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S Z I N H Á Z . 

A velencei kalmár. 
Shakespeare vígjátéka a Művész Színház jelavatásán. 

Bárdos Artúr új színháza Shakespeare nevével és szolgálatában kezdte 
meg művészi munká j á t ; a fény és árny merész játékát, A velencei kalmár-t 
mutat ta be új rendezői felfogásban. A rendezőművész előzetes nyilatkozatai 
meglehetősen nyitott a j tó t döngettek annak hangoztatásával, hogy a Shylock-
epizód egyoldalú kiemelése helyett a komédia egészét kívánja alakjainak és 
alapvető hangulatának egységében felmutatni. Rég volt, amikor a mesei 
kettős indítékból csak a Shylock alakjával kapcsolatosat dolgozták ki, mindent 
úgyszólván egyetlen bravúrszerep körül csoportosítva, a másikat, a gyűrűk 
motívumát pedig eldolgozatlanúl hagyták, az egész befejező felvonás törlésé-
vel. Ugyanígy bántak eleinte pl. a Romeo és Juliá-val is, a Nemzeti Színház 
kezdőéveinek színibírálata legalább váltig felrója, hogy a franciás «hatásos 
befejezés» elvének engedve az ellenségeskedő családok kibékülésének mozza-
natát elhagyták. 

Paulay már teljes Velencei kalmár-t adott, Hevesi Sándor pedig a víg-
játéki elemeket is fokozottabban szóhoz jut ta t ta , sőt mind a kérők, mind a 
Gobbók jelenetében a vígjátéki hangnemet hovatovább a vaskos buffonéria 
felé engedte szabadjára. Bárdos az egészre valami fékevesztett, karneválos 
vidámságot szeretne elárasztani. Shylockból így a maga «neuraszténiás kegyet-
lenkedésével» inkább csak afféle ünneprontó lesz. 

Az előadásból az derült ki, hogy a «hangulati egység»-et nem a drámá-
ból sarjasztja ki, inkább csak ráerőszakolja. Shakespeare bárhogy keveri is 
a csillogást a sötétséggel, az «egy font hús» mesei motívumát igenis komolyan 
fogja fe l : Antonio baráti áldozatkészségével époly kevéssé játszik, mint 
Portia aggodalmával és megrendülésével szerelmese leghűbb barátjának sor-
sán. Ezért nem lehet a belmonti úrnő vállalkozását pusztán játékos fogásnak 
tekinteni s a törvényszéki jelenetben maskarádé formájában, vásott fintorok 
között s mintegy menüettlépésekben véghezvitetni. Nem lehet még a kérők 
ládika-választását sem. Portia fölénnyel, csipkelődön fogadja ugyan kérőinek 
tarka hadát, de a választás esélyei ránézve nagyon is komolyak, nem cse-
kélyebbre megy a játék, mint boldogságára. Ezért ütköztünk meg már Hevesi 
rendezésében is e jelenetek cirkuszi átírásán. Bárdos hercegei pedig egyenest 
magánzárkákból szabadulnak a finom és előkelő úrnő színe elé : az ádázódó 
marokkói csak úgy, mint az agyalágyult aragóniai. 

Az utolsó felvonás édes líráját meg a túlságos hangsúlyozás rontja le. 
Ide csakugyan sok évődő játékosság kellene, különösen Lorenzo és Jessica 
szerelmi kötődésébe. Ehelyett mondókájukat valósággal meghangszerelték, 
mintha minden sorukkal hivalkodóan arra figyelmeztetnék a közönséget: 
ide hallgassatok, ez most cseppentett líra, amit hallotok ! 

Mindebből azután inkább tarkaság keletkezett, semmint gazdagság. 
A mű végső benyomása elmaradt amögött, amit átlagos színvonalú előadások-
ból is rendszerint magunkkal viszünk. Ezen az sem változtat, hogy a szerepek 
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legtöbbje szintén «átértelmezve» került elénk. Shylock bosszúműve csakugyan 
monománia, ennek freudi mentségeit keresni hasztalan igyekezet. Gellért 
Lajos igen kitűnő vonásokat talált az alak rajzához, lemondott minden vir-
tuózfogásról, de amily meggyőző volt a rögeszméjén rágódás mozzanataiban, 
épp annyira elerőtlenedett az indulatkirobbanások fordulóin. A fájdalom 
démonának áldozatát láttuk, ez nem is idegen Shakespeare elgondolásától, 
de az ördögi kegyetlenség démona csak nagyon módjával szaggatta láncait, 
pedig itt a Caliban démoni erejéből is éreznünk kell valamit. 

Portia vélt «kobold»-szerűsége még kevésbbé szerencsés felfedezésnek 
bizonyult. Hogy eddig az udvari színházak merev heroina-stílusa hamisította 
meg ezt az alakot? Nem igen tapasztaltam. A Nemzeti Színház utóbbi elő-
adásaiban Tasnády Ilona éppen eléggé játékosan formálta meg szerepet, 
finom középutat tartva a Cyprus szigetén a gavallérokkal évődő Desdemona 
meg a Sok hűhó Beatrixe között. Ez a helyes, mert ennyi tökéletesen elég. 
Hogy Portia alakja ennél többet meg nem bír, Bulla Elma kísérlete legjobban 
bizonyítja. Ez a kimagasló tehetségű művésznő most — nyilván a rendezői 
elgondolás sugallatára — elszántan vállalta a farce hangnemét. Mozgásában, 
beszédében apró ötleteket kergetett, a maga egyéniségét egészen elveszítette, 
Portiáét egészen elrajzolta. S mi lett az eredmény? Az úrnő mellett a komorna, 
Portia mellett Nerissa volna a bárdolatlanabb és játékosabb vérmérséklet 
képviselője, — de most valahogy kicserélődött a szerepük : Nerissa néhol 
majdnem kegyes ápolónővérnek tűnt fel félcédulás úrnője mellett. Shake-
spearet újraértelmezgetni mindig lehet, de nem mindig tanácsos. 

Rózsahegyi — régi Kalmár-előadások remek Lancelotja — most az 
öreg, vak Gobbót játszotta. Ehhez az alakhoz a Gabányiak szárazabb komi-
kuma jobban vág. Peti Sándor Lancelotja pedig inkább a Liliom körhintája 
felé húzott, egy kicsit városligetivé sikerült. Meglepően friss és kedves Békássy 
Gratianója. Kifogástalan Fenyő Antoniója és Harsányi dogéja. Básthy jól 
mozog, szépen beszél, csak egy kissé súlytalan. Beöthy Lidia megnyerő szín-
padi jelenség, kellemes a hanganyaga, a színpadi gyakorlat hiányát csak 
az mutatja játékában, hogy a szerepével való azonosulás nem tökéletes : 
néha a színésznőt látni, aki játssza az alakot. Nagy György és Pártos Gusztáv 
a kérők szerepében a rendezés végzetes tévedésének esett prédájául. 

A nézőtér magasabb régiói ugyan egyre-másra beletapsoltak jelene-
tükbe, de ne ringassák magukat abba a tévedésbe, hogy ezzel Shakespeare 
nagyobb dicsőségére mutattak be áldozatot. 

A komédiás. 
Török Sándor színjátéka a Nemzeti Színházban. 

