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C S A L Ó D Á S O K . 
Galamb Sándor Kisfaludy-átdolgozása a Nemzeti Színházban. 

Kilenc esztendeje Kisfaludynak már akkor százéves vígjátékáról 
— utolsó felújítása alkalmával — ezt írtam e rovatban : «Beülünk a néző-
térre amolyan «nagyapáink jószága» iránt kötelező kegyelettel s egyszerre 
csak azon kapjuk magunkat, hogy őszintén, szívből mulatunk. Ezeket a 
váltig ismert, százszor utánzott figurákat ma is bízvást előszedhetni csön-
des szendergésükből, valahányszor jó színészek gondjaira kerülnek, megindul 
bennük a vérkeringés, szavukat átjárja az élet melege, kacagásukat egy 
temperamentumos író kitörő játékos kedve». 

Most megint műsorra került a jubileumi sorozatban, mely állítólag 
az elmult korszakok hangját, stílusát és mesterségbeli fokát volna hivatva 
fölidézni. Mindez igen kevéssé várható azon az úton, melyet most a színre 
alkalmazással megbízott Galamb Sándor választott. Miután az évad elején 
igen szerencsésen oldotta meg a Peleskei nótárius új rendezését, a siker hatása 
alatt most Kisfaludy szövegét is felülvizsgálat alá fogta s a képzelhető leg-
messzebbmenő beavatkozással szinte merőben — eltüntette. Csupa jószán-
dék, csupa lelkesség, csupa áhítatos szolgálnivágyás vezette, de mi hálásak 
mégsem tudunk lenni iránta. A Peleskei eredetileg is lazaszövésű, tisztára 
epikus menetű látványosság, meglehetős göröngyös utakon halad, ezeket 
egyengetni valóban feladata lehet a mai rendezőnek. Kisfaludy szabályos 
«cselvígjátéka» nem ilyen. Tisztára Kotzebue-utánérzés, félreértés félre-
értést követ benne, de épp ezért megkívánja a szoros és szabályos leperge-
tést, akár valami multszázadeleji szertartásos társastánc. 

Galamb a táncfigurákat lépten-nyomon megakasztja, hol «gondo-
sabb» motiválás, hol részletesebb korfestés kedvéért, hol pedig azért, hogy a 
vígjátékhoz, mely az ünnepi játékrenden egymagában szólaltatja meg a 
magyar vígjáték úttörőjét, egyúttal valóságos kis Kisfaludy-antológiát 
mellékeljen. Költeményeinek egész sorát megzenésíttette, ezekből jut vala-
mennyi szereplőnek, jut egy férfikarnak, mely a zenészek süllyesztőjében 
zengedez, sőt egy magánénekesnek is, ugyancsak a zenekarban, aki a jazz-
énekesek módjára a sugólyuk tövéből harsogja bele a nézőtérbe a «slágert». 
(Vincze Ottó szerzeményei egyébként minden elismerést megérdemelnek.) 
S az ének mellett a sűrű táncmutatvány is nyeli az időt. Ez már jellemformá-
lóan is beleavatkozik a cselekvénybe : a külföldieskedő gróf a toborzó hatása 
alatt tér meg jó magyarnak. Elemir gróf különben is egész életsorsot kap 
Galambtól, amiről Kisfaludy semmit sem tud. Ennél csak egy külföld-
majma van : Kényesi báró. Galamb most a grófból is afféle reformmágnást 
csinál, annyira mai szemlélettel, mely Kisfaludynál 1828-ban el sem képzel-
hető ! A naív és közvetlen játékot Galamb megterhelte mindazzal, amit 
keletkezése koráról ma tudunk. Néha már bántóvá lesz a szereplőknek ez 
a tudatos visszafelé és önmagukra tekintgetése, mintha azt mondanák: «mi, 
itt a reformkor hajnalán . . .» S végül ennyi jószándéknak maga a darab 
adta meg az á rá t : fordulatai annyira eltávolodnak egymástól, hogy az 
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ének- meg táncbetétek után csak nagynehezen emlékezünk már vissza : 
mi is volt a helyzet legutóbb? S mire megleljük a fonalat, valami újabb «át-
dolgozás» megint kitépi a kezünkből. 

