuzgó 
fiatalembere a Kamara színpadon került 
színre. E vígjáték szigorúan irodalom-
mentes alkotás. Ami még értékelhető 
benne, az egy elég jól megfigyelt alak 
és egy ötlet. Hőse egy háború utáni 
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fiatalember, aki tartalékostiszti uni-
formisát levetve a legkülönbözőbb 
pályákon próbál szerencsét. Ezidő-
szerint ékszerészsegéd. Ama bizonyos 
ötlet pedig . . . de minek mondjuk el 
az ötletet ? Se nem jobb, se nem rosz-
szabb, mint a kabaré ötletek legtöbbje. 
Kabaréba is való, egyfelvonásosnak. 
A baj ott kezdődik, hogy ezt az ötletet 
három felvonássá kellett kinyujtóz-
tatni. Bele is ropog e nyujtózkodásba a 
mesének minden csontja és izma. Az 
ötlet a második felvonásban fejeződik 
be, holott már az első felvonásban be-
fejeződhetnék, a harmadik felvonásba 
aztán egy ú j motivumot kell az író-
nak ötlenie, mert hiszen «egész estét 
betöltő darabot» ambicionált. 

És mégis — úgy érezzük, hogy nem 
volt egészen hiábavaló a darabot meg-
nézni. A címszerepben Uray Tivadar-
nak alkalma volt kedvességét és ötle-
tességét ragyogtatni. Mennyivel többet 
ér, mint maga a vígjáték ! Mellette 
Hajdú Józsefben telt igazi örömünk. 
Ennek a tehetséges szinésznek az 
utóbbi években egyetlen szerepével sem 
volt szerencséje. Száraznak, kedély-
telennek hato t t . Most egy bankhivatal-
nok szerepében minden eddigi játéká-
nál különbet produkál. A stréber fél-
szegséget élethíven, diszkrét komikai 
eszközökkel, finom szatirával mu ta t t a 
be. 

Multkori ismertetésünkben megrót-
tuk Vaszary Piroskát amiért egy kis 
szerepet az együttes játékból kelleténél 
rikitóbban kiemelve játszott meg.Hagy 
legyen most megemlítve, hogy a mű-
vésznő e darabbeli kis szerepét dicsé-
retreméltó magamérsékléssel formálta 
meg. 

* 

A Nemzeti Színház szerencsés ösztön-
nel ú j í to t ta fel Szigligeti Ede darabjai 
közül A csikóst. E népszínmű a maga 
felépítésének biztosságával és a két 
csikós alakjának kitünő rajzával hatás t 
kelt ma is, amikor a darab egyéb 
mozzanatait, tar ta lmiakat és formaia-
kat egyaránt, már elavultaknak érez-
zük. 

Az előadás egy-két apró botlást le-
számítva, jó. Kürt i József (Kis Bálint) 
kicsit nehezen indítot ta el szerepét, 
eleinte száraz és közönyös volt, később 
azonban igaz hangjaival megfogta a 
közönséget. Rózsi szerepét Nagy Iza-
bella gyönyörűen énekelte. Cselényi 
József fiatal csikósával kapcsolatban 
örömmel jegyezzük meg, hogy e szép-

hangú és jómegjelenésű szinész most 
már valamivel keményebben formálja 
meg népies alakjait . T. Halmy Margit-
nak (Karvasiné) a fiát sirató jelenetben 
nagyon igaz hangjai voltak. A három 
részeges asszonynak mulató jelenetét 
Iványi Irén, Kelemen Mária és Ba-
csányi Paula hatással játszották. Az 
előadás legnagyobb erőssége azonban 
Rózsahegyi Kálmán öreg csikósa volt. 
A fiatalos öregséget, a hangoskodó 
jószívűséget, a magyarosan mélységes 
humort olyan igaz eszközökkel ábrá-
zolta, hogy e já téka a vén gazember-
rel vetekszik. A mai magyar színjátszás-
nak legkülönb humoristája ő. 

* 

Milyen kár, hogy a szinészet mellett 
a másik előadóművészet, a szavalás 
olyan mostoha sorsban részesül ! Tíz-
egynéhány színházunknak mindennapi 
játéka mellett szavalóestével alig alig-
alig találkozunk. Épen ezért örültünk 
a Studio hangversenyirodától a Zene-
művészeti Főiskolában október 28-án 
rendezett Adg-estének. 

Hogy mennyire nem egészen azonos 
művészet a szavalás a szinészettel, azt 
ez alkalommal ismét tapaszta lhat ta a 
közönség figyelmesebb része. Azt lehet 
mondani, hogy a hivatásos szinészek 
ezen a téren par excellence szavalótár-
saikkal szemben majdnem a rövidebbet 
húzták. A szinészszereplők közül igen 
hatásos volt Baló Elemér, elég kedves 
Mátray Erzsi s i t t -ot t megkapó Somló 
István. A többi — mint Hamlet mondja 
— néma csend ! A dobogót összetévesz-
te t ték a színpaddal, s a szinész eszkö-
zeivel dolgoztak a szavaló eszközei 
helyett. S különösen kirívó volt, hogy 
szinészeink egy része mennyire nem 
tud helyesen hangsúlyozni. Az egyik 
szinésznő például — nevet minek említ-
sünk, amikor hibája úgysem egyéni, 
hanem tipikus jelenség? — Ady egyik 
költeményének ebben a sorában 

Kifestett arcát angyalarcnak látom 
az arcát és a látom szavakat hang-
súlyozta a kifestett és az angyalarcnak 
helyett . S mennyiszer ismétlődött 
i lyenfajta hiba az egész estén ! Meny-
nyire feltünően mutatkozot t meg a 
magyar színpadi hangsúlyozásnak az 
utóbbi időben divatba jö t t ama ment-
hetetlen ferdesége, hogy a szorosabban 
összetartozó szavaknak, ú. n. szóla-
moknak hangsúlyát akkor is a szólam 
végére lendíti, amikor az elején volna 
a helye. 

Az este legkülönb szavalójelensége 
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egy nem hivatásos szinész, Ascher Osz-
kár volt. Eszközei teljesen a szavalónak 
puri tánabb eszközei. A természet sok 
mindent megtagadott tőle. Hangja 
fakó, alakja és arca első pillanatra nem 
megnyerő, de intelligenciájával, át-
élésének bensőségével és lelkességének 
szúggesztivitásával nagy hatással van 
a közönségre. Beszédtechnikáját — 
amennyire hangjának érctelensége en-
gedte — szinte tökéletesre fejlesztette. 
Lélegzetvétele, hangtalálata, hang-
súlyozása üdítően biztos. Csak még 
egyet szeretnénk ! A versnek vers-
voltát — anélkül persze, hogy éneklésbe 
tévedjen — jobban kellene éreztetnie. 
A többi nem-szinész szavaló közül 
legtöbb örömünk B. Pápay Klárában 
telt . Hangja természetes fekvését ugyan 
még nem mindig talál ja meg, hang-
súlyozása is néha még bizonytalan, de 
a szöveget megérti, átéli, meg tud ja 
értetni és technikai tekintetben is fejlő-
dést igér. Galamb Sándor. 