Újabb regényíróink közt talán Török Sándor a legszenvedélyesebb 
mesélő. Szinte torlódik tolla hegyén a közölnivaló, melynek elsősorban ő maga 
áll igézete alatt, ezért fogja meg olyan sugallatos erővel az olvasót is. Vala-
hányszor színpadon szólalt meg, érezni lehetett írói egyéniségének ezt a 
sajátképi epikus természetét; ott sem mindig bírt fölébe kerekedni anyagá-
nak, néha ott is elelvesztegelt az epizódban, a részletek kiszínezésében. Igaz, 
hogy már művészi látása is olyan, amely «a patkó nyomából formálja meg a 
lovat és a lovast». Most, legújabb színjátékában azután magát a mesét — a 
valóságnál igazabb, szép és szent hazugságot — állítja a cselekvény ten-
gelyébe. A régi ábrándkincseiből, mosolyából és tréfáiból kikopott, józanná 
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fanyarodott, gőzfűrészes hegyi faluba egy vándorkomédiás vetődik be, a 
garastalan gazdagság, üres tenyérből adakozás, semmiből mindent elővará-
zsoló fantázia örök jelképe. Várható ebből drámai csomó, vagy akár csak 
erősebb szembekerülés? Hiszen nem ellentétes erők csapnak itt össze ; a 
komédiásban a szomorú falunak mintegy a vágyálma ölt testet, elringató 
szavában, bűvölő muzsikájában a szépség, a színes képzelet elsüllyedt ha-
rangja komdul fel a hínárral belepett mélységből. A komédiás a falu szép 
virágának rajongó lelkét használja tűzcsóvának, ettől a lobogástól kigyúl az 
egész falu, álmokkal népesülnek be az éjszakák, füstje is van a lángnak, 
keserű, sötét indulatok forrják ki benne mérgüket. A megébredt lelkek egy 
utolsó erőfeszítéssel birokra mennek a tulajdon titkolt ösztöneikkel, de már 
megszállta őket a varázslat, küzdelmük már Jákobé az angyallal, hogy megál-
dassanak. A komédiást elviszi a természet ébredése, a kóbor szabadság évada, 
de a lelkek jégkérge is megolvadt már, azokban is csirázni kezd a dal, a csoda, 
a legenda. 

A novellai aprólékosságok ezúttal sem hiányoznak, de — ami ennyire 
szubtilis drámai anyagnál nem csekély írói érzékre vall — jobbára egyensúly-
ban tart ják egymást; ami eleinte pusztán futólagos vázlatnak hatott, az 
egy-egy későbbi ráfeleléssel, visszaidézéssel rendszerint távlathoz és mélység-
hez jut. A falu öregjeiben meg-megvillannak elföldelt fiatalságuknak színes-
ségei, amik azután a komédiás lélekvisszaadó varázslatára a «tündérektől 
elhagyott» fiatalokban is kigyúladnak. 

Ami a színjáték egységét mégis sűrűn megbontja, az a komédiás alak-
jának, szerepének némileg homályos és bizonytalan beállításában rejlik. Fél-
megoldás színpadon még egyes jelenetekben sem megoldás, a dráma egészében 
még kevésbbé az. A misztikus komédiás — noha a földi szerelem sem idegen 
tőle s noha valóságos fejszék törnek az életére — a történet folyamán mintegy 
fokozatosan szublimálodik, a végén már testetlen legendává nő meg. Az ilyen 
alak inkább lírai bolygófény, semmint drámai gyujtópont. Rajnay Gábor, 
kire színpadi életrekeltésének nehéz feladata hárult, minden tudásával s ami 
i t t sokkal többet jelent: a hangulati értékek finom mérlegelőképességével 
állt a szerző mellé ; a szeretetreméltóságnak, a cirógató gyöngédségnek, 
lelkivigaszt adó játékosságnak vonzó légkörét teremtette meg alakja körül; 
még azt a veszedelmet is elkerülte, mely pedig néhol szinte fenyegetően jelent-
kezik : az önmagáról adott magyarázgatásai mentesek voltak bármiféle 
didaktikus színezettől. Örvendetes meglepetése az előadásnak Ignácz Rózsa 
őszinte átérzésű, keresetlen melegségű játéka. A «vadvirágszerűség» neki való-
ban a lényében gyökerezik, legszebben ezt azok a mozzanatai mutatták, 
melyekben a lebűvöltséget kellett éreztetnie, meggyőző volt, minden olcsó 
«trance»-fogás alkalmazása nélkül. Lehotay nehézvérű parasztlegénye is 
érdemes alakítás, különösen a zárójelenetekben rajzolta szépen az alak foko-
zatos benső átmelegedését. 

A többi szerep egytől-egyig epizódfeladat, de mindnek megvan az 
egyéni íze. Ilyenekre a Nemzeti Színház elsőrangú erőkkel rendelkezik. Öröm 
volt látni ezt a gazdag változatot, melynek együttes hatását is szerencsésen 
biztosította a gondos, stílusértő rendezés, Nagy Adorján derekas munkája. 
Halmy Margit kemény mater familias-a, Hosszú Zoltán hamisítatlan székely-
sége, Bartos Gyula hatalmas hegyi móca, megannyi dísze az előadásnak. 

Varga Mátyás díszletei jól vágnak a jelenetek hangulatához, Ottó 
Ferenc kísérőzenéje fiatalos lírai áradással tölti be rendeltetését. 

Napkelet 54 
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Emlékezés. 
Philo Higley és Philip Dunning víg-

játéka a Bethlen-téri Szinházban. 

Rokonszenves vállalkozás a ba-
rátságos hangulatú Bethlen-téri Szín-
ház új kapunyitása. Jó színdarabokat 
ígér, fiatal művészgárdát kíván szó-
hoz juttatni, a környező városnegyed 
ízlését emelni, nem pedig azzal meg-
alkudni. Somogyi Gyulával válasz-
tékos ízlésű író került az igazgatói 
szobába, Hont Ferenccel nehéz fel-
adatokon megedződött művészember 
a rendezői pulpitus mellé. 

Nehéz feladatot rótt a színházra 
mindjárt a bemutatkozásul válasz-
tott darab is, hiszen jórészt gyermek-
szereplőkre épül az egész, iskolás 
fiúkra és lányokra. Iskolás gyerek 
a főhős is, afféle kis amerikai Nyilas 
Misi. Nagyálmú kisdiák, világhírű 
feltaláló lesz belőle. De ködös álmaiba 
most, a serdülés éveinek küszöbén, 
belejátszik a szerelem első káprázata 
is, a boldogságé, melyet a boldogu-
lás későbbi idején is hiába fog szom-
jazni. Szép fiatal tanítónője közelé-
ben buzdul fel benne a fiatal vér, 
megismeri a vetélytársi gyötrelmet 
a szerelmes tornatanárral szemben, 
belekóstol az első lemondás fájdal-
mába. Zaklatott későbbi pályája el-
mossa a gyermekemlékeket, de ami-
kor régi, hervadozó tanítónőjével 
szembekerül, megébred benne az 
«emlékezés» az első mámorra és az 
első sebre. De megállni sincs már 
érkezése a mult zizegő avar ján : 
örökre elbúcsúzik tőle egy kosár friss 
ibolyával. 

Megvan ennek a merengő darab-
nak a lírai hangulata, de írói nagyon 
kevéssé uralkodnak a témán, rendre 
megkerülik a drámaibbnak ígérkező 
fordulatokat, el-elmaradoznak a rész-
letek, jobbára közhelyértékű részle-
tek mellett. Amerikában nyert ügye 
van a szerzőnek, ha gyermekekkel 
népesíti be a színpadot, nálunk is 

az utóbbi években feltűnő sűrűn ke-
rültek színpadra «iskoladrámák». 
Nagy író legyen, akinek itt új, el-
mondásra érdemes mondanivalóját 
érezzük. A rokonszenves amerikaiak 
nem azok. 

A színház becsülnivaló odaadással 
szolgálta ügyüket. Hont Ferenc min-
dent elkövetett az elevenebb vér-
keringés érdekében. De még így is 
sokszor vesztegelt a dráma s az apró-
szeres novella vette át csendes biro-
dalmát. A rendezés igazi sikert né-
hány erős hangulatú színpadi képpel 
ért el. Nagyon figyelemreméltó az 
előadás gyermekhőse, a lelkes tekin-
tetű, mozgékony értelmű és képze-
letű kis Puskás Tibor. Már eszten-
deje is feltűnt Szép Ernő Szívdobo-
gás-ában ; ennek a kisfiúnak csak-
ugyan biztató a jövője. Mindszenthy 
Magdának vannak jó mozzanatai, de 
általában még túlrészletez és túl-
hangsúlyoz. Bihari Nándor eredetibb 
volt banális szerepénél. Bodó Icának 
szakítania kell kabaré-könnyedségé-
vel. Néhány üde percet teremtett 
Hámos Emmi keresetlen kedvessége. 