Ami pedig a legnagyobb kérdés : miért volt szükség minderre? Hogy 
a tetszhalott új életre föltámadjon? Ez bajosan remélhető : a színház száz 
éve alatt sem adták többször nyolcvannégy alkalomnál, ebben az új for-
májában is aligha lesz tartós műsordarabbá. S ha most egyvégtében megér 
— mondjuk — tizenöt előadást, mi ehelyett beértük volna öttel is, de 
olyannal, mely valóban a multat támasztja fel, ízelítőnek vagy akár csak 
emlékeztetőnek. A színészek eddig is mindig megtalálták a kulcsot az ala-
kokhoz, jobban, mint most, amikor a rendezői túlbuzgalom őket is jócskán 
zavarba ejtette. Még a szereposztás sem a legsikerültebb. Gózon inspektora 
inkább csak mókás, semmint igazán humoros. Lehotay Mokánya kitűnő, 
szerencse, hogy az ő jelenetei szenvedtek legkevesebbet az átírásban. Lukács 
Margit özvegyének jó a föllépése, de alakításának nincs egységes sodra. 
Lánczy Margit közvetlensége és humora kellemes meglepetés. Uray és Ághy 
Erzsi operett-szélsőségekbe téved ; meghatottan kellett visszagondolnunk 
Kiss Irén Luca kisasszonyára, a komikai diszkréció e mintaképére. Abonyi 
Géza grófja inkább Galamb szócsöve, semmint Kisfaludyé. Kürti — az egy-
kori derék Mokány — most a dörmögő kertésszel nem sokra jutott, ezt az 
alakot is elrajzolta a hozzáadott szövegtöbblet. Somogyi Erzsi kedves, de 
nem mindig keresetlenül. Vitéz Zombory diszletei, Nagyajtay Teréz öltö-
zékei mutatósak és stílustudók. 

A N Ő K B A R Á T J A . 
Aszlányi Károly Dumas-átdolgozása a Nemzeti Színházban. 

Erről a darabról Ambrus Zoltán még azt írta : «A nők barátja ma is 
játékrenden van mindenütt, ahol a színház nem alsórendű mulató, hanem a 
gondolat küzdőtere». A Nemzeti Színház mult századvégi nézőközönsége 
még nem bírt betelni ezzel a ragyogó színpadi dialektikával. A cselekvény 
középpontjába helyezett raisonneur-alak is itt jelentkezett először, hogy 
azután ősévé legyen egy egész nemzedékrendnek. Molnár Ferenc Ördöge 
is aligha született volna meg De Ryons úr nélkül. 

Nem tudom, miért : a mai Nemzeti Színház alighanem lesujtó véle-
ményt táplál közönségének értelmi színvonala felől, mert nem bízott benne, 
hogy a «gondolat küzdőtere» leköti érdeklődését. Holott alig egy évtizede 
ez a darab még pompás estéket csinált, Ódry meg Váradi Aranka szellemes 
játéka, ragyogó beszédkészsége csak úgy röpítette az előadást. S most egy-
szerre elavult? Szentigaz, hogy társadalmi rajza nem a mi napjainké, de hát 
régibb társadalmi viszonyokra s a szalóni élet akkori hangjára már kíván-
csiak sem vagyunk? Még akkor sem, ha a százéves fennállását ünneplő szín-
ház a maga dicsőségének régi határköveire akar rámutatni? 

Igen helyénvaló, ha e multszázadi «modern» darabokat most a maguk 
egykorú modernségében, tehát jelmezben játszatjuk. Mai ruhában ez a 
dialógus minden varázsát elveszíti, s fonákká lesz, ha bérkocsit emlegetünk 
vagy ha nincs telefonunk. De ennyi az «átdolgozásból» tökéletesen elég. 
Most a színház gyönyörű nyolcvanas-évekbeli jelmezeket varratott, viszont 
az egész darabot rikítóan — modernizálta. Aszlányi munkája nem kegyeleti 
tény, hanem — legyünk szókimondók — inzultus. Dumashoz annyira nincs 
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köze, hogy neve a színlapon legfeljebb mint ötletadóé szerepelhetne. Az első 
képben még mintegy felerészben az ő szövegét halljuk, attólfogva azután 
kő kövön nem marad : megváltoznak az alakok, a helyzetek s a jellegzetes 
«társalgási» színműből olcsó handabandázás lesz — Dumas számlájára. 
Illik ez a Nemzeti Színházhoz? S kivált akkor, amikor multjának egyik 
oszlopa előtt áldoz? «Ahol a színház nem alsórendű mulató» — írta Ambrus 
Zoltán. Nos, nálunk már az, hogy önmaga tagadja meg előkelőbb multját 
s tesz engedményeket a — filmburleszk felé? 

Mert amit most a színpadon kapunk, közelebb áll ehhez, mint Dumas-
hoz. Az exponálást kivéve, egyetlen jelenete sem tőle származik, végeredmény-
ben az alakok maguk sem, melyek az új, vaskos helyzetekhez most rendre 
hozzádurvultak. Dumas De Ryonsja maga a tapintat és diszkréció, ez a mos-
tani ál-De Ryons a tapintatlanságnak és közönségességnek valódi világbaj-
noka. Amaz, mikor De Simrose grófnét meggyóntatja s rájön, hogy volta-
kép nászéjszaka nélkül vált külön a férjétől, így búcsúzik tőle : «Isten ön-
nel, kisassszony». Ebből épp eléggé világos, aminek azzá kell lennie. De nem 
Aszlányinak. Az ő De Ryonsja jó magyarán összecsapja a kezét: «Hiszen 
akkor maga még most is leány !» Azt hiszem, Dumast fizikai rosszullét 
fogná el e nyers és szájbarágó modor hallatára ! 