II. 
A Vígszínház ezévadbeli első ma-

gyar újdonsága, Fodor László Bölcső-
dal-a, a pólyásbabát glorifikálja a kö-
vetkező nem épen valószínű mese út-
ján : 

Egy világfi egyetemi tanár küszöbére 
Szilveszter éjfelén titokzatos csecsemőt 
csempésznek. A professzor tanácstala-
nul áll a várat lan vendéggel szemben, 
barátai is, szolgálati ideje betöltésének 
határán járó barátnője is ép az imént 
eltávoztak, de i t t van a gyermek, éhesen 
és (nem csupán származását illetőleg) — 
tisztázatlanul. Szorultságában a tanár 
úr a Vöröskeresztből kéret egy «svesz-
tert», ez hamarosan megérkezik, át-
veszi az intézkedést s a professzor há-
zába a gyermek-illúzió után bevonul az 
asszony-illúzió is. Az amúgy is halvá-
nyuló fényű «barátnő» végkép elhalvá-
nyul s á thár í t ta t ik a tanársegédre, a 
fiatal ápolónő pedig a tanár szembe-
tűnő ellágyulásában tévesen nyomoz 
bűntudatot , mert a második felvonás 
derekán a rejtélyes babának anyja-
apja kitudódik Mari mosónő, meg egy 
udvarlásban hirtelen, házasodásban 
megfontolt kertészlegény személyében. 
A professzor a kis lelenc szüleit hozzá-
ju t t a t j a a valamelyest elkésett egy-
házi áldáshoz, de asszony s gyermek 
nélkül maga sem óhaj t még egy Szil-
vesztert megérni s a kis vöröskeresztes 
jótétlelket ot tmaraszt ja feleségnek-
anyának. 

Ez a «hatalmas harmadik», ez a több-

szörös bonyodalmat felidéző pólyás-
baba valójában erősen «irodalmi» cse-
csemő s Maupassant-on kezdve se 
szeri, se száma az irodalmi papáinak. 
Fodor nem sok egyéni vonást kölcsönöz 
neki s a gyermek, kiben a darab fordu-
latai során egyre más meg más hasonló-
ságot vélnek felfedezni, legkevésbbé 
hasonlít magához a szerzőhöz, pedig 
íróban igen nagyra t a r t juk , ha művei-
ből senki mással össze nem téveszthető 
arcvonások tekintenek felénk. De 
mintha Fodor nem merne végre a maga 
hangján megszólalni, nagyon is igazo-
dik világhírre kelt elődeinek — főleg 
Molnár Ferencnek — receptjéhez s ez-
zel nyakrafőre törést ejt a maga stílu-
sán. Érezhetően van benne sok egyéni 
melegség és szeretetremétlóság, de szí-
vesen játssza a fölényes csipkelődőt és 
viccelődőt; ami ötlet-variációt e gyer-
mektéma csak megbír (vagy helyeseb-
ben : meg nem bír), abból Fodor a 
világért le nem mondana semmiről. 
Az egyszerű, kevés, de nyomós mozza-
natra koncentrált feldolgozást kívánó 
tárgy i t t kelletlen «szellemesség»-bal-
lasztot hurcol ; vele az író mintegy el-
prédálja azt az időt, mi alakjainak 
plasztikusabb megmintázásához kíván-
ta tnék. Most ezek az alakok az életvaló-
ság valamelyes látszatát inkább csak 
ábrázolóik fantáziájától remélhetik. 

Ebben a tekintetben a Vígszínház 
előadása valóban a várható legtöb-
bet nyu j t j a ; egyike ez az utóbbi idők 
legjobb szinpadi munkáinak. Az élen 
kétségtelenül Varsányi Irén mosónője 
jár, a szövege szerint meglehetősen 
papírosízű alakot élővé ihlető színészi 
képzelem, a művésznő egyéniségéből 
szertesugárzó, valójában elemezhetet-
len szuggesztivitás egy jelenetben olyan 
magasságba lendíti a darabot, hová az 
a maga emberségéből soha el nem érkez-
nék. Nemes tónust vi t t belé a «svesz-
ter» szerepében bemutatkozó színpadi 
novícia : Zombory Mercedes is. Nevét 
nem szándéktalanul ír tuk Varsányi 
Irén nevének tőszomszédságába : bí-
zunk benne, hogy az i f jú szinésznő ezt a 
«helyezést» sokat igérő tehetségének 
odaadó kiművelésével maga is becs-
vágyának fogja tekinteni. Szép és ki-
fejező az arca, különösen beszédes a 
szeme, finom és úrias az alakja és moz-
gása, meleg muzsikájú a hangja s 
tiszta, szépen árnyaló a szövegejtése. 
Já tékában még akadnak kiegyenlítet-
len átmenetek, egészen meg nem győző 
mozzanatok, de semmi nyoma holmi 
tolakodó sztár-hajlamoknak : nem 
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effektusokra dolgozik, a tehetségnek 
nemcsak bátorságát, hanem szerénysé-
gét is érezteti. 

Góth és Somlay nagy rátermettséggel 
állja meg helyét, Makay Margit ezúttal 
kevésbbé : csillogó és fürge, de beszédé-
ben megokolatlanul szenvelgő. Az Törzs 
is, ki most már hellyel-közzel — úgy te t -
szik — mulhatatlanul belelendül az 
affektációba. Mály a minden túlzástól 
tartózkodó epizódisták ritka fa j t á já -
ból való. Ra jnay ellenben — mint leg-
többször — a groteszk felé tolja el a 
rábízott figurát. Egyre több a «fogás»-a 
s minden darabban minden fogását fel-
vonultatja. Ennek egyhangúságba vége. 
Inkább keresné a különlegeset, mint az 
általában «bevált»-at, inkább gondolna 
az új szerepre, mint a maga régibb ala-
kításaira. A matricának már a termé-
szetében rejlik, hogy mennél többször 
le vonjuk, annál halványabb a sok-
szorosítás. Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 
Az Ernst-múzeum kiállítása. Ketten 

vettek ra j t a részt : Teles Ede és Hubay 
Andor. Teles Ede régi ismerősünk. 
S ha néhány évig idegen földön élt is, 
közben sem feledkezhettünk meg róla. 
Budapestünk egyik legforgalmasabb 
terén ott áll a Vörösmarty-szobor, 
amelynek ő volt egyik mestere. S ha a 
szobrot lassacskán megszoktuk és így 
egy kissé megbocsátottuk is, amiben 
nem csekély része volt a körülötte fel-
nőtt néhány sudár fának, ez még nem 
jelenti azt, hogy ma is tévedésekbe 
kelljen esnünk tehetségének határai 
felől. 

Teles kisplasztikus és e határok 
között is a szerényebb tehetségűek 
közül való. Mihelyt nagyobb felada-
tokra vállalkozik, bizonytalanná válik, 
a kifejezés spontán ereje helyett inga-
dozásokat muta t . Plakett jei között 
találunk egyszerű és finom ábrázoláso-
kat ; gyermekarcképein, ahol maga a 
téma vonzó és a jellegzetesség meg-
oldása sem nagyon nehéz, még gyakran 
kellemes, de ha nagyobb és nehezebb 
feladat áll előtte, azt már csak tétován 
oldogatja, egyéni stílus nélkül, hol 
innét, hol onnét vet t visszaemlékezé-
sekre támaszkodva. Viszont azonban 
majdnem mindig rendelkezik a techni-
kai rutin amaz ügyességével, amely 
annyira kedves a külsőségeket ked-
velőknek. 