Udvari páholy. 
J . M. Crawford zenés vígjátéka, Emőd 
Tamás átdolgozásában, Hans Lang 

zenéjével a Belvárosi Színházban. 

Fodor Lászlót takargatja-e az ide-
gen szerzői név, vagy nem ő t : tana-
kodjanak rajta mások. Valami nagy 
írói dicsőség aligha fog itt házszámot 
téveszteni, a siker anyagibb része 
meg majd csak eljut rendeltetése he-
lyére. Nem is méltatlanul: az igény-
telen játék kedves és mulattató, ha 
mindjárt egy kissé vékonypénzű is. 
A valószínűséggel ugyan egy kicsit 
még azon a mértéken túl is baj van, 
amelyet operettre nézve az évszáza-
dos gyakorlat szentesít, a kettős ala-
koskodásnak csak az egyik fele kapja 
meg a színpadi hitelt, a másik afféle 
dugáru, poentnek tartogatva ; ennek 
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csínját-bínját még a színházból haza-
menet sem illik «visszaható erővel» 
feszegetni. Sebaj. Itt a friss, fordu-
latos felszolgáláson fordul meg min-
den. Ennek pedig legjobban a Bel-
városi Színházban értik a módját. 
Ezúttal Pünkösti Andorra bízták a 
rendezést s ő ahhoz a legrégibb és 
legjobb operetthagyományhoz han-
golta hozzá az egészet, amely «nem 
vesz semmit komolyan, saját magát 
sem». Szerencséje volt a közreműkö-
dőkkel is, kik igazi játékos kedvvel 
álltak a felelőtlen vidámság szolgá-
latába. Págernek egy-egy ilyen gra-
ciózus alakítás ezen a színpadon 
szinte már kötelező évi adója ; min-
dig igen szeretetreméltóan rója le. 
Játéktársa ezúttal a felesége, Komár 
Júlia volt, operett-«aranyosság» he-
lyett a szív és lélek valódi kedves-
ségét árasztva — van-e, akinek ilyen 
csere ellen kifogása lehetne? Mezey 
Mária a «pikantériát» szolgáltatta, a 
maga módján : sok temperamentum-
mal s ugyanannyi finomsággal. Mi-
hályfi Béla elég súlyos áldozatot hoz 
a súlytalanság érdekében, de ha kell, 
ebbe is belemelegszik. Feleky Ka-
mill a groteszk tánc barátainak ked-
veskedik néhány viharzó pillanattal. 
A kétzongorás kisérőzene üde is lele-
ményes. Az egész előadás köré pedig 
csillogói keretet vonnak Gara Zoltán 
szép díszletei. 

Gyémántpatak kisasszony. 
S. I. Hsiung kínai játéka a Nemzeti 

Színházban. 

Kína londoni követségének sajtó-
attaséja mesejátékot írt, hihetőleg 
üres óráiban. Ezt most a magyar 
Nemzeti Színház előadta, remélhető-
leg szintén üres óráiban. A szerző 
üres órái bizonnyal meg is teltek al-
kotás közben, a mieink — sajnos — 
üresek maradtak befogadása közben. 
Honnan ez a kielégítetlenség? 

Edmund Erkes a legjobb magyar 

színészeti lexikonban egész kis tanul-
mányt írt a kínai színjátszás mult-
járól és jelenéről. A lexikon akkori 
szerkesztője most a Nemzeti Színház 
igazgatója s talán fűtötte a becsvá-
gyát, hogy az egzotikus játékstílust, 
a színészi rész képzelhető legvégle-
tesebb egyeduralmát bemutassa olyan 
darabbal, melynek szerzője ma is és 
európai környezetben is hazájának 
hagyományaiból táplálkozik. De mert 
a szerző a darabot nem honfitársai-
nak szánta, számot vetett az európai 
gondolkozással is, mintegy közvetí-
tőnek állt be Európa és Ázsia közé. 

Alighanem itt a bökkenő. Ami a 
maga éghajlata alatt természetes és 
keresetlen, abból itt mutatvány lesz, 
színes vásári portéka; egy kicsit 
olyanformán, mint a néger zenéből 
a nyugati lokálok divatos táncmu-
zsikája. Eleinte bizonyos etnográfiai 
érdeklődéssel nézegetjük a díszes ke-
retbe foglalt, egyébként csupasz szín-
padot, gyönyörkedve legeltetjük 
szemünket Jaschik Álmos választé-
kos ízlésű, színpompás jelmezein, le-
kötik figyelmünket az illuzió felkel-
tésére szolgáló, a hiányzó színpadi 
kellékeket pótló jelzések, de csakha-
mar másféle hiányérzésünk támad : 
a valóságos lépcső, valóságos ló vagy 
valóságos csöbör hiánya mellett észre-
vesszük, hogy hiányzik az is, ami 
színpadon mesének egyedül adhat ér-
telmet és polgárjogot: hiányzik a 
mélybe világító, sugallatos erejű köl-
tészet. Kosztolányi Dezső fordítása 
színes és hímes, de virágos szőnye-
gével fakó ürességet takargat. 

Bízvást lemondhatott volna a szín-
ház erről a híg egzotikumról. Bajor 
Gizi mandulametszésű szép szemé-
ben bíztak? Mi ezt a szemet gazda-
gabb lélek tükrének szeretjük. Sze-
repének játszását maga is nyilván 
szegényes feladatnak ítélte, néha in-
kább a szerepével játszott, ilyenkor 
volt legelragadóbb. Uray mintha 
egész erejét kiadta volna a változatos 

54* 
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mozdulatjátékban: belsőleg megle-
hetősen egykedvűre sikerült az ala-
kítása. Legtöbb őszinte vidámság a 
fiatal Várkonyi Zoltánban volt, ki 
a bejelentő tisztét látta el módfelett 
kedvesen. Lehotay meg Abonyi ízlé-
ses mértéktartással karikírozott, amit 
az epizódistákról egyetemesen nem 
éppen lehet elmondani. Tudom, hogy 
velük a rendező-igazgató a kínai szín-
játszás köztudomású clown-elemeit 
akarta szóhoz juttatni, de hogy a 
Napnyugati Birodalom hercegnőjé-
nek szárnysegéde a városligeti Ge-
rard bohócot utánozza, arra talán 
mégsem lett volna szükség. A hóhér-
tánc is jócskán átcsap az ízetlen-
ségbe. S a szereposztás sem történt 
a legnagyobb körültekintéssel, kivált 
a hölgyközreműködők egyike-másika 
volt egészen híján — még a gro-
teszkség hangnemében is — minden 
hitelességnek. Az ilyen egyéniségből 
adódó stílustöréseken Milloss Aurél 
gondos koreográfiája sem segíthetett. 
Ránky György kísérő akkordjai jól 
szolgálják rendeltetésüket. 

Erzsébet, az elérhetetlen asszony. 
André Josset színműve a Vígszínház-

ban. 

Bruckner Angliai Erzsébet-je után 
most egy francia szerző drámájában 
jelent meg újra ezen a színpadon a 
szigetország legnagyobb uralkodó-
nője. Alakja feltűnően vonzza a mai 
írókat, feltűnően, de éppen nem ért-
hetetlenül. A régibb történelmi szín-
művek — néhány remek kivételé-
vel — majd mindig azon vérzettek 
el, hogy a nagy politikában tisztára 
elsikkadt szereplőinek magánélete; 
még a szerelmi jelenetekben is több-
nyire csak fegyvert ráztak és dekla-
máltak. Erzsébet magánélete amily 
rejtélyes, époly szorosan kapcsola-
tos a történelmi fordulókkal is. Essex 
kegyenci sorsa mögött titokzatos 
szeszély lappang, nem annyira ural-

kodói, mint inkább asszonyi szeszély, 
sőt szeszélynél is több : az érzékek-
nek valami szörnyű kényszere. En-
nek az új Erzsébet-drámának írója 
hír szerint fiatal szigorló orvos. Ha 
az : talán mindenek fölött a kérdés 
orvosi oldala ragadta meg. A nagy 
királynő ti tkát fürkészi, annak fel-
fedésétől reméli a tragikai megvilá-
gítást. Mondjuk, hogy felfogása meg-
győző, — mi haszna, ha valódi tra-
gédia vérkeringését mégsem érzem 
megindulni darabjában? Inkább csak 
lehangoló szerencsétlenséget érzek, 
mint megrázó lelki válság tisztító vi-
harát. Az orvos, a természettudós 
hiába magyarázgat fiziológiai ava-
tottsággal, a pszichológus finomabb 
érzékenységét annál jobban nélkü-
lözzük. Anglia bölcs uralkodója né-
hány színtelen utalásban érdektele-
nedik el, az államférfiak jönnek-men-
nek, függönyök mögött hallgatódz-
nak, s mintegy felmondják törté-
nelmi szerepüket, — erősebb világí-
tásba csak a reménytelen szerelmi 
viaskodások kerülnek, ezek is anél-
kül, hogy belőlük igazi drámai szen-
vedély csapna ki. Talán az egy el-
fogatóparancs kiadásának jeleneté-
ben érezni valamennyire az uralkodás 
démonának kegyetlen szárnycsapá-
sát. 