S így megy ez mindvégig. A Leverdet-házaspár diszkrét «háromszöge» 
itt széltére megtárgyaltatik, Leverdetné titkos kacérkodásából a korlátolt 
De Montégrerel most hihetetlenül durva — felkínálkozás lesz stb. Nem is 
szólok a kocsmai mulatozásról, aminek Dumasnál nyoma sincs, itt ellenben 
középpontba kerül, márcsak az esetlen párbajjelenetnél fogva is, amelyről 
Dumas szintén nem tud semmit. 

Mi ez, ha nem a legtudatosabb stílushamisítás s hogyan álljon helyt a 
műsoron a színház egyik legfényesebb korszakának stílusáért? 

Kapjuk pedig mindezt olyan remek előadásban, hogy a szívünk fáj 
érte : miért nem az igazi Dumas-t szolgálhatják e kitűnő erők? Uray való-
sággal rászületett De Ryons szerepére, bizonyos, hogy Náday és Ódry öröké-
ben is remekelne vele. Most — Aszlányit kell játszania, legfeljebb Dumas-
reminiszcenciákra szorítkozva. Minden részvétünket megérdemli. Makay 
Margit szerepe hihetetlenül elvékonyodott: De Ryons méltó ellenfeléből 
szinte lehetetlen bábúvá változott; egyéni tekintélyének köszönheti, hogy 
még így is a darab középpontjában bír maradni. Lehotay — rendezői böl-
cseségből — afféle frakkos Baczur Gazsivá vagy Mokánnyá lett. Timár 
férje körömszakadtig ragaszkodott az eredeti alak finom tónusához. Pethes-
től Vízkereszt-beli Keszeg úrfiját kívánták, hát — megcsinálta. Básthy 
díszletei, Nagyajtay Teréz jelmezei az igazi Dumashoz is méltók lettek volna. 

H a j n a l i v e n d é g. 
Fodor László színjátéka a Vígszínház-

ban. 
«Filmszerűség»-ről jobbára a szín-

darabok technikájával kapcsolatban 
szoktunk beszélni. Fodor Lászlónak 
ez az újdonsága ennél lényegibben 
filmszerű: egész elgondolásában, 
mondhatni : világszemléletében is az. 

Ha amúgy «eseményesen» próbálnók 
felidézni, ami benne történik : men-
ten kiviláglanék anyagának tökéletes 
ponyvaminősége. Hol vidám, hol 
szívigható mese a külvárosi kávéház 
ruhatári tündéréről. Egy arany ciga-
rettatárca vándorútja a hercegnői 
«ará»-tól a könnyelmű fiatal grófon 
át a kis lápvirág tulajdonába, majd 
innen a zálogházi becsüsön át az 
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igazságszolgáltatás asztalára. S mind 
e sok vészverődés közt egy roman-
tikus szerelem kivirágzása, továbbá 
az arisztokrácia régi, nemes vonásai-
nak diadala a romlásnak és sajnála-
tos elléhulásnak indult ifjabb nemze-
dék megigazulásában. 

Fodor László Molnár-tanítvány-
nak indult s ma is nagy hasznát 
látja mindannak, amit ebben a meg-
lehetősen szigorú iskolában tanult. 
De a fegyelem fokozatosan lazul a 
munkájában, egyre inkább amaz 
«életkép»-műfaj felé sodródik, amely-
nek főleg a háború utáni Vígszínház 
ültette el a palántáját s amelyre első-
nek talán néhai Szenes Béla kapatta 
rá e színház közönségét. Fodor annak 
idején íróbbnak ígérkezett, most már 
mintha csupán a «forgatókönyv» ih-
letné, a filmremek becsvágya, mely 
minden írói önfeláldozást — megér. 

A Vígszínház együttese az egé-
szet nagy rangemeléshez juttat ja. 
Muráti Lili a fölöttébb jutányos és 
szerényigényű «bemondások»-at éber 
és csupa-lélek játékkal egészíti ki meg-
indító embersorssá, Somlay a műkö-
vet nemes márvánnyá hamisítja. Rá-
day a hajnali vendég kapatos adako-
zókedvének teljes hitelt szerez, már a 
hüvelykszorítóba került grófi cseme-
tének kevésbbé. Sulyok Mária szép 
jelenség, kitünően beszél, csak némi 
feszesség bénítja játékát. Somlónak 
is még mindig a «szívhangjai» szület-
nek meg legnehezebben. Kitűnőek az 
epizódisták, kivált Ladomérszky Mar-
git és Pártos Erzsi. Tarnay Ernő ren-
dezése ügyes egyezkedés naturaliz-
mus és — tündérmese közt, Vörös 
Pál színpadképei nemkülönben. 