Hubay Andornak ez az első be-
mutatkozása nagyon rokonszenves 

művészegyéniséget ismertet. Szorgal-
mas tanulásban és munkában eltöltött 
fiatalság van mögötte. Előnyös vi-
szonyai megengedték neki, hogy végig-
jár ja a mai európai festészetnek úgy-
szólván összes iskoláit. Megismerkedett 
a müncheni festészettel, Rómában tar-
tózkodott és jókora időt töl töt t Páris-
ban. E gazdag tapasztalatok meg is 
látszanak fejlődésén. Egy kissé hűvös 
művészegyéniség, aki semmiféle szél-
sőséges irányban sem hagyta magát 
elragadtatni és józan latolgatással sze-
rezte össze mai kiterjedt tudásának 
összes elemeit. Témaköre nagyterületű, 
aktot , arcképet, tá jképet egyaránt 
szívesen fest. A természeti kép optikai 
jellegétől nem szeret messzire eltávo-
lodni, naturalista, de letompított mó-
don, mértéktartón, arisztokratikusan 
az. Képein meglátszik, hogy mélyen 
belemerült mestereinek tanulmányozá-
sába, de hatásuktól független egyéni 
stílust akar kialakítani. Nem tartozik 
ama fiatalok közé, akik egészen 
készen jönnek és rendszerint modoros-
ságon végezik. Meggondoltan, mérle-
gelve alkot, állandó fejlődést és gazda-
godást muta t . Akttanulmányai és t á j -
képei mindenesetre komoly ígéret 
számába mennek, melyet nyilvánvalóan 
be is fog váltani. 

Benedek Péter kiállítása. Öt évvel 
ezelőtt jókora feltünést keltett az a 
kiállítás, melyet egy földmívessorban 
élő falusi embernek, Benedek Péternek, 
műveiből állított össze felfedezője, 
Bálint Jenő. Azok, akik akkor sokat 
vár tak tőle, nem csalódtak, aminek 
döntő bizonyítéka ez a gyüjteményes 
tár lat , melyet Benedek műveiből most 
a Faluszövetség rendezett a Nemzeti 
Szalon három középső termében. Finom 
és választékos művészegyéniséget mu-
t a t be, amelynek egyáltalában nincsen 
szüksége azokra a nagyon is viszony-
lagos szembeállításokra, amelyekkel 
még ezt a második és döntő jellegű 
bemutatkozását is kísérik. Az, hogy 
Benedek Péter paraszti sorból való és 
falun él, legfeljebb stílusának, témáinak 
magyarázója lehetne, de értékéhez 
hozzá nem ad, sem el nem vesz belőle. 
Benedek Péternek jelentőségéhez semmi 
szüksége sincsen, származásának és mű-
vészetének csak képzelt ellentétére. Jó 
festő, sőt nagyon jó festő úgy, hogy 
nem szorul reá a «pedig csak paraszt 
ember» és egyéb hasonló kiemelésekre. 

Annyira jó festő, sőt a szó szoros 
értelmében vett igazi festő, hogy mai 
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művészgárdánkban keresve kell ke-
resni az olyanokat, akik az övéhez 
hasonló, csalhatatlanul biztos szín-
összehangolással dolgoznak. De keresve 
kell keresni azokat is, akiknek a művé-
szet épen olyan minden melléktekintet-
től független és halálosan komoly dolog 
volna, mint őnéki. Valami vallásos, 
áhitatszerű komolysággal és alázatos-
sággal csinálja a dolgát. Nem fanatikus 
lendülettel, nem magával ragadó hév-
vel, hanem észrevétlen, konok kitartás-
sal. Mindig csendesen elmerülve, az 
érzékek finomságának kissé fátyolos 
álomvilágában élve és sohasem szolgai 
módon alárendelődve, hanem mindig 
csak áttételben adva a természetben 
lá to t takat . 

Már említettük, de még egyszer ki 
kell emelnünk színadásának tökéletes 
voltát . Ez a színskála minden egyéb, 
csak épen nem primitív. Lágy és ham-
vas összehangolás mindig egybevágó 
színhatásokkal, melyekben nincsen 
semmi rikító, semmi nyerseség, semmi 
harsogó, ami ismét minden egyéb — 
csak nem primitívitás. Sőt ellenkezően, 
Benedek Péter képei erről az oldaluk-
ról teljesen úgy hatnak, mint ha egy 
dekadenssé vált régi kul túrá jú művé-
szet túlfinomodása lennének és nagyon, 
de nagyon távol állanak a népművészet 
dekoratív színeinek harsogó töretlen-
ségétől és sablonos konvencionalizmusá-
tól. Az élet néha elkövet ilyen t réfákat , 
hogy az érzékek elfinomodását oda 
osztja ki, ahol azokat legkevésbbé 
várnók. Benedek Péter is egy ilyen 
érdekes eset, amelyért azonban nagyon 
hálásak lehetünk. 

Témáit onnét veszi, ahol él, a falu 
életéből és a falusi környezetből. De ez 
is egészen mellékesnek látszik nála, 
nem teljesen determinálja művészetét 
és ezért is téves a paraszti mivoltára 
való folytonos propaganda-hivatkozás. 
Van például egy képe : «Úri kislány 
játékai között», amely valóban minden 
mértékű elismerésre, sőt csodálatra 
méltó, nagyszerű, hamvas szűzies szín-
költemény. Nyilvánvalóan megmutat ja , 
hogy Benedek egyáltalában nincsen 
ahhoz az annyit emlegetett magyar 
földhöz kötve, amelynek mindnyájunk-
ban élő szeretetét nagyon kár művész-
nevelő hatásával összetéveszteni. Bene-
dek Péterből, akárhol születik is, a 
benne rejlő nagy tehetség mindenütt 
művészt teremtet t volna. 

Intim festő. Olyanfajta á j ta tos el-
mélyedés van benne, mint amilyen 
Nagy Balogh Jánosban élt, még ha nem 

ér is el olyan monumentális eredménye-
ket. De épen olyan szűziesen alázatos 
szolgája művészetének, mint ez a csak 
halála után érvényesülő kiváló festő 
volt. Amit Benedek csinál, szintén egé-
szen tiszta művészet, lelki vizióknak 
minden szándéktól és minden nem festői 
iparkodástól mentes, tiszta ábrázolása. 

Térérzéke azonban, ellentétben soha 
nem csalódó színlátásával és szín-
komponálásával, már jóval fejletle-
nebb. Vonalvezetése néha téves, bár 
nem bizonytalan s ha összeállítani, 
komponálni próbál, közkeletű értelem-
ben véve, például a perspektivikus 
törvények tudós ismeretével készült 
akadémikus rajzzal szemben ügyetlen-
nek látszik. De ez az egyrészről fogyat-
kozásnak, másrészről épen olyan naivul, 
fölötte nagy érdemnek fel tüntetet t 
«primitívitás» aligha jöhet szóba fest-
ményei megítélésénél. Egészen mellé-
kes jelenséggé törpül képeinek szín-
harmóniái, üde frissesége, alázatos 
naivitása, nagyszerű közvetlensége, 
őszintesége mellett. 