Darvas Lili — finom művészi ér-
zékkel — nem a «parádés szerep» 
csábításaival lépett alkura, hanem 
gazdag benső rajz felé tört, gazda-
gabb felé, mint aminőt a darab kí-
nált. A gyötrelemnek mély melan-
kóliáját ragadta meg, ehhez valóban 
szívbemarkoló hangokat talált, de a 
legnagyobb színészi mámort, az alak 
hatalmas megépítésének gyönyörét 
ebben az alapjában igen szárazon 
megírt szerepben kiélni lehetetlen. 
Perényiből a jelentékenység ereje 
hiányzik, felkorbácsolt érzékiségű 
férfi helyett inkább csak akaratos 
kamaszt mutatott. K. Boócznak is 
nehezen sikerült helytállni Bacon 
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«Herrenmoral»-jáért; félelmetes ál-
lamférfijába valami kishivatali za-
mat csöppent. Góth a modorosságig 
hangsúlyosan beszélt, Ajtay szépen, 
csak némileg sótalanul. Annál figye-
lemreméltóbb a fiatal Tolnay Klári 
ízlésesen tartózkodó játéka rövid, de 
nehéz és kényes jelenetében. A ren-
dezés munkája gondos, a díszletek 
előkelőek, csak a fordítás (Zágon Ist-
ván) hat elsietettnek, mérlegelésnél-
külinek, néhol bántóan pongyolának. 

Disraeli. 
Louis Napoleon Parker színjátéka a 

Magyar Színházban. 

Viktória királynő miniszterelnöke, 
a spanyolzsidó származású angol lord 
a színmű hőse. Második kormány-
elnöksége idején lép elénk, a szuezi 
csatorna megszerzésének s az Indiai 
Császárság megteremtésének álmai 
között. Nagy álmodónak és ravasz 
reálpolitikusnak ismerjük meg. Lát-
juk a gyengéd férjet, a fiatalok szív-
ügyének titkos tanácsosát és a nagy 
emberismerőt. De végül sem nagyon 
látjuk a nagy diplomatát, sőt iga-
zában a jelentékeny embert sem. Ez 
már az ilyen «regényesített» életrajzú 
hősöknek megszokott vonása: a 
szerző mintegy a köztudomásra tá-
maszkodik, az alak «adva van», ő 
maga csak néháby színpadi helyzet 
fénykévéjét irányozza rá. Hogy az-
után egy kis izgalom is adódjék, ott 
van a «kalandornő» ősi motívuma. 
Ez a titokzatos szépasszony ezúttal 
Bismarck kancellár politikai kémje, 
állandóan ott settenkedik Disraeli kö-
rül, lopkodja íróasztaláról a titkos 
iratokat stb., emez azoban «átlát a 
szitán», előbb egy kicsit játszik ál-
dozatával, mint macska az egérrel, 
majd a végén leleplezi az ármány-
hálózatot. Mindez pontosan így es-
hetnék meg, mondjuk, valamelyik 
Jókai-regényben is, ami csak arra 
vall, hogy az öreg Dumas jó hosszú 

időre megszabta a közkeletű «érde-
kesség» normáit. 

De jótékonyan elüt ez a darab 
műfaji testvéreinek rikító plakátstí-
lusától. Vonzóereje a meghittebb moz-
zanatokban van, ezekben sok a ked-
ves melegség s még a szellem játéka 
sem hiányzik belőlük. Hevesi Sándor 
kitűnő rendezésében ezek sohasem 
maradnak hatástalanok; az egész 
előadásnak ritka gondos a hangsze-
relése. A vezérszólam természetesen 
Törzs Jenőé, pompásan vág egyéni-
ségéhez a főalaknak meleglelkűsége, 
csakúgy, mint fölényessége; a Kép-
zelt betegre emlékeztető «csalétek»-
rosszullét jelenetében kissé vaskosan 
fog az ecsetje, igaz, hogy itt a darab 
is erősen a bohózat hangnemébe csap 
át. Aczél Ilona öregasszonyportréja 
(Lady Beaconsfield) finom és előkelő. 
Péchy Blankának is jó hangjai van-
nak az arisztokratagőghöz. Lázár 
Mária a kémnő, ilyeneket ő sokszor 
játszott filmen is, most sem kevésbbé 
ragyogó és veszedelmes «démon». Föl-
dényi, Szakáts, Pataky kifogástalan. 
Sennyei Vera hovatovább egyike a 
legrokonszenvesebb naiváknak, lelkes 
tekintete, gyönyörű szóejtése messze 
felülemeli az édeskedő gügyögőkön. 

Aranyhal. 
Tamás István vígjátéka a Művész Szín-

házban. 

Színdarabbá kiszélesített adoma a 
bácskai parasztnábobról, akinek úri-
kisasszonnyá nevelt leánya fellázad 
apjának parasztgőgje és úri ember-
telenkedése ellen, szerelmi házasságra 
lép a község fiatal magyar orvosá-
val s végül túljár a furfangos öreg-
nek eszén, megszökik egy csomó ban-
kóval, akár Jessica Shylock aranyai-
val. Csakhogy az ő Lorenzója büsz-
kébb legény s noha jól tudja, hogy 
a vén pénzeszsák milyen galádul ás-
kálódott tisztes munkája és orvosi 
becsülete ellen, nem kér a ravasz 
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fondorlattal kicsalt félmillió dinár-
ból, ellenben az unoka reménységé-
től meglágyult és jobb erkölcsökre 
tér t «kőszívű embert» a végén mégis 
hajlandó apósául fogadni. 

Ime, «egy szegény ifjú története» 
napjainkban, olyan szabályszerű le-
folyással, hogy a lever de rideau-nak 
előrebocsátott pofontól kezdve — 
melyet a Svájcból hazatérő kislány 
mér le apja védelmében a fiatal or-
vosnak — egészen a «szerencsés vég-
kifejletig» minden mozzanatot előre 
ki lehet számítani. Legfeljebb az öreg 
mesterkedései lepnek meg némileg, 
a szerzőnek nem annyira leleményé-
vel, mint inkább irígylésreméltóan 
üde naívságával. 

Irói készséget a fiatal szerző első 
darabja csak a részletrajzban mutat . 
Főbb alakjait hervadt irodalmi ha-
gyományokhoz igazgatja hozzá, de 
az epizodistákat frissen, jó szemlé-
lettel állítja színpadra. 

Siklóssy Pál rendezte az előadást, 
stílusosan és fordulatosan, Gara Zol-

tán hangulatos díszletei is sokat len-
dítenek. Rózsahegyinek jutot t a fő-
szerep, mely állítólag a Vén gazem-
ber-éhez foghatóan monumentális. Ha 
az : legfeljebb arányainál fogva. Mert 
annak valódi humora van és emberi 
mélysége. Ez csak az író elszánásá-
ból él, nem lélekismerő erejéből. 
Rózsahegyi is inkább csak bravúr-
szerepnek fogta fel s az olcsóbb ko-
médiázás eszközeiről sem mondott 
le. Egry Mária sugárzóan fiatal, ke-
resetlen kedvességű és választékos 
játékmodorú színésznő; talán csak 
vérmérsékletéből hiányzik valami, 
hogy az «apja lánya»-vonásokat is 
némi nyomatékhoz juttassa. Nagy 
György férfias és bensőséges, többre 
szerepéből igazán nem fut ja . Gomba-
szögi Ella a maga meleg humorával 
táplálja a rábízott alakot. Egy-egy 
jó bácskai figurával még Harsányi, 
Békássy, Soltész Anny és Dajbukát 
Ilona vonja magára különösebben a 
figyelmet. 