A r o s s z a s s z o n y . 
Bókay János színműve a Pesti Szín-

házban. 
Két évad alatt harmadízben je-

lentkezik ez a szerző, pedig csak nagy 
vártatva tért át a regényről s novel-

láról a színdarabírásra. Első két műve 
könnyed műfajú vígjáték volt, a bo-
hózat határán, elismernivaló színpadi 
otthonossággal. Most valami komo-
lyabbal kísérletezik, a vidámságot 
ugyanannyi érzelmességgel vegyíti 
s becsvágyát most érezhetőleg in-
kább ez utóbbi fűti. De itt valaho-
gyan avultabb iskola tanítványává 
szegődött, darabjában akárhányszor 
az Ohnet érzékeny szíve dobog. Két 
nő kerül szembe színművében, a régi-
vágású, kemény, de igazságos nagy-
asszony, családi hagyományok és rá-
tartiság megtestesítője, meg a fiatal 
hivatalnoklány, «korunk gyermeke», 
a «szív jogá»-nak emeltfejű harcosa. 
A családi cselszövény működésbe 
lép a «befurakodó» ellen, de az első 
személyes találkozás mindent elsimít 
s a darab majdhogy — egyfelvoná-
sossá nem zsugorodik össze. Erre az 
író bekapcsolja az újabb, «korsze-
rűbb» indítékot: a kislány a szigorú 
felfogású mama fiának nemcsak 
menyasszonya, hanem — kedvese is. 
S ha már korszerűek vagyunk, vilá-
gos, hogy döntenie is a kor szavának 
kell, mint ahogy valóban a mama a 
darab végéig ez előtt a vészterhes 
akadály előtt is kapitulál. Kiderül, 
hogy a jók és igazak a világfelfogás 
ellenpólusáról is egymásra találhat-
nak s ez ellen a kicsinyes hitványság 
mitsem tehet. A vizek fölött a meg-
értésnek és — megint csak ezt kell 
mondanunk — Ohnetnak szelleme 
lebeg . . . 

A közönség aligha lesz ilyen ke-
gyetlen : akik könnyre és kacagásra 
gyors változatban hajlamosak, kielé-
gítetlenek itt aligha maradnak. A 
megvesztegetően jó előadás pedig az 
egésznek még külön márkázást is 
ad. Vízvári Mariska alakítása a ke-
véseszközű monumentálisságnak va-
lódi remeke. Eléggé híg színpadi hely-
zetek és eléggé sekélyes színpadi szen-
tenciák anyagából izgalmas életet te-
remt és makulátlan művészetet ra-
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gyogtat fel. Mellette Orsolya Erzsi 
eredeti képzeletű, diszkrét árnyala-
tosságú vénkisasszony-rajza az együt-
tes legigazibb értéke. Tolnay Klári 
a döntő fordulókon már jó, csak az 
egységbeöntés művészetében kell még 
haladnia, ebből vegyen leckét Víz-
vári Mariskától. Beleznay Margit, 
nemkülönben Szombathelyi Blanka 
egyéniségétől némileg elütő feladatot 
old meg, elfogadhatóan. Ajtay egy 
meglehetős mostohán elbocsátott ala-
kot gazdagít meg a magáéból. Hege-
düs Tibor rendezése — vígszínházi. 

K e t t e n e g y e d ü l . 
Vaszary János vígjátéka a Magyar 

Színházban. 
«Molièrei» témákat emlegetnek, va-

lahányszor Vaszary felszarvazott fér-
jeket mutogat a színpadon ; már pe-
dig rendületlenül ilyeneket mutogat, 
mintha valósággal megszállottja lenne 
ennek a tárgykörnek. Mi mégsem 
idézgetjük Georges Dandin szellemét, 
arra gondolunk, hogy Molièretől szár-
mazik ez a vallomás is : «nem köny-
nyű dolog tisztességes embereket 
mulattatni a színházban» ; s ő a 
maga «cocu»-jét az erkölcs ítélőszéke 
elé állította. Vaszary megcsalt férje 
szintén az agancsosokon mulat, sőt 
egy áldozat földíszítésében ő maga is 
cselekvő részességet vállal, miközben 
esze ágába sem jut — tükörbe nézni. 
De sorsa s főleg jelleme mégsem ke-
rül Molière gondjaira, csak a külön-
ben tagadhatatlanul ügyes és jószemű 
Vaszaryéra, ki nem igyekszik témája 
jölé kerekedni, inkább bele keveredik, 
belekevervén a nézőtér erkölcsi állás-
foglalását is, melyről nincs túlságosan 
hízelgő véleményen, szinte eleve le-
mondván a «tisztességes» emberek 
mulattatásáról. 

Ezúttal is «napjaink» krajcáros-
életű, moziban ellesett «nagyvilági» 
élet után ácsingózó ostobái fölött 
suhogtatja meg szatírája ostorát, 

anélkül, hogy a végén igazában nya-
kuk közé csördítene : ez az ostor csak 
suhog, suhog s azután békésen — meg-
simogatja a színpadi marionettbábú-
kat. Búcsúzóul pedig szépen benaf-
talinozza őket s visszarakja skatu-
lyájukba, hogy azután legközelebb — 
Isten tudja, hányadszor — megint 
előszedje, az örök, állítólag «moliérei» 
téma egy újabb változatában. 