Különösen, ha őszinteségen a tuda t -
talanul, csak az érzékek izgalmára hall-
gató és nem a meggondolás és számít-
gatás okoskodó közbenjöttével meg-
születő festési módot ér t jük, amely 
közvetlenség olyan r i tkává váltba mi 
sok mindent programmszerűvé unal-
masító képzőművészeti termelésünkben. 
Ebben az értelemben valóban primitív 
Benedek művészete, de ez szép, meg-
váltó, gazdag és elsődleges primitívitás. 
Ez a világot felfedező festők naivitása, 
a Raffaello előtti festőké, de nem a 
praeraffaelitáké. Nem teoriák festőjé-
nek, hanem olyan valakinek művészete, 
aki egy szép napon egyszerű értelem-
mel, de gazdag érzékenységgel indul el, 
hogy felfedezze a világot és a magáévá 
tegye úgy, hogy mohó szemével magába 
szívja ta rka szépségeit. 

S ha néha eközben csetlik-botlik is, 
e hibáival is jóval közelébb áll a mű-
vészi igazsághoz, mint a modorossá 
váló üres virtuózkodás soha meg nem 
tévedése. 

Kiállításával egyidőben jelent meg 
Bálint Jenőnek róla szóló, számos 
képpel illusztrált szép könyve is, a 
Faluszövetség kiadásában. Bálint nagy 
szeretettel és jogos büszkeséggel foglal-
kozik a tőle felfedezett Benedek Péter 
életével és művészetével. Az illusztrációk 
elsősorban a művész rendkívüli rajzoló 
tehetségéről adnak jó képet, színeiről 
persze nem számolhatnak be. Ez a 
rajzművészet egyszerűségével és nagy 
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kifejező erejével a legjobb X I X . szá-
zadbeli franciák közvetlenségét j u t t a t j a 
eszünkbe. 

Az új magyar képtár megnyitása. 
Tudvalévő, hogy Szépművészeti Mú-
zeumunk nagy méretei ellenére sem 
tud megfelelni hivatásának. Épít tetői 
és tervezői egyaránt nem voltak tisz-
tában feladatukkal. Kaptunk egy ha-
talmas nagy épületet, amely telve van 
csarnokokkal, de képek kiállítására 
alkalmas helyisége nincsen elég. Ez 
rövid idő alat t nagy zsúfoltságra veze-
tet t , amelyen a mai pénztelen állam 
korában alig lehet segíteni. A szűkös 
tér különösen a magyar részt korlátozta 
kellemetlenül, mert ennek anyaga 
évről-évre erősen szaporodott úgy, hogy 
végül sehogysem lehetett a rendelke-
zésre álló csekély hellyel eredményesen 
gazdálkodni. Kapóra jöt t tehát , hogy 
az állam visszavásárolta régi műcsar-
noki épületet a Szépművészeti Múzeum 
terjeszkedésére használják fel. A kul-
tuszminiszter át is engedte az emeleti 
helyiségeiket, bennük rendezte el Petro-
vics Elek főigazgató az utolsó évtizedek 
magyar festészetének egy részét. 

A régi Műcsarnok helyiségei azonban 
szintén nem a múzeumi technika köve-
telményeinek megfelelően készültek. 
I t t is inkább a külső szépség, mint jó 
kiállítási helyiségek gondos kitervelése 
vezette az építkezőket. Tíz teremből 
egyetlen egy van felsővilágításos és leg-
több helyiségébe úgy lépett be a láto-
gató, hogy a szemközt lévő ablakok 
fényözönétől megvakítva nem lá t ta az 
oldalsó falakon függő képeket. Petro-
vics, amennyire csak lehetett , segített 
a hibákon. Máshová te t te át a bejára-
tokat, mély és sötét sarkokat lekerekí-
te t t , oldalsó falakat vont úgy, hogy 
minden szobában sikerült a lehető leg-
kedvezőbb optikai eredményt bizto-
sítania. 

Az így nyert tér, sajnos, bár festésze-
tünk gazdagságának örülve épen úgy 
mondhatnók, hogy hála Istennek, nem 
volt elegendő. Nem volt elég arra, hogy 
modern festészetünk kialakulását min-
den vonatkozásban bemutassa, mint 
a képtár katalógusának előszava saj-
nálkozva említi is, meg kellett elégedni 
azzal, hogy csak a jelent és közvetlen 
előzményeit tartalmazza. Ez a mai 
helyzet az eddigivel szemben minden 
esetre nagy haladást jelent, de nem 
jelenthet végleges megoldást. Csak 
átmeneti könnyebbülést, amelynek szép 
eredményeitől ösztökélve az államnak 

mindenesetre, még pedig rövid időn 
belül, arra kell törekednie, hogy a 
magyar festészet a maga egészében 
hozzá méltó és a modern technika min-
den követelményének megfelelő hajlé-
kot kapjon, mert a mai helyzet sokszor 
csak mechanikusan osztja szét az 
anyagot, akármennyire törekedett is 
Petrovics, hogy minden erőszakos szét-
választást elkerüljön. Egyes festők 
munkássága ket té van szakítva, a 
nagybányai festők korai szaka, Hol-
lóssy stb. a régi múzeumi épületben 
maradtak. Igy aztán azzal a fikcióval 
kell az ú j múzeumot számba vennünk, 
hogy a Szépművészeti Múzeumnak 
újabb termei nyiltak meg, de nem 
beszélhetünk a szó szoros értelmében 
különálló múzeumról, mert akkor hiá-
nyosságokat kellene megállapítanunk, 
hiszen a rendelkezésre álló tér szűkös-
sége miat t például az a helyzet állott 
elő, hogy egyes művek és egyes művé-
szek azért nem voltak ide áttelepíthe-
tők, mert nem fértek volna el. 

Az a nagyszerű munka tehát , melyet 
Petrovics Elek végzett, saját hibáján 
kívül nem válhatot t teljes munkává. 
Korántsem ünneprontás akart lenni 
tehát az, ha nyomatékosan rámuta t tunk 
arra, hogy ennél az első lépésnél kár 
volna, sőt nem is szabad megállni. 
Nem szabad megállni különösen azért, 
mert ez a muzeális összeállítás is 
meggyőzhet mindenkit arról, hogy 
X I X . századbeli festészetünket a leg-
jogosabb büszkeséggel áll í thatjuk a 
világ szeme elé s ha így áll a dolog, 
a lehető legkedvezőbb csoportosítás-
ban és teljes összefüggésben kell ezt 
megtennünk. 