Rédey Tivadar. 

F I L M . 

HÁROM FILM. 
Úgylátszik, lassan-lassan a filmtermelés kettéválik és két filmműfaj 

alakul ki. Más közönségre számít az egyik és más közönségre a másik. Az 
egyik a könnyű operett igényeinek felel meg, a másik a színjátszásénak. 
Az egyiknek bizonyos «szende báj» a jellemzője, a másiknak az «emberi érde-
kesség». E kétfaj ta filmet szét lehet választani műfaj szerint, de szét lehet 
választani aszerint is, hogy honnan kerültek hozzánk. A franciáktól, az 
angoloktól és az amerikaiaktól újabban szinte csak művészi igényű filmek 
jönnek. A németektől limonádét kapunk, valami édeskés cukrosított pót-
bort, filmre alkalmazott operettet és körülbelül ugyanebben a műfajban 
dolgozik a magyar filmgyártás is. 

Ártatlanok 
a címe annak az amerikai filmnek, amelyik minden más filmnél frappánsabban 
mutat ja , hogy az amerikai filmgyártás francia nyomokon új utakra indult 
Két fiatal tanítónőről szól a történet, akik iskolát alapítanak vidéken, egyi-
kük reménytelenül, másikuk pedig eredménnyel szerelmes a szomszéd fiatal 
orvosba. Eddig a történet egészen hétköznapi és ezután gondolhatná az 
ember, valamilyen sablonfilm készült, bájos gyerekekkel, akiknek föltét-
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lenül sikerük van, mert hiszen azok, akik a nézőtéren ülnek vagy szülők, 
vagy szülők lesznek. Közbelép azonban valami, illetve valaki. Ez a valaki 
egy gyermeklány, de átvitten lehetne azt mondani, hogy közbelép vele a 
művészet. Az is művészet, ahogyan játszik, de hogy ő játsza szinte a fősze-
repét a filmnek és olyan szerepet játszik, mint amilyent, már arra mutat, 
hogy az egész filmmel művészetet akartak csinálni. Nemcsak művészeket 
és művésznőket játszatni a filmen. A kislány ugyanis egy démoni, rosszindu-
latú és aljas gyerek, aki végeláthatatlan bonyodalmakat idéz elő szinte 
megfontolt gonoszsággal, megrágalmazza a két fiatal tanítónő egyikét, 
tönkreteszi őket és iskolájukat. Kezében tart ja az intézetben tanuló kis-
lányok egy részét, meglesi bűneiket és fogságban tart ja őket azzal, hogy 
tudja apró csinytevéseiket. A film vége és kicsendülése az, hogy a drága 
«kis ártatlanok» majdnem tönkreteszik a két lány és az orvos életét. A szere-
lem mellékes, az amerikai humor mellékes, a jóízű jelenetek mellékesek 
emellett a szinte irodalmi téma és a gonosz kislány alakja mellett. A kis-
lány megszemélyesítője remekül játszott, ahogyan szuggeráló szemekkel 
hatalmában tart ja társnőit, felejthetetlen kép. Maga a film az édeskés szere-
lemre, sex appeal-re, vagy éppen «bájos» képekre vágyakozó közönség szá-
mára természetesen nyomasztó, egyébként némely részében szinte élmény-
szerűen jó. Témaválasztása pedig arra mutat, hogy az amerikai film-
gyártás is kezd lélektani utakra találni és kezdi megkeresni az arc mögött 
a lelket. 

Ezzel szemben a „Leányintézet" 
című német nyelvű «remekmű» kitünő alkalmat ad a két műfaj közötti össze-
hasonlításra. Az atmoszféra körülbelül ebben a filmben is ugyanaz, mint az 
előbbiben, itt is intézetről van szó, csak éppen . . . Csak éppen az intézetben 
nem gyerekek vannak, hanem fiatal leányok, akik esténkint üdén mókáznak 
a nagyteremben. Csak éppen gonosz, vagy akár rosszindulatú lélekről i t t 
egyáltalában nem lehet szó. Csak éppen a leányok hamisítatlan «Gemein-
schaftsleben»-t folytatnak le, melybe természetesen beleilleszkedik a «Kö-
nigliche Hocheit» is. Tizenkét évtől fölfelé minden gyerek megtudja mondani 
ezek után, hogy a királyi fenség, aki különben roppant csinos, a film folyamán 
majd beleszeret a kedves és nyers tornatanárba. Hiszen a nyersesség az az 
erő, amely jó családokból való fiatal leányokra sohasem téveszti el a hatását. 
Ezek után már csak az hiányoznék, hogy azok ketten, mármint a herceg-
kisasszony, meg tornatanár összeházasodjanak és angyali békességben éljenek 
az erdőben, sajátkezűleg fölépített erdei lakukban. Ez minden várakozás 
ellen sem történik meg, a hercegnő feláldozza magát az államérdeknek (?) és 
feleségül megy bizonyos, a filmben nem látható herceghez, de hogy a torna-
tanárnak is jusson valami, roppant kedves kisfiát beadja a tornanatár úr idő-
közben megépült erdei iskolájába. Aki ott idővel majd alighanem megismer-
kedik valami polgárleánnyal . . . azonban feláldozza magát az államérdek-
nek . . . és így tovább, amíg filmközönség lesz a világon, mely az örök Bolváry-
recepteket kéjjel fogja szürcsölni. Az uralkodó a filmben természetesen rend-
kívül cifrán jár és úgy viselkedik, mintha éjszakára sem vetné le a rend-
jeleket, de azért szívesen ürít egy pohár bort a szintén goromba orvosprofesz-
szorral. Kár szegény Angela Sallöckerért, hogy éppen ilyen filmben kellett 
játszania, kár a gyönyörű alpesi tájakért, hogy Bolváry büntetlenül elront-
hatta őket azzal, hogy ilyen filmet rendezett hegyeik alatt. 
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És a francia 
marad azon a színvonalon, melyet a multban megszoktunk. Gaby Morlay 
legújabb filmje a Stefan Zweig novellából faragott «Félelem» megint közel 
jár az élményszerűen jó műalkotáshoz. A téma maga is nagyigényű épúgy, 
mint az «Ártatlanok»-ban. Nem a házasságtörésről szól, hanem a házasság-
törés szélén imbolygó asszony félelmeiről és rettegéséről, vívódásáról és küz-
delméről az egyre bonyolódó hazugságok sűrűjében. Az ízléses szövegből 
persze a kitünő magyar feliratkészítő olyasmiket talált lefordítani, hogy : 
«Könyörgök Irén, miért gyötör? !» — de ez csak pillanatnyi fizikai fájdalmat 
okoz abban az állandó élvezetben, melyet Gaby Morlay és a többi szereplők, 
a rendező és a fotográfus szinte folyamatosan nyujtanak a nézőnek. A nagy 
francia szinésznő némelyik részletben felejthetetlenül emberi és finom, nagy-
szerűen tudja megtartani magát abban a kissé elrévült állapotban, melyet 
állandó félelme és rettegése indokol. Az az érzése az embernek, minden sza-
vánál és minden mozdulatánál az, hogy miközben kifelé játszik, befelé figyel. 
Szinészi teljesítménye tulajdonképpen kettős, mert megjátssza a fotografáló 
lencse számára azt, hogy mint játszik a férje és a környezete előtt, úgyhogy 
közben érezni lehessen micsoda belső kínlódás a maga számára ez a játék. 
A férj rokonszenves és az udvarló édeskés arcjátékú figurája szintén remek, 
mint Gaby Morlay játékának kulisszái. Szinte lenyügözően jó a zenekíséret 
összeállítása és a rendezésben az, hogy minden lehetőséget nagyon diszkréten 
használ ki és általában mindig nagyon finom eszközökkel dolgozik. A foto-
gráfiák kissé tompák és fénytelenek, mintegy ezzel is érzékeltetve az egész 
történet fülledt hangulatát. Szabó Zoltán. 