Törzs Jenő nyárspolgár-karikatú-
rája valóban megcsillant valamit a 
francia komédiaíró lelkéből: messze 
a szövege fölé emelkedik, mindabban, 
amit a maga gyilkos megfigyeléséből 
ajándékoz az alaknak. Lázár Mária 
is pompásan érti a karikatúrát, annak 
is legkülönb f a j t á j á t : az önmagára 
hazudott, már-már szinte meggyőző-
déssé vált szerepjátszás elszánt vál-
lalását. Hajmássy «botcsinálta» amo-
rózója a művész örvendetes színese-
désének újabb bizonysága. Pataky 
pedig egy olcsó élclap-figurába csem-
pész valódi, fájdalmas életet. A ren-
dezést a szerző látja el, a maga 
képére és hasonlatosságára, fölényes 
biztossággal. 

Dr. B a r a b á s I r é n . 
Meller Rózsi színműve a Belvárosi 

Színházban. 
Szomorú eset: az erősakaratú, 

éleseszű «keresőnő» (ezúttal egy tehet-
séges orvosasszisztens) esete a zsaroló 
dzsigolóval. Mert hát mit ér akár a 
legragyogóbb női pályafutás is egy 
kis szédült — magánélet nélkül? ! 
Hányszor hallottunk már effélét! 
Mindig nagyon megrendítő volt s 
mindig színtiszta — hazugság. Most 
sem egyéb. Ez a dráma a lélektani 
botfülűségnek ritka diadala. Női szer-
zője a keresőnőknek ma már egzóti-
kumszámba valóban aligha menő 
típusát ezzel a ponyvaihletésű vallo-
mással különösebb hálára bizonnyal 
nem kötelezi. Ez inkább a századeleji 
«dernier cri»-nek késő visszhangja, 
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amikor még a női név elé biggyesztett 
«dr.» egymagában elégséges volt ah-
hoz, hogy a képzeletet az ebből az 
új helyzetből várható értelmi és 
érzelmi zűrzavarok felé terelje. Ma 
már igazán túlestünk a nehezén s 
író legyen a talpán, aki ebben a kér-
désben a krajcáros komikum vagy 
még krajcárosabb tragikum örvényét 
elkerülve, bátor vitorlával fu t ki nyílt 
és szabad vizekre ! Meller Rózsi a 
kispolgári megrőkönyödés poshadt 
taván ringatódzik s ugyanakkor csó-
nakjában forradalmi lobogót lenget. 
A Belvárosi Színház ételrendjét pe-
dig szenzációhalászó szenvedélye ez-
úttal meglehetősen külvárosi fogás-
sal gazdagítja. 

Pedig a felszolgálás gondos, oda-
adó és lelkiismeretes. Tarnóczay Anna 
egyéniségéhez a hűvös hivatástudat 
rajza igen jól talál, föllépésében hitele 
van az önálló nő fölényének. Csak 
amikor az «örök asszonyiság»-nak itt 
annyira hamis érzékeltetése kívánta-
tik tőle, válik bizonytalanabbá : a 
jellemet — mi egyebet is tehetne? — 
attólfogva mintegy kiszolgáltatja a 
— szerepnek. Beregi Oszkár orvos-
tanár ja higgadt, mértéktartó, szép 
alakítás, főérdeme, hogy a színessé-
get, amire a szerző a fődolgokban oly 
fukarul ad neki alkalmat, nem igyek-
szik mellékösvényeken kergetni. Nagy 
György elszánt szépfiú-brigantija kül-
sőben talán valamivel megnyerőbb is 
lehetne, vagy talán magasrendű nők 
szemében épp az ilyen lompos fér-
fiasságnak van ellenállhatatlan va-
rázsa? E kérdésben a bíráló kényte-
len megvallani tökéletes illetéktelen-
ségét. A többi közreműködő is helyt-
áll feladatáért, a rendezés munkáját 
nagy rátermettséggel ellátó Kürti 
Pál irányítása alatt. Rédey Tivadar. 

Bárd Oszkár: Teleki László. (Dráma 
három felvonásban. Kolozsvár, Mi-
nerva-kiadás.) 