Petrovics Eleknek, aki több mint 
tíz év nehéz munkájával nemcsak 
európai, hanem épen úgy magyar 
múzeumot tudo t t teremteni a Szép-
művészeti Múzeumból, nagy fáradsá-
gába kerülhetet t ennek az osztálynak 
felállítása is. Benne nemcsak a szinte 
egyedülálló hozzáértés volt meg, hanem 
a pártat lan munka önbizalmán alapuló 
kellő bátorság is. Egy ilyen, legtöbb-
nyire még élő művészek munkái között 
is válogató múzeumrendezés annyi 
érzékenységbe és annyi ambicióba ütkö-
zik, hogy ember legyen a talpán, aki 
minden melléktekintet nélkül, csak a 
legjobb elvét követve, t ud ja elvégezni 
a válogatást. Ilyenkor gyakran kom-
promisszumok szoktak születni, amire 
sajnos a legutóbbi stockholmi kiállítás 
szerencsétlen kisiklásai elég szomorú 
tanulságot szolgáltattak. 
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A kiválogatás alapelve körülbelül 
az volt, amellyel nemrégiben Karl 
Scheffler ír ta meg a X I X . századbeli 
európai festészet történetét . Azok ju-
to t tak szóhoz a képtárban, akik a 
magyar festészetet formai kifejlődésé-
ben egy-egy lépéssel előrevitték. Igy 
mind kimaradtak azok, akiknek ábrá-
zolásmódja a mult ismétlése, ami nem-
csak a közvetlenül érdekeltekben, ha-
nem nem csekély számú híveikben is 
alkalmasint éles krit ikát fog az új 
múzeummal szemben ébreszteni. Hogy 
azonban Petrovicsnak teljesen igaza 
volt, amidőn ezt az elvet következete-
sen megvalósította (legfeljebb négy-öt 
olyan képet találunk a múzeum több-
száz festménye között, amely ebből 
a szempontból bátran elmaradhatot t 
volna), vitán felül áll : epigonoknak 
nem lehet helyük ot t , ahol még az 
úttörők sem fértek mind el. 

Minden múzeumi kiválasztás itélke-
zés számba megy, sőt művészettörté-
netírás, persze csak bizonyos korlátok 
között, hiszen nagyon sok elsőrangú 
műalkotás ma még magángyüjtők kezé-
ben van és csak évtizedek mulva fog 
lassanként, bár nem minden esetben a 
múzeumok anyagába felszívódni. De 
ezeken a határokon belül fel lehet a ren-
dező tendenciáit ismerni. Petrovics fel-
fogásának legjellemzőbb vonása pél-
dául könnyen megállapítható : Fe-
renczy Károly köré rendezi el legújabb-
kori festészetünk kialakulását. Viszont 
Rippl-Rónai József, akármilyen jól van 
is exponálva, nem jutot t vele egyenlő 
értékű helyhez és szerephez. Ha csak 
a fejlődést nézzük, ebben a kiemelés-
ben is igazat kell adnunk Petrovics-
nak. Ha azonban az alkotó erő mér-
téke, a minden viszonylagos szempont-
tól mentes értékelés szempontjából 
közelednénk ehhez a nehezen elbírál-
ható kérdéshez, talán jobban egymás 
mellé helyeztük volna ezt a két nagy-
szerű festőnket, kik között olyan nehéz a 
választás, hogy csak egy a mienkénél 
jóval későbbi idő dönthet véglegesen. 

Kényes dolog volt a legújabb törek-
vések bemutatása is. Erre vonatkozóan 
Petrovics ezt írja : «Az innenső határ a 
legfrissebb jelen. Képtárunk a leg-
ú jabb törekvésekről is némi fogalmat 
akar adni. Amilyen kevéssé feladata 
egy múzeumi jellegű gyüjteménynek, 
hogy propagandát csináljon új irányza-
tok mellett, épen oly kevéssé zárhat ja 
ki falai közül az élő művészet képtára 
napjainknak jellemző törekvéseit. Fe-
lelősség e részben csupán annyiban ter-

heli, hogy azt igyekezzék kiválasztani, 
amiben komoly érték mutatkozik». 

Erről a komoly értékről azonban 
nyilvánvalóan nagyon eltérőek lesznek 
a vélemények. A szélső festők és az 
ókonzervatívek egyaránt sok kifogá-
solni valót fognak találni a gyüjtemény 
utolsó termeiben. Aki azonban minden 
előitélettől mentesen, a Petrovicstól 
helyesen hangsúlyozott elv figyelembe-
vételével fog ezekhez a képekhez köze-
ledni, megállapíthatja, hogy a válasz-
tás ebben az esetben is szerencsés volt. 
A képzőművészetek örök megújhodás-
nak élvezője pedig lelkes örömmel fogja 
a múzeumban üdvözölni egy Szőnyi 
István, egy Aba Novák Vilmos vagy 
Márffy Ödön festményeit. 

Ez a múzeum terének szűkössége 
miat t természetesen nem vállalkozha-
to t t arra, hogy szobrászatunkkal szem-
ben ugyanazt a feladatot próbálja meg-
oldani, amelyet festészetünkkel szem-
ben majdnem teljesen megoldott. De 
a legújabb nemzedékek munkásságából 
egy pár szép és jellegzetes darabot 
mégis bemutat és ezzel még vonzóbbá 
teszi a fölényes tudással végzett rende-
zésnek az oldalvilágítású termekben 
annyira nehéz és mégis eredményes 
munkájá t . 

Virányi István kiállítása. A kecskeméti 
múzeumnak erre a célra á tadot t két 
tágas termében rendezte kiállítását 
egyik szerény visszavonultságban élő 
javakorabeli művészünk, kinek képes-
ségei messzire meghaladják a vidéki 
kiállítások rendes színvonalát. Virányi 
István a világháború alat t érett mű-
vésszé Galicia síkságain és Tirol hatal-
mas hegységei között. Ez a gyüjtemé-
nye, mely a négy háborús esztendőnek 
termésével kezdődik, de felöleli azóta 
kifejtet t munkásságának eredményeit 
is, vízfestményekből és rajzokból áll. 

Kétfelé lehet osztani. Az egyik rész 
naplószerű rajz és aquarellfeljegyzése-
ket tar talmaz tájképekről és város-
részekről. Ezek a lapok, rajzok és víz-
festmények egyaránt, egy biztos látású 
és könnyű kezű feljegyzővel ismertetnek 
meg, akinek erősen kifejlett művészi 
érzéke van témáinak megválogatásá-
ban, beállításában, aki nemcsak szinte 
kérlelhetetlen hűségre törekszik, hanem 
ezt a realizmust bensőséges hangula-
tossággal is meg tud ja toldani, aki vo-
nalban és színben egyformán biztos és 
bár részletezve fest, sohasem válik 
kínosan aprólékossá, hanem mindig 
friss és eleven marad. Technikai kész-



sége is meglepően biztos, de nem él 
vele vissza, nem virtuózkodik. 

De ennél a Virányi Istvánnál, aki 
majdnem teljesen alárendelődik le-
rajzolói feladatának, még sokkal rokon-
szenvesebb a szabadabb korlátok között 
mozgó, az átalakító, a festő Virányi 
István. A harctérről számos futólagos 
feljegyzést hozott magával és még több 
le sem jegyzett emléket, amelyekből 
aztán idehaza olyan képeket festett , 
amelyekbe többet adhatot t önmagából, 
mint a helyszinen készült és teljes 
tárgyi hűségre törekvő feljegyzéseibe. 
Ezek a képei, melyek közül a legjobbak 
Tirol felséges hegyi világának mélysé-
ges csodálatából fakadtak, egy finom 
álmodozásokba burkolódzó, kissé magá-
nyos léleknek ábrándos hangulatait 
lehelik, egy olyan művészét, akinek a 
hegyvidéki tá jék szineinek hamvas 
tarkasága a legmélyebb lelki élményt 
jelenti, aki valami kristályossá leszűrő-
dött, derűs és csillogó levegőben él, 
ahol nincsenek mohó vágyak és sodró 
szenvedélyek, csak mély alázatosság 
van a természet végtelen nagyságának 
megérzésében. Ezek a képei költemé-
nyek, a mult megszűrő és megnemesítő 
távolságán át letisztult lényeges vissza-
emlékezéseknek biztos összefoglalásai 
egy-egy sohasem tolakodóan elénk tá r t , 
hanem inkább csak megsejtett , finom 
hangulatba. Néhol egészen a mese-
szerűség határáig fejlődnek ; a való-
ságból fakadt szép álmok, amelyek a 
tá jék és az évszak lelkét színezik elénk, 
így a «Megy az ősz» című képe, amely 
csak az első benyomásokkal fűződik 
Bozen vidékéhez, de minden ősz szim-
bolumává válik és pompás illusztráció 
a természet mesekönyvéhez. 