Z F N E. 

Molnár Antal: Kodály Zoltán. 
Népszerű zenefüzetek No 4. Bp. 1936. 
Somló B. 58 l. 51 kotamelléklet. 

A mai magyar szellemi élet egyik 
legkimagaslóbb vezéregyéniségéről 
szól a szépen és érdekesen megírt kis 
tanulmány. Hivatottabb tollat nem 
is kívánhatnánk Kodály nagy mű-
vészi egyéniségének jellemzésére. Ta-
lán egyetlen kifogásunk volna, hogy 
szerző a művek tárgyalására talán 
itt-ott kissé túl kevés helyet szorít s 
inkább csak tartalmi szempontból 
ismerteti őket, de tekintve, hogy mű-
vét elsősorban minél szélesebbkörű 
nagyközönségnek szánta, ezt a célt 
csakis ilyen módon lehetett meg-
valósítani. Annál nagyobb súlyt vet 
Kodály művészetének nemzeti szem-
pontból való ismertetésére. Világosan 
szemlélteti azt a nyílegyenes utat , 
amit Kodály a szerves egységes ma-

gyar kultúra megteremtéséért elejé-
től fogva maga elé tűzött, s amitől 
semmiféle közöny, meg nem értés, 
akadályok el nem térítették. A ma-
gyar műzene megalkotására már a 
mult század zeneszerzőiben is meg 
volt a törekvés, de a feltételek hiá-
nyában igazi eredményt nem tudtak 
felmutatni. A nemzet nagy szeren-
cséje, hogy a 20. században fellendülő 
népzenei kutatások, a világnézet gyö-
keres átalakulása korában támad 
olyan prófétája a zene terén, mint 
Kodály Zoltán, aki felismeri és meg-
mutat ja nemzetének azt a különös 
jelentőséget, amit a magyar népdal 
nálunk az igaz faji értékek megőrzé-
sében képvisel. Bartók és Kodály itt 
találták meg lélekben az őshazát, s 
ebben a lélekben újjászületve alkot-
ták meg a mai Európa szellemi életé-
nek egyik legnagyobb értékét, a ma-
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gyar zenei klasszicizmust. Molnár 
Antal, aki a legelsők között volt 
ennek az értéknek a felismerésében és 
propagalásában, most midőn Kodály 
művészete «nemcsak» világmárkát je-
lent, hanem itthon is országszerte 
mindig nagyobb tért hódít magának, 
teljes jogosultsággal használhatja az 
esztétikai jellemzéseiben a Kodályról 
szóló irodalomból vett idézeteket. 
Ezzel erre az irodalomra mintegy 
összefoglaló munkát is végez. Igy 
minden oldalról megvilágítva hozza 
közelebb a megértéshez, hogy mi-
csoda alkotó erő kellett ahhoz, hogy 
Kodály minden előkészítés, elődök 
nélkül vigye végbe azt a munkát, ami 
Nyugaton századok műve vol t : ze-
nében összefogni az egész történelmi 
nemzet lelkét, szellemét. Méltán mu-
tat rá Molnár, hogy az alkotó erő 
még mindehhez nem lett volna elég. 
Rendkívüli erkölcsi erő : hit kellett 
ehhez, a próféták sziklaszilárd hite, 
amellyel Kodály nem a közélet ma-
gyarságára, hanem a belső magyar-
ságra a zenélés közösségében lelkileg 
összeforrt belső magyarságra épít. 
Kodály művészete, előadásai, szóza-
tai, nevelő-pedagógiai, tudományos 
tevékenysége mindezt a lelki egysé-
get szolgálják s ezzel lett az egész 
mai nemzetmegújító mozgalom el-
ismert megindítója és vezére. A mai 
magyar fiatalság teljesen magáénak 
vallja Kodály nemzetépítő tervét, 
őrá és Bartókra hivatkozik minden 
országos tevékenységében . . . 

Kodály műveinek teljes jegyzéke, 
bibliografia és kottamellékletek, ké-
pek egészítik ki az értékes és szép 
tanulmányt. 

Prahács Margit. 

Bartók Béla: Miért és hogyan gyüjt-
sünk népzenét? Népszerű Zenefüze-
tek 5. sz. Szerkeszti Molnár Antal. 
Bp. 1936. 

Valóban a zenei folklore törvény-
könyvét adja itt a sors különös ado-

mányakép éppen olyan nagy tudós, 
mint amilyen nagy művész Bartók 
Béla. Röviden összefoglalva, az ő 
sajátosan egyéni, rendkívül világos 
és tárgyilagos stílusában ad választ 
a felvetett kérdésre. 

Régen a népdalgyüjtést az eszté-
tikai szempont vezérelte. A többféle 
változat közül kiválasztották a nép-
dal «eredeti», «romlatlan» formáját s 
az így átfésült, kiigazított anyagot 
nyomatták ki. Idővel azonban észre-
vették a gyüjtők, hogy a népdal-
variánsok eltérésében gyakran bizo-
nyos törvényszerűségek nyilvánul-
nak meg, hogy különböző népek kö-
zös dallamokat és szövegeket mutat-
nak fel, hogy egyes dalstílusok vi-
szont csak határozott területekre 
szorítkoznak. Észrevették, hogy az 
előadási mód mennyire szerves tar-
tozéka a népdalnak, hogy általában 
a népzene mennyire szerves része a 
falusi élet minden fontosabb mozza-
natának. Ezek a felismerések teljesen 
megváltoztatták a népdalgyüjtés 
módját és céljait. A népdalgyüjtőnek 
elsősorban fonograffal, pontos rög-
zítő szerszámokkal és lehető legszé-
lesebbkörű szellemi ismeretekkel — 
zenei, filológiai, szociológiai stb. — 
kell rendelkezni. Különösen az egyes 
népzenék összehasonlításával lehet 
meglepő eredményekre jutni. Fájda-
lom, ezeknek az összefüggéseknek okát 
nyomozó zenefolklore ma még na-
gyon is h í j jávalvan az adatoknak, 
hiszen a görög, török, középázsiai 
népzene még majdnem teljesen is-
meretlen. Bartók felhívja a figyelmet 
arra, hogy milyen szükség volna itt 
a nemzetek szellemi együttműködé-
sére, amely eddig tettek helyett in-
kább csak szép szavakban merül ki. 
Pontos utasításai, tanácsai a népzene 
gyüjtésének módjára bár legalább itt-
hon keltenének minél szélesebb körök-
ben visszhangot és ösztönzést a gyüj-
tések előmozdítására, az itt még min-
dig mutatkozó sok hiány betöltésére. 
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Ugyancsak ebben a sorozatban 
jelent meg Kerényi György «Az ének-
kari műveltség kezdetei» c. tanul-
mánya. Címe nem egészen szerencsés, 
mert szerző nem történeti tanulmányt 
ad, hanem gyakorlati útmutatásokat 
nyujt arra vonatkozóan, hogyan kell 
énekegyütteseket megszervezni, mi-
kép alakuljon át a dalárda énekkarrá, 
hogyan kell művelt énekkart nevelni 
és vezetni. Mindezekre a szerző igen 
közvetlen szép stílusban s amellett 
igazi szakavatottsággal és alaposság-
gal ad felvilágosítást. Kerényi a jó 
kórusművek gondosan válogatott bib-
liografiáját is közli, ami már magába 
véve nélkülözhetetlen segédkönnyvé 

avatja művét minden karvezető szá-
mára. Ott él már ebben a kis tanul-
mányban az áhított jövő képe : «mi-
kor az ének lassan központi helyet 
kap a nevelésben, mikor új zene és 
énekiskolák alakulnak a laikus kö-
zönség számára, ahol a népi zene 
szellemében tanítják a társas zenélés 
alapismereteit. A koncertélet átala-
kul, a közönség tevékeny részt vesz a 
zenélésben, a nyilvános énekórák 
mindenütt elterjednek. Németország 
vezet ezen a téren, de jelei mindenütt 
feltűnnek». Reméljük, hogy a szép 
megindulás és fejlődés lendülete ná-
lunk sem fog alább hagyni. 