Az író kezdettől fogva ismert, te-

vékeny és sokoldalú tagja az új er-
délyi irodalomnak. Lírai verseket írt 
és a huszas évek közepén ő volt úgy-
szólván az egyetlen «aktív» erdélyi 
drámaíró. Az ő kolozsvári Magyar 
Színházban sorra került darabjai kép-
viselték jó időn át az erdélyi drámát. 
Ezekben kevés volt az erdélyiség, 
társadalmi problémákat dolgozott fel 
bennük a szerző kétségtelen írói kész-
séggel, rutinnal és szinpadtechnikai 
ismerettel. Mostani darabja törté-
nelmi tárgyú, cselekménye is úgy-
szólván az egyetlen «aktív» erdély. 
drámaíró. Az ő kolozsvári Magyar 
Színházban sorra került darabjai kép-
viselték jó időn át az erdélyi drámát. 
Ezekben kevés volt az erdélyiség, 
társadalmi problémákat dolgozott fel 
bennük a szerző kétségtelen írói kész-
séggel, rutinnal és színpadtechnikai 
ismerettel. Mostani darabja törté-
nelmi tárgyú, cselekménye is úgy-
szólván adva van a történelemből. 
Gróf Teleki Lászlót, az 1848—49-es 
magyar emigráció egyik vezetőjét a 
«Magyar Nemzeti Igazgatóság» tag-
ját, Drezdában tőrbe csalták és ki-
adták az osztrák rendőrségnek. Te-
leki László Ferenc József császár elé 
került, aki főbenjáró ügyében meg-
szüntette a törvényes eljárást, sza-
badságot biztosított neki azzal a fel-
tétellel, hogy tartózkodni fog a ma-
gyar függetlenségi politikában való 
részvételtől. Teleki állta is a szavát, 
míg az 1860-ban rövid időre feléledt 
magyar alkotmányosság, a nemzet 
közakarata nem szólította őt is el-
kerülhetetlenül a Béccsel való poli-
tikai küzdelem élére. Teleki ingado-
zott, adott szava s a nemzetének tar-
tozó kötelesség között s végül is pisz-
tolygolyóval oldotta meg a kérdést, 
amely kioltotta nemes életét. Teleki 
László nemcsak a történelemből, 
hanem az irodalomtörténetből is is-
mert alak. Az ő «Kegyenc» című drá-
májában, amelyet antik, római idő-
ben játszat le, némi utalást kapunk 
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a hazai eseményekre s az ő egyéni 
tragédiájának rugóira is reálelünk 
imitt-amott. Bárd Oszkár a történe-
lem Teleki-jéből és a «Kegyenc» fő-
hőséből szőtte meg a jelen dráma fő-
alakját (erről tanuskodik például: a 
történelmi drámáknál nem mindig 
elkerülhető pathetikus tableau, ami-
kor Teleki tulajdon darabjának záró 
sorát idézi a pisztoly hideg csövénél). 
A mondanivaló ökonomikus elosztása, 
jól perdülő dialógusok, hatásos fel-
vonásvégek jellemzik a darabot. Kü-

lönösen a Ferenc Józseffel való talál-
kozás lenne hálás közönségsiker a 
színpadon. Bárd Oszkár kísérletet 
tesz arra, hogy kitapogassa Teleki 
egyéni tragédiájának okait, de az 
emberből kevés csillan meg ; a tör-
ténelem retorikája mindent beborít. 
A különben hatásos és irodalmi becsű 
darabról természetesen csak akkor 
lehetne végleges véleményt formálni, 
ha színpadon találkoznánk vele. 

Mihály László. 

Z E N E . 

B A R T Ó K B E M U T A T Ó . 
Bartók új műve Dohnányi mester vezényletével a filharmonikusok 

legutóbbi hangversenyén került bemutatásra. A «Zene húroshangszerekre, 
ütőkre és celestára» már megjárta Európa világvárosait, a nemzetközi rádió-
műsorban is többször szerepelt. Világsikerének egyik főmértéke a soviniszta 
francia kritika, amely a párizsi bemutatóval kapcsolatban felfigyel Kelet 
kiapadhatatlan gazdagságú zenei forrásaira, amelyekből ilyen zseniális alkotá-
sok születnek. Ki kényszerítheti a lángelmét arra, hogy tiszteletben tartson 
szabályokat és konvenciókat, mikor neki új mondanivalója van és ezt az új 
mondanivalót ki is tudja fejezni? Bartók egész pályafutása a folytonos kere-
sés nyugtalanító feszültségében halad a mindig újabb problémák, eddig 
ismeretlen zenei területek meghódítása felé. Megy nyílegyenesen a maga-
szabta útján, nem törődik népszerűséggel vagy kritikával. Ha sikerekkel 
gazdagon tér meg egy-egy külföldi körútjáról — mennyivel jobban ismerik 
zenéjét kint, mint itthon — tőle nem tudunk meg semmit ezekről a sikerek-
ről. De ha külföldivel találkozunk, az mind tudja, hogy micsoda egyedül-
álló értéket képvisel a maga nemében Bartók művészete s azt is tudja, hogy 
ez az érték magyar érték. 

Már a mű címe, «Zene» ilyen és ilyen hangszerekre, elárulja, hogy a mű 
formai szempontból is önmagából vonja le a törvényszerűségét. Emellett 
bámulnunk kell azt a szellemi erőt, amellyel Bartók a lelki mozgalmasság 
legfinomabb rezdüléseit éppen olyan biztos kézzel tudja formába kényszerí-
teni, mint elemi erővel magával ragadó indulatait. Kifejező eszközei közül 
legelső sorban a zene őselme, a ritmus áll. Nem hiában a mozgás a mai ember 
életeleme, Bartók páratlanul diferenciált ritmusérzékével, a zenével mint 
«ősmozgással» összeolvadó érzékeny lényével a ritmus őstörvényeinek leg-
főbb kutatója és felfedezője. Új művének páldéul talán egyetlen taktusa 
sem hasonlít ritmikailag a másikhoz s mégis minden taktus egy nagy mozgás-
folyam hulláma, csak rész az egész organikusan elválaszthatatlan egységében. 
Nincs itt semmi kiagyalt és kiszámított, de éppen úgy semmi lényegtelen 
és véletlen. A négy tétel a lassú-gyors-lassú-gyors hangulati változataiban 
nyujtják a legkülönfélébb változatokban a mű legfőbb problémáját: a zene 
anyagának új színek útján való megújítását, a hangszerek lelkébe való leg-
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mélyebb behatolást az eddig zenei szempontból eléggé ki nem aknázott 
hangszereknek, mint az ütőknek teljes érvényesítését. 