Ezeken a lapokon valami rej tet t , 
mélyről felrezgő vágyakozás van, az 
élet hétköznapiságától való menekülés, 
talán azé az alföldi emberé, akit nem 
elégít ki a róna egyhangúbb, fo j to t tabb 
levegőjű környezete, aki nem tud ja 
felejteni az óriási bércek csillogó és 
ritka levegőjét, áttetsző, árnyéktalan 
árnyékait, a meredeken leszakadó 
sziklafalakat s a felettük lebegő verő-
fényes felhők, a sötétkék ég és a soha 
el nem sárguló rétek friss zöldjének üde 
színpompáját és így talán öntudatlanul 
szomorú egy kissé. Farkas Zoltán. 

Zenei szemle. 
Dohnányi zongoraművészetéről ne-

héz volna már ú ja t írni. A legkomo-
lyabb és legnemesebb művészet hívei 
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kerülnek ki az ő hallgatósága sorából. 
Minapi zongoraestjének műsorán saját 
Passacagliója Beethowen d dur pas-
toral szonátája, Schumann Kreis-leria-
nája és Brahms-művek szerepeltek. * 

A magyar zenének ismét ünnepi 
estje volt : Bartók-Kodály népdal-
estje. Érthetetlen előttünk, hogy egy 
olyan hangversenyen, amely a nemzet 
legnagyobb büszkesége lehetne, ahol 
minden jó magyar embernek ott kel-
lene lenni, hogy végre ráeszméljen arra: 
mi az igazi, a cigánytól el nem rontott 
ősi, hamisítatlan színmagyar muzsika, 
csak mérsékelt látogatottságot tapasz-
talunk. A magyar parasztosztálynak a 
civilizációtól érintetlen gazdag zene-
kincse két lelkes, hivatot t gyüjtő fel-
dolgozásában. Nagy kultúrnemzetelc 
irigyelnek bennünket ezért a kincsért 
s nálunk még mindég nagyobb vonz-
erővel birnak a népdalutánzatok, amik 
úgy viszonylanak ezen az estén is hal-
lott dalokhoz, mint a herbarium a 
harmattól csillogó, színpompától, élet-
erőtől duzzadó rózsafához. 

Elhagyott falvakban, a legprimi-
tívebb viszonyok között éltek ezek a 
gyüjtők együtt a parasztokkal, csak 
azért, hogy a környezet megismerésé-
vel ne csak melódiákat tanul janak, 
hanem átéljék a magyar zene eleven 
életét, lelki gyökereit. Megbecsülhetet-
len szolgálatot te t tek ezáltal a nemzeti 
kultúrának, mert csak így tud ta ma-
gábaszívni az új magyar műzene har-
monikájában, melodikájában és rit-
mikájában a szavakban oly nehezen 
kifejezhető fajiságot, a magyar zene 
szellemét. 

Sajnos, a zenében nem elég, hogy az 
alkotó művészekben éljen ez a szellem, 
az interpretálónak ihletettségétől és 
hivatottságától függ egy hangverse-
nyen minden. Hogy mi keresni valója 
van Bartók-Kodály népdalestjén egy 
olyan énekesnőnek, aki nemcsak hogy 
mérföldnyi távolságban áll a magyar-
ság lelkétől, hanem még a legcsekélyebb 
művészi eszközökkel sem rendelkezik— 
örök rejtély előttünk. Vagy a magyar 
zongorások között nem akadt volna 
különb interpretálója Bartók-Kodály 
művészetének? Valóságos szívfájda-
lommal gondoltunk arra, hogy milye-
nek lehetnek ezek a gyönyörű «Maros-
széki táncok» (Kodály), ha a kompo-
zició mélységeit, a Székelyföld minden 
hangulati szépségét egy congeniális 
művész szólaltatja meg. 
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Szerencsére ott volt a derék Budai 
Dalárda, Székelyhidy Ferenc, Med-
gyaszay Vilma, akik magyar lelkükkel 
egyensúlyozták az est idegen elemeit. 

* 

Kósa György, a fiatal magyar zene-
szerző-gárda talán legtehetségesebb 
tagja , szerzői estjét a «Misterioso» és 
«Animato» zongoradarabjai, Petőfi da-
lai (Pató Pál úr, Esik, esik) a capella 
vegyes karra írt Babits és Arany dalai 
komoly, lélekből fakadó művészet meg-
nyilvánulásai, legbiztatóbb igéretei egy 
szép értékes művészi pályafutásnak. 

* 

Fischer Edwin estéje olyan a sok 
külföldi zongora-, hegedű-, ének vir-
tuoz hangversenyek között, mint egy 
üdítő oázis. Végre egy nagy művész, 
akinek minden csepp vére muzsika, aki 
az első pár tak tus után megfogja a 
hallgatója lelkét és viszi, ragadja magá-
val egy bátor meggyőződéses hitvalló 
ellenállhatatlan szuggesztiv erejével. 

A filharmonikusok rendkívüli hang-
versenyén játszotta Bach háromzongo-
rás C dur, egyzongorás A dur, Mozart D 
moll zongoraversenyét és Vivaldi con-
certo grossoját. Ezek közül az utóbbi 
és Bach A dur zongoraversenye Buda-
pesten először került előadásra. A con-
certo grosso a XVII . században nem 
műforma, hanem a hangszerelésnek 
egy bizonyos módja. A szólóhang-
szerek egy kis csoportját állították 
szembe egy orchestrális hangszer-
csoporttal. Utóbbit nevezték Tutt inak 
vagy concerto grossonak, az előbbit 
concertinónak. A concertinóból fejlődik 
ki a modern szólókoncert, amidőn a 
concertó grossoval szemben csak egyet-
len hangszer állt. Ennek a formának 
egyik jelentős úttörője volt Vivaldi. 
A most bemutatot t műve három tételes 
(Allegro-Andantino-Allegro), ahol a 
tu t t i melódiaszakaszai különféle hang-
nemben több-kevesebb változtatással 
rondoszerűen térnek vissza, míg a 
magánszólamok inkább mint epizódok, 
gazdag figurációikkal az előadótól nagy 
technikai tudást is követelnek. 

Vivaldi hegedűkoncertjeinek mintá-
jára írta Bach az első zongoraverse-
nyeket. Legtöbb zongoraversenyét ere-
detileg hegedűre ír ta s csak később 
dolgozta át őket zongorára. Alighanem 
az A dur verseny is így született meg. 
I t t is lá t juk mint Vivaldinál a tu t t i és 
a szóló ellentétéből fakadó formát. De 

a zongora erősen előtérbe kerül, szóla-
mának tiszta fölépítése uralkodik a 
tu t t i fölött, míg Vivaldinál a zongora 
még csak alátámasztó és összefoglaló 
szerepet játszik. 