Prahács Margit 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 

A BEZÁRULT XX. BIENNALE. 
Velencéről beszélve, már Petrarca azt kérdi: «Vajjon ehhez hasonló 

van-e a föld kerekségén?» Különösen ilyenkor ősszel, hervadó kertjeivel 
bűbájos. Érzéketlennek kell lennie, aki varázsa alól ki tudja magát vonni. 
Tündérien csillog napfényes ege alatt minden, valahogy még a giccs, az üveg-
gyöngy, műselyem, a mozaik karkötő s hamis ékszer is, azoknak a kávé-
házaknak környékén, amelyekben már Goethe is szeretett üldögélni szürcsöl-
getve csokoládéját s ahol később Wagner olyan jól érezte magát, akinek 
a botja még ma is ott áll a sarokban, amelyet az utolsó feketézéskor itthagyott. 
Igen, itt a Florian és a Cafe Aurora közelében levő üzletekben a csodálatos 
környezet, az opálos, párás atmoszféra mindent előnyösen változtat meg. 
Ezért van az, hogy a prokuráciák árnyékos árkádjai alatt vásárolt «emlék-
tárgy» itt tetszik s mire hazakerül a strassz, bosszankodva dobjuk félre. 

Aki Velencének csak ezt a csalóka, vidámnak látszó csillogását, mosolygó 
lakóit látja a Campanile körül, nem ismeri Adria királynőjét. Bizony fiai, 
amint a semmittevésben ődöngnek, szomorúak. Vöröshajú asszonyai, akik 
Tizian képeiből léptek ki, feketében járnak. A fekete hattyúgondoláik gyászo-
sak. Az a gyanúnk, hogy a velenceiek köteles mosolyán túl, melyet a vendég-
látás üzlete megkövetel, a turistákat úgy a lelkük mélyén kicsit lenézik. 
Nem elégíthetik ki őket az üzletek lármás sokadalma, a friss festékszagú 
«antikvitások» patinázása, vagy a kabinosmesterség a Lidón. Az bizonyos, 
hogy a sok ezer idegen pénzt hoz ide. Eltűrik, hogy bergsteigerrel, szöges-
bottal álldogáljanak a Szent Márk-téren a galambok között. De tudják, 
hogyha százszor ennyien jönnének is ide, nem építhetnék fel ebből a Piazzát, 
de más — pedig sok van — jelentéktelenebb terecskéjüket sem. A legcsodá-
latosabb épületekkel körülhatárolt szalont, a Piazza San Marcot, a Szent Márk-
templomot, a hideg román, csipkés gótikus, az előkelő reneszánsz és a zsúfolt 
barokk palotákat, a veneziai flotilla egykor a Piazetta elé érkező, Arábia 
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kincsét, Afrika elefántcsontját, India illatos fűszerét szállító hajói, a világ 
minden részéből ideguruló arany hozta létre. Egész biztos, a maiak megvetik 
a kövér amerikait, amint elfekszik fülledt este a gondolában s serenátát megy 
hallgatni a tengerre, ahol papírlampionos bárkán zongora s egy pár staggione-
ból kikopott hang teremti meg a jámbor newyorki cipőfelsőrészgyártó han-
gulatát. 

Az idegencsábításnak komolyabb módja is van a serenátánál. Pár év 
óta filmversenyt rendeznek a Lidón és ezzel elérték, hogy a bemutatókra 
a világ minden tájáról, rendezők, színészek özönlik el az Excelsiort. Azután 
nyaranta idegen vonzásnak szabadtéri előadásokat tartanak. Nem merem azt 
mondani, hogy újabban, mert hiszen Velence, amint házai a holt vizekben 
tükröződnek olyan, mint valami illuzionisztikus nagy színpad, amelyen 
a komédia és a komédiások időtlen idők óta otthon vannak. Mostanában 
Goldoni darabjait játsszák. Nagy a választék. Negyvennégy kötetnyi víg-
játékot írt össze. Könnyű volt neki, mert nem tett mást, mint egy kicsit 
megfigyelte a körülötte élőket, a gondolásokat, zenészeket, a halárust, 
korcsmárost, mosónőt, a pipogya gavallérokat, divatőrülteket, csipkeverőket, 
kuruzslót, uzsorást, perlekedőket, ügyvédeket, a parókakészítőt, péket, 
a gyöngyárust, aztán elleste a konyhai pletykát s ehhez már nem kellett sok 
a nagy improvizálónak, megszületett a komédia. Idén az idegeneket a San 
Zacharia-templom előtti bájos, színes terecskén mulattatták a halhatatlan 
rokokó-mester mókás vígjátékaival. 

A Biennale is, legalább kezdetben idegencsábításnak indult. Ez a két-
évenkinti kiállítás most már a huszadikhoz ért el. Régen túlnőtt azon, hogy 
a kicsinyes üzleti, lokális érdekeket szolgálja. A képzőművészetre felfigyelő 
világ ma már e kulturális versenyt számontartja. A művészek szeretnek itt 
kiállítani, talán az internacionális hír miatt, vagy mert a Giardini Publici 
kiállítási helyiségeiben is fennáll az a különös velencei hatás, amely mindent 
megenyhít, megszépít és így a kevésbbé jó dolgok is jól hatnak. 

Minden Biennalenak van valami szenzációja. Az ideinek azonkívül, 
hogy az angolok és oroszok a szankciók miatt elmaradtak, érdekessége 
a franciák kiállítása. A XX. Biennalera Degas műveiből küldtek 23 darab 
rajzot és képet. Degas apja bankár, nápolyi születésű volt. Világhíres fia sokat 
járt Itáliában, de olasz származása ellenére és hogy rajongott is Itáliáért, 
belemagyarázás lenne, ha műveit olasz munkákra akarnánk visszavezetni. 
Degas a legtisztább párisi pikturát csinálta s műveiből az olasz eredet épúgy 
nem mutatható ki, mint Dürer munkáiból a magyar, vagy hogy egy közelebbi 
példát mondjunk : Picasso festményeiben alapjában véve semmi, de semmi 
spanyol nincs. 

Degas sokaknak csalódást okozott most Velencében. Akik az izig-
vérig párisi piktort az énekesek, lóversenyek, ballerinák könnyed festőjét, 
a leheletfinom tónusok, a látszólagos esetlegességek egészen személyes művé-
szét szerették volna látni, azok megrőkönyödve álltak munkái előtt. A Bienna-
len — ez különösen hangzik — egy biedermeier Degas szerepelt. Csupa 
fiatalkori művét küldték ide — legkésőbbi munkája, melyet itt kiállítottak 
1875-ben készült — s ezekben nyoma sincs a párisi íznek, a tudatos elrajzolás-
nak, a látszólagos naivításuak az oldott kompoziciónak, az improvizálásnak, 
a késői műveit olyannyira jellemző receptnélküliségnek. Ezek a «kidolgozott» 
korai Degas-képek egy cseppet sem szuggesztívek. Közel kéttucat festménye 
közül csak egyen, egy idős hölgy arcmásán láttuk, hogy a goethei mondás 
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szérint ez a festő «művész, aki a természetet, amely liba, valamivé alakítja», 
Degas ezen az alkotásán majdnem rembrandti magaslatokig emelkedett, 
itt már az igazi, zseniális Degas-val álltunk szemben. Úgy lehet, ennek a 
képének a megfestése közben jutott el ahhoz a felfogáshoz, hogy nem a fény-
képezőgéppel kell versenyre kellnie. A velencei francia kiállítás azonban 
igazi sikerét nem Degasnak köszönheti. Egyébként is ügyesen válogatták 
össze anyagukat. Maurice Denis, a francia vallásos festészetnek ez a leg-
finomabb, legdekoratívebb mestere egy egész falat betöltő kollekcióval szere-
pelt. Az ő Mária-képei valóbam a májusi ájtatosság hangulatát sugároz-
ták. Denis mellett Despiau, a franciák legkiválóbb szobrásza járult a siker 
emeléséhez. Az ő egyszerű, tiszta plaszticitásra épített művészete a Biennale 
látogatóinak nagy élménye volt. 