Az első tételben egy magasabbrendű, ember fölött álló világ zenéje 
csendül ki, a legérdekesebb példa arra, hogy mikép nőnek ki a polifon szerkeze-
tekből új szépségű összhangok, amelyek úgy tekintendők, mint a régi hang-
viszonyok rendkívül kiszélesített logikája. Szinte anyagtalanná szellemült 
összhangok ezek, amelyek valami sajátos halvány ezüstös derengésben kúsz-
nak tova, hogy a végén a folyton ritkuló szólamokból egyetlen hangban 
bomoljanak szét a semmibe. Az «Allegro» tétel nagyszerű ritmikus lüktetése 
újra visszahoz a földre. It t már minden a pattanásig kemény, akarattól, 
életerőtől duzzadó. Az ütők és a zongora témáinak, a vonósok nyers pizzi-
katoinak éles körvonalazása, a ritmikus képletek kifogyhatatlan változatos-
sága mind ezt a jelleget szolgálják. Bartók Bachra emlékeztető szerkesztő 
zsenialitással a legjelentéktelenebb kis témából is oldalakat tud felépíteni 
s emellett mindúntalan meglep az új színek kombinációival. Úgylátszik, 
mintha az egész tétel legkorlátlanabb kibontása volna a zenei erőknek s 
mégis mindenütt ott érezzük a szellem rendező munkáját , amely a legtisz-
tább megformálás oldalait vetíti elénk a partiturában. Az «Adagiot» a xylophon 
hideg csengése vezeti be, amely élesen kiemelkedik a hozzászegődő dobok 
glisszandoinak, trilláinak sötét hátteréből. Bartók ezekkel az élesen elkülö-
nülő, tehát a legellentétesebb színekkel mint építő értékekkel operál, amely 
mindig jellemző a konstruktív, klasszikus törekvésű stílusokra. A nagyobb 
lélekzetű melodiáért — amely mintha nem férne meg a mai lélek lázas, 
ideges lüktetésével — bőven kárpótolnak itt a celesta, zongora, hárfa együt-
tes futamainak titokzatos szépségű összhangjai, amelyek a vonósok remegő 
tremoloival egyesülve szinte vizioszerű, földöntúli légiességgel hatnak. Cso-
dálatos kifinomodása ez a benső világnak, a természettel teljesen összeolvadó 
művésziéleknek, amely ilyen kozmikus zenének a felfogására és visszaadá-
sára képes. S végre az utolsó tétel hatalmas forgatagában, amelynek dina-
mikai csúcspontjai olyanok, mint elemi erők kitörései, újra a ritmus, mint 
népzenéből felszívott teremtő erő és gazdagság a maga tisztaságában és mély 
emberi gyökereiben jut uralomra. S a befejezésben egyetlen nagy összefogás-
ban kap szárnyra egy gyönyörű magyar dallam, amely szinte kodályos 
melegségével és intenzív kifejezésével mint egy korálban egyesíti a szólamo-
kat. Mintha az egész mű egyetlen feltörő vonal lenne ehhez a kibontakozás-
hoz, a zeneköltő magyarságáról te t t hitvallásához. 

Bartók Béla új művével ismét egy magyar alkotással gazdagodott 
az új európai műzene, olyan alkotással, amelynek csak az idő fogja lassan, 
de biztosan megnyilvánítani a teljes értékességét. 

Prahács Margit. 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 

EGER M Ű E M L É K E I . 
Egerben az urbanitásnak, a városiasságnak az a levegője kering, amely 

független a méretektől, a lakosok és gépkocsik számától s a nagyvárosból, 
a fényes boulevardokról érkező idegennek is azonnal arcába csap. Más magyar 
vidéki városok is régi, sőt árpádkori településekre vezetik vissza multjukat. 
Szeged például, vagy Szentes, Kecskemét legalább olyan idős, mint a pattogó 
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bakanótába foglalt, Dobó Istvánról, a bikavérről, cseresznyepálinkájáról 
emlegetett s mindenekfölött a harangok és papok városának ismert Eger. 
Ezeken az alföldi városokon azonban, földrajzi fekvésük következtében, 
a sors úgy zúgott át, hogy irgalmatlanul letarolt mindent, ami a város-
képződés, a kultúra folyamataként újra és újra állandósulni akart s arról, 
hogy jelenjük és tegnapjuk mögött távoli multjuk van, csak az emlékezés 
beszél, a legenda, a levéltári okmány, a helyi múzeumban szerénykedő, vagy 
büszkélkedő régiség. 