Helytelen az a beállítás, amely sze-
rint Fischer Edwin Beethoven—Schu-
mann romantikus stílusából kiindulva 
fogja fel a XVII I . század mestereit. 
Interpretálása a legékesebb bizonyí-
téka annak, hogy a gyakorlati zenészre 
milyen termékenyítő hatással van a 
zenetörténeti és esztétikai műveltség. 
Játékából egy nagyszerű intellektus is 
szól, valaki, aki t isztában van azzal, 
hogy a XVII . és XVII I . századnak 
mik voltak a mozgató eszméi, lelki 
ta laja , melyek voltak a zeneformái és 
kifejező eszközei. Igy azután nem 
csodálkozhatunk azon, ha ez a művé-
szet minden stílszerűsége mellett is a 
messzefekvőt, nehezen érthetőt is ilyen 
teljességgel t ud ja életközelségbe hozni. 
Sohasem éreztük meg ilyen mértékben, 
mint ennek a nagy mesternek a játé-
kában, hogy micsoda erő, lelki egészség 
és életöröm, kemény, férfias gerinc, 
átlátszó tisztaság van ezeknek a XVIII . 
századi mestereknek az allegroiban, 
szent, ihletett komolyság, magasztos hit 
a lassú tételeikben. Olyan ennek a mű-
vészetnek a hatása, mint az ózondús 
hegyi levegőé, amelyben dúsan? nyíl-
egyenesen törnek az ég felé a sudár 
fenyőfák. Mintha lelkünkben mi is 
éreznők azt a kiegyenesedést, azt a jól-
eső függetlenedést mindentől, ami 
benne gyönge, erőtlen, mesterkélt és 
megalkuvó. 

Mozart interpretálásában is ot t érez-
tük a történeti szemlélettől kitágult 
perspektívát. Nem a «széplelkek» csipke-
finom, édeskés, gáláns Mozartja, a ro-
kokó lovag (ismét egy begyökeresedett 
közfogalom), hanem Don Juan meg-
írója a romantikus Mozart, a maga 
mély, meleg emberiességével áll előt-
tünk Fischer Edwin művészetében. 
Csak egyet nélkülöztünk a nyugodt 
témáknál : a szeretet és gyöngédség 
legnagyobb zeneköltőjének finom bá-
já t , eleganciáját. Ez hiányzik Fischer 
nagy koncepciójú, erőteljes, érdes mű-
vészi egyéniségéből. 

De kinek ju tna eszébe akkor kriti-
zálni, amidőn egy ilyen nagy mester 
muzsikálása ragadja magával, amivel 
egy pár órára együtt lélegzettünk, ami 
maga volt a színtiszta művészi igazság, 
egy darab színtiszta, teljes élet. 

* 
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A m. kir. Operában Németh Mária 
gyönyörű o rganumát élvezhettük ismét 
az Aida, Turandot címszerepében. 

Aida a Verdi operáknak mind drá-
mai, mind zenei szempontból ta lán a 
legszebb, legértékesebb nőalakja . Ami 
a zenei részt illeti, Németh Mária felső 
hangjainak gyönyörű pianisszimója, 
lágy haj lékonysága a lírai részeknél a 
legmagasabb művészi élvezetet n y u j t j a . 
Ilyenkor l á t juk , hogy Németh Máriá-
nak minden eszköze meg volna arra , 
hogy ne csak nagy énekesnő, hanem 
nagy művésznő is legyen. 

Aida szerepe drámai szempontból 
igen nagy és szép színészi fe ladatot is 
jelent. Ennek a színészi a lakí tásnak 
helyes megoldása föltétlen termékenyí-
tőleg h a t a zenei in terpretá lásra is. 
Aidának az a t y j a és hazá ja i ránt való 
szeretete és a szerelme közöt t folyó 
lelki küzdelme mély t ragédiá t re j t ma-
gában, amely a keleti véralkat tól csak 
még jobban színezett indula tok és szen-
vedélyek egész v ihará t h ív ja életre. 
A drámai emelkedés csúcspont ja a ty j á -
val való jelenetében rejlik, ahol egy 
mélyen átgondolt alakítás meg kell 
hogy rázza a hallgatóságot. Németh 
Mária, dacára az is tenáldot ta , kivételes 
hanganyagának, i t t nem t u d o t t el-
ragadni, mer t h iányzot t belőle az át-
érzett, mély, boldogtalan szenvedély 
fájdalma, az emberfelett i erőt követelő 
feladat ellen való fellázadás, m a j d az 
erősebb akara t előtt meghajló női lélek 
megtörtsége. Aida a sírig szenved, f á j -
dalma minél közelebb érzi a halál t , 
mindinkább az elhaló megadásé, néha 
kitörő, lobban, mint a láng, mely enyé-
szetéhez közel áll, azután lassan el-
alszik. H a Németh Mária a szenvedés-
nek és szenvedélynek ezt a nagy skálá-
ját nem külső, be tanul t mozdulatok-
kal, a hang kellemetlenül ha tó elcsuk-
lásaival, hanem benső átéléssel, a sze-
rep drámai feladataiba való nagyobb 
elmélyedéssel fogja érzékeltetni, akkor 
fog a világ legelső művésznői közé 
emelkedni. 

Turandot kényes énekszólamainak 
niagas régióiban diadalmasan, köny-
nyen szárnyalt Németh Mária pára t lan 
orgánuma. Ilyen hangú Turandot nem 
igen a k a d még egy a világvárosok 
operaszínpadjain. De Puccini h a t t y ú -
dalában a zenei súlypont még sem 
ebben a szerepben, hanem a gyönyörű 
kórusokban rejlik. A maga nemében 
pl. pára t lan a zeneirodalomban az a 
kórus, amely a f iatal perzsa herceg 
számára kegyelmet kér a hercegnőtől. 

A túlvilág küszöbén álló, egy gyönyörű, 
gazdag életet t emető nagy zeneköltő 
fellángoló életszikrája, ma jd halálos 
szomorúsága, csüggedt reménytelen-
sége a lelkünkbe markol. És a kis Liu 
halálának jelenetében kiesik a toll 
Puccini kezéből, ezekkel a szívszag-
gatóan szomorú akkordokkal búcsú-
zott az olasz zene egyik legnagyobb 
poétá ja a világtól. Talán ez az emlék 
kísért , amikor Turandot további sorsa 
alig t u d már bennünk érdeklődést kel-
teni. Ellaposodik minden. Ott , ahol a 
hideg, hierat ikus uralkodónőben fel-
t á m a d a szerelmes, alázatos asszony, 
milyen színtelen, üres visszhang zene-
karban , énekkarban egyaránt . Egy 
Németh Mária sem t u d t a velünk feled-
te tn i azt , hogy Puccini nincs, nem él 
már , művészetének minden szépségé-
vel együt t e lmaradt tő lünk örökre a 
boldogtalan kis Liu holttesténél a 
maga életét s iratva, ezért volt ta lán az 
önfeláldozó szeretetnek ez a gyönyörű 
jelenete a legemberibb, a legmélyebb 
alkotása. 