A pavillonokat — hiszen közel négyezer műtárgyat tartalmazott — 
fárasztó volt végigjárni. Az olaszok ötven teremben vonultatták fel művésze-
tüket. I t t talán még jobban kidomborodott az, amit a tél folyamán mi is 
megállapíthattunk a műcsarnokbeli kiállításukon : a fascista kormány a leg-
teljesebben támogatja és a maga céljainak szolgálatába állítja képzőművészeti 
célkitűzéseit, korszerűre való törekvésüket. Azonban tévedés volna azt hinni, 
hogy politikát mintáztatnak, vagy történeti képeket festetnek. Nem estek 
abba a hibába, amelybe az oroszok, akiknek festészete vagy durva naturaliz-
mussá, vagy plakáttá vált az erőszakoskodás következtében. Ellenben a munka, 
az erő, a sport, a gyermek, az anya, a szülői ház, a hazai föld az olaszok 
visszatérő témája. Itália művészei korszerűek akarnak lenni, bár — és ez 
fascista befolyás — nem tagadják meg a multat, a régire mint jogos, öröksé-
gükre támaszkodnak. Az osztrákok túl kevés anyaggal szerepeltek, nem 
hisszük, hogy ez az egynéhány alkotás keresztmetszete művészetüknek. 
A dánok csak szobrokat állítottak ki. Sikerrel bizonyították be plasztikájuk 
nemes törekvéseit. A német művészet vajudik. Most keres új eszméinek új 
kifejezési formát. Egyelőre túl komoly hangja szembetűnő. 

A mi művészetünknek itt Velencében nem kellett szégyenkeznie, meg-
álltuk helyünket. Világviszonylatban is az elsők közt voltunk. Aba-Novák 
Vilmos rakétaszínei, Szőnyi leheletfinom tónusa, Bernáth hangulatos művei, 
Rudnay romantikus poézise, Pátzay komoly szobrai méltánylásra találtak az 
olasz kritikusoknál. A hatásosan rendezett magyar pavillon telistele képek-
kel ; szinte zsúfoltak voltak a falak. A rendezőnek nehéz feladata lehetett, 
arról azonban igazán nem tehetett, hogy a világ színe előtt ennyi tehetséges 
magyar művészt kellett szóhoz juttatni. 

Dr. Jajczay János. 

Rippl-Rónai az Ernst-Múzeumban. 
Nem megy meglepetésszámba az 

Ernst-Múzeum 25. jubieumi évének 
most rendezett második kiállítása. 
Noha tagadhatatlanul érdekes. Rippl-
Rónai József műveit már maga a 
Múzeum hét esetben állította ki, de 
egyéb kiállításokon is szerepeltek en-
nek a n gytehetségű művésznek az 
alkotása Dicséretreméltó azonban 

az összeválogatás szempontja : csak 
arckép- vagy arcképszerű rajzokat és 
festményeket gyüjtöttek össze. Saj-
nos, ezeket sem teljes számban. 
Hiányzik például a Fővárosi Képtár 
tulajdonában őrzött önarcképe, amely 
pedig jól illett volna a többiek soro-
zatába. Az arcképek nagy része 
utolsó korszakának alkotásai. Egyik 
legkorábbi műve, a T. Nathanson-
portré (1899), melyen mintha távol-
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keleti hatások érvényesülnének. Az 
ibolyát tartó öreg hölgyet ábrázoló 
festmény ú. n. fekete-korszakának 
jellegzetes s talán életének egyik leg-
jobb alkotása. Amikor franciaországi 
internáltságából kiszabadulva haza-
jött , egymásután, szinte felmérhetet-
len mennyiségben készítette a pasz-
tell- és olajfestmény arcképeket. Ki-
válik közülük a Zorka-sorozat. Amíg 
korábbi, kontúros, leegyszerűsített 
stílusával tulajdonképpen a post-im-
presszionista elveket valósította meg, 
ezek a késői portrék az impresszio-
nizmushoz való visszafordulást jelzik. 
Nemcsak a színekben, a tónus, álta-
lában a felület kezelésében, hanem 
az ábrázoltak lelki kifejezésében is 
bizonyos bágyadtság honol, ami 
azonban nem von le semmit ezek-
nek a halkszavú, simogató színezésű, 
lágy és meleg tónusú képeknek ér-
tékéből. 

Az Ernst-Múzeum nagytermét Is-
tókovics Kálmán festményei foglalják 
el. A művész azok közül való, akik 
a 20-as évek derekán Szőnyi István 
hatása alatt állottak, s elsősorban a 
rézkarc finom eszközeivel fejezték ki 
magukat. Most csak festményeket 
muta t be. Egyes színeinek vibrálásá-
ban még előbukkan Szőnyi hatása, 
de alapjában véve, némileg Aba-
Novák Vilmos színproblémáinak se-
gítségülhívásával sajátos, egyéni stí-
lust alakított ki, aminek jellemzője 
a határozottan vonalas, grafikus for-
maiság, a zománcos, olykor hideg szí-
neknek misztikus fények által fel-
melegített kellemes tónusa. Képein 
páratlan alkotási kedv és erő ju t ki-
fejezésre. 

Barna Elek tusrajzai franciás 
könnyedségük ellenére is kissé szá-
razak, lélektelenek. Gulyás Ferenc 
rézkarcai kellő technikai felkészülés-
ről és rajzbeli készségről számolnak 
be, míg Kenéz János vízfestményei 
természetesek, olykor üdék, de semmi 
ú ja t nem nyujtanak. 

Nemzeti Szalon. A Nemzeti Szalon 
termeiben a Benczur-Társaság rendez 
«emlék és reprezentatív» kiállítást. A 
nagyteremben Benczur Gyulának né-
hány kiváló alkotását, s a Társaság el-
húnyt tagjainak, Déry Bélának, Pen-
telei Molnár Jánosnak, Vágó Pálnak, 
Deák Ébner Lajosnak és másoknak 
a képeit látjuk. Az oldalsó termekben 
vonul fel a fiatalabb gárda, amelyet 
nem azonos stílusproblémák kapcsol-
nak össze, hanem a mester tisz-
telete, bár nem nevezhetők követői-
nek sem. Néhány fiatal, modern, vagy 
moderneskedő művész alkotásától el-
tekintve, semmi ú ja t nem hoz. Basi-
lides Barna és Sándor képei régeb-
biek, s mai alkotásukról nem számol-
nak be. Istókovics Kálmán «Angol 
nő»-t ábrázoló temperája abba az új 
stílusába kapcsolódik, amit kiválóan 
szemlélhetünk az Ernst-Múzeum ki-
állításán, míg Kánai menyegzője és 
Tutajosok c. képe régebbiek, s első 
megtekintésre szembetűnik raj tuk 
Aba-Novák hatása. Sárkány Gyula 
képei érdekes kettősséget árulnak el: 
a régebbiek a naturalizmus hívének 
mutat ják, míg néhány újabban ké-
szült női arcképén a modernek egy-
szerűsége, kompozíciós és színproblé-
mái felé hajlik, s mintha ebben az 
elhajlásban része lenne Molnár C. 
Pál 3—4 év előtti portréinak. Mel-
lettük Berán Lajos kiváló érmeit, 
Margó Ede Színésznőjét, s Udvary 
Pál képeit kell kiemelni. 

Fränkl-Szalón. Érdekes tanulság-
gal szolgál a Fränkel-Szalón Iványi— 
Grünwald kiállítása. Virágcsendéletei-
ben még kifejezésre jut a mester 
régi, hevesebb formalátású, pasztózus 
anyagkezelésű, ellentétes színekben 
szenvelgő stílusa, míg a tájképeken, 
különösen a balatoni látképeken meg-
lepetésszerűen meleg színezéssel, 
mondhatni lágy kékes-zöldes-sárgás-
lilás tónussal találkozunk. 

Nagy Zoltán. 