A filharmóniai társaság jubiláris hang-
versenye. 

A filharmóniai társaság fönnállásá-
nak 75-ik évfordulóját nagyszabású 
díszhangversennyel ünnepelte a Zene-
művészeti Főiskola nagytermében. 

Liszt «Ünnepi hangulatok» c. szim-
fóniai köl teménye mámoros örömmel 
tel t hangula tával nagyszerű bevezetőül 
szolgált. Liszt a szív győzelmének ezt 
a szép h imnuszát 1854-ben kompo-
nál ta , amikor legközelebb állt hő vágya 
beteljesüléséhez : Wit tgenstein Karo-
lina hercegnővel való egybekeléséhez. 
A házasság elé ú j abb nehézségek to r -
nyosul tak és Liszt lelke mélyére zár ta 
csalódásával együt t művének igazi 
p rog rammjá t . 

Klebelsberg Kunó gróf vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ezután követ-
kező ünnepi beszéde oly ha tá s t t e t t a 
hangverseny programmjában , mint egy 
szerves része, fogalmi kifejezése annak 
a lángoló, magával sodró nemzetigen-
lésnek és annak a nagyszerű eszmei 
programmfestésnek, ami a Rákóczi-
induló gigantikus felépítésében és a 
Faus t szimfónia mélységeiben t á ru l t 
elénk. 

A kul túrpol i t ikus széles, mindent 
átfogó látóköréből mél ta t t a a miniszter 
az est jelentőségét, Erkel Ferencnek, 
a társaság első karnagyának érdemeit . 
Mert úgymond «más boldog nemzetek-
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nél a művészek egész sora az úttörő, 
nálunk sorsüldözötte nemzetnél egy 
nagy egyéniség az, aki a népdalelemek-
nek művészi felhasználásával meg-
teremti és európai színvonalra emeli 
a magyar nemzeti dalművet. Az elnyo-
matás idejében Erkel megalapítja a 
filharmonikus zenekart, ezáltal nem-
csak művészi, hanem nemzeti érdemet 
szerezve magának, mert akkor, amikor 
a nemzet szavát elnémították, a zene 
hirdette el nem némítható szóval a 
magyar igazságot. És a Hunyadi 
László, Báthori Mária, a Himnusz után 
megírja a Bánk bánt , ahol ott ég a 
magyarság minden bánata és remény-
sége és ezzel megint csak a zene szár-
nyán vit te előre a nemzeti gondolatot. 

Majd erélyesen emelte fel szavát az 
ellen, hogy a nemzet másik nagy zenei 
büszkeségét, Liszt Ferencet, a németek 
mint az új német romantikus iskola út-
törőjét maguknak vindikálják. Ünnepi 
Liszt-játékokat kell rendeznünk, hogy 
mint Salzburg Mozartot, Bayreuth 
Wagnert , Sopron vagy Budapest Lisz-
te t az egész világ előtt a magyar haza 
fiának vallhassa. 

Túléltük a nemzeti szerencsétlensé-
get, mert a Gondviselés a nemzeti bal-
sorshoz adott nekünk magyar szívet is, 
amellyel minden más nemzet fölött 
jobban és erősebben tud juk szeretni a 
hazát. A lefegyverzett nemzet helyébe 
mint hajdan, most is a művészet hir-
desse a nagyvilágban a magyar igaz-
ságot és i t thon adjon nekünk — mint-
ahogy Vörösmarty kívánta Liszt Fe-
renctől — a balsorsban vigasztalást, 
hogy mélyebbé, erősebbé, teljesebbé 
tud juk tenni a magyar életet. 

Mint e nagy, lelkes tapssal fogadott 
szavaknak zenés felmagasztalása csen-
dült fel a miniszter beszéde után Liszt 
Rákóczi indulója. Nem hiába érzik azt 
a németek, hogy Lisztben van valami 
az ő véralkatuktól elütő, idegen vonás. 
Ez az ő magyar temperamentuma, ami 
i t t forr, pezseg fékezhetetlen diadal-
mas erejében, színpompájában az in-
duló extatikus dinamikájában. Kell-e 
fenségesebb bizonyíték Liszt magyar-
ságára, mint az, hogy egy művet, ami 
csak egy folyton harcban álló hősi 
nemzet szíve-véréből születhetett meg, 
igazi «klasszikus» «nagyszívű» haza-
szeretettel tudot t így megformálni? 

Az ünnepi est második részét, a 
Dohnányitól nagyszerűen dirigált, leg-
mélyebben járó Liszt-szimfónia a Faust-

szimfónia töl töt te be. Goethe Faust já t 
a maga eszmei tar ta lmában és mély-
ségében senki úgy meg nem közelítette, 
mint Liszt. Programmzene a legmaga-
sabb értelemben, mert nem külső tör-
ténésekhez, szavakhoz fűződik, hanem 
a mű eszmei ta r ta lmát szavakban ki 
nem fejezhető metafizikai mélységeit, 
egy benső programmot nagyszerű logi-
kával önt zenébe. Azért abszolút zenei 
értékében is nagy alkotás. 

Az igazi nagy emberek világosabban 
lá t ják az emberi megismerés határai t , 
mert egy Goetheben, egy Liszt Ferenc-
ben erősebben él a léleknek a minden-
ségig való kiterjeszkedése, a mindent 
magába felölelés vágya és ezért erő-
sebben él bennük az emberiség fausti 
t ragédiája is, egy felsőbbrendű hata-
lom mély megérzése. Az individuum 
csak azt veheti föl magába, amit ön-
tevékenységgel tesz saját lényévé, az 
alkotó tevékenységben egy nagy eszme 
formába öntésében már túlmegy ön-
magán, ez már nem áll hatalmában, 
mert egyedül az Ég ajándéka. 

Liszt a lángelme ihletével nagyszerű 
hangulatképekben fejezi ki az első 
tételben Faust vívódásait, a tudásra 
való törtetését, dacát, kétségbeesését, 
majd életvágyát. Gyönyörű a II. tétel 
témájának átlátszó, bájos egyszerű-
sége. Margaréta boldog, gondtalan, vi-
rágzó arca sugárzik i t t felénk, amit 
lassan, mint egy bánatfelhő homályosít 
el Faust témája . Az utolsó tétel zse-
niális példája annak, hogy lehet tema-
tikus átalakítással teljesen megválto-
zott hangulati képeket festeni. Mefisto-
nak, a tagadás szellemének nincs té-
mája . Ördögi gúnykacajként ható mo-
tívumok (a fúvóhangszerek kromati-
kus tercei) rombolják szét a Faust-
témát . A diabólikus elem mindinkább 
diadalmaskodik, mintha a sátán egész 
testőrsége foj togatná Faustot . De Mar-
garéta témájára megtorpan a tombo-
lás. A klarinét és oboa sugárzó des dur 
tónusában teljes épségében és szépsé-
gében úgy hangzik ez fel, mint egy 
más égi világ hangja. A befejező férfi; 
kar misztikus szólama a maga egyszerű 
fenségében még sokáig visszhangzik a 
lélekben : 

«Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, 
das Unzulängliche hier wird's Ereignis, 
das Unbeschreibliche hier wird es getan, 
das ewig Weibliche zieht uns hinan.» 

Prahács Margit. 