Egert is alaposan rázta ugyanaz a történelem, amely az alföldi városo-
kat pusztította, tengő-lengő szegénységben tartotta. Eger azonban, különle-
ges helyzete folytán, sohasem gyöngülhetett el annyira, hogy a vész után 
rögtön ne tudjon magához térni és talpraállni. Eger kezdettől, az árpádházi 
korszak elejétől fogva püspöki székhely, ami falai közt az egyházi légkörön, 
a papok és harangok légióján túl mást is jelentett: a magyar katolicizmus-
ban rejlő kultúrafenntartó erő fokozottságát. Ebben a különleges helyzet-
ben Egernek még az a szerencséje is volt, hogy a török idők, a félhold lebukása 
után oly nagyszabású főpapi egyéniségeket mondhatott a magáénak, mint 
Barkóczy Ferenc gróf, Eszterházy Károly gróf s már a XIX. századhoz 
tartozó működésével Pyrker érsek. Különösen Barkóczy és Eszterházy 
püspökök : egyenesen a reneszánsz egyházi és világi fejedelmeire emlékez-
tetnek nagyúri lényükkel, terveiknek, építkezéseiknek iramával és arányai-
val, mecénási hajlamaikkal, azzal az ittasultsággal a tudomány és művésze-
tek iránt, amelyet olasz földről hoztak magukkal. Amit Barkóczy s a magyar 
gerincességében II. Józseffel is szembehelyezkedő, líceumépítő Eszterházy 
püspök alkotott, ami alattuk létrejött, méltó folytatásra találva a főszékes-
egyházat emelő Pyrker érsek gesztusaiban : az Egert magas városkultúrai 
szépséggel teszi külön egyéniséggé a magyar városok közt. Patinás utca-
vonalaival, barokk- és rokokóstílű műemlékeinek bőségével csak Sopron 
állítható melléje, de művészi érték dolgában ez a nevezetes, nyugati határ-
széli város sem mutathat fel oly barokk alkotást, mint az egri minorita-
templom. Megszakítatlan folytonossággal közel kétszáz esztendő íródik Eger 
arcára. Járva-kelve az érdeklődő lépten-nyomon «történelmi távlatokba» 
ütközik, amelyek az érseki palota előkelő csöndjében, a vármegyeház remekbe-
kovácsolt vasrácsai előtt, a líceum falai között a békés alkotómunka lendüle-
tes korszakára mutatnak, viszont a minarettel, a vár földalatti folyosóival 
és templomának romjaival már hadakozó és hősi, messze viharzott tragikus 
századokba. Egerről elmondható, hogy a mult itt «kint van az utcán», de nem 
mint holt rekvizitum, hanem mint átvett, fenntartott, a mai életbe is bele-
játszó örökség. 

Mindannak, ami Egerben az építészetre, festészetre, szobrászatra, a 
díszítő művészetekre tartozva műemléki érték, buzgó propagáló és kutatója 
volt számos éven át Szmrecsányi Miklós, az ismertnevű műértő és műtörté-
neti író (egykor a Képzőművészeti Társulat főtitkára). Szmrecsányi, letele-
pedve a «bikavér» városában, harcos képviselője volt annak az elvnek, hogy 
Eger modern fejlesztése nem összeférhetetlen a régi Eger kultuszával. Egyik 
a másiknak nem lehet ára s ha elsőrendű közérdek is a tisztára söpört utca, 
a jó kövezet és világítás s az üdítő lubickolás a fürdőkben és az alvás a Koroná-
ban szintén nem lebecsülendő körülmény : Eger varázsa, az a vonzóereje, 
amely csillaggal jelölt hellyé teszi az idegenforgalmi térképen, mégsem a 
strandról és a hasonló jók felől árad. 
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Szmrecsányi amatőr alapon valósággal «művészeti hatóságként» műkö-
dött a háború utáni Egerben, erős támaszt nyerve testvérbátyjának, a nagy-
nevű érseknek áldozatkész magatartásában. Ha azt a felfogását nem is tud-
juk helyeselni, hogy Egerben mai épületet csak a mult formanyelvén, annak 
legfeljebb modernizált változatában, új barokk-stílusban szabad építeni : 
ízlésének, hozzáértésének nyoma ott van mindenfelé a történeti városkép 
gondozásában s azzal az éber, ellenőrző és kezdeményező szereppel, amit 
ezen a téren, a szakszerű helyreállítások és konzerválások körül betöltött, 
nemcsak magukra az egriekre tartozó ügynek volt érdemes embere. 

Szmrecsányi Miklós ezt az ügyet az élőszóval történő magyarázások 
és meggyőzések mellett, tollal is élénken szolgálta. Lapokban, folyóiratok-
ban egyre-másra jelentek meg cikkei, tanulmányai, behatóan ismertetve 
azt, ami az egriekre maradt s egyben figyelmeztetve, hogy mindezt miért 
kell óvni a kontároktól és a lebontási düh sokfelé található megszállottjaitól. 
Ezeket a kisebb-nagyobb írásokat gyüjtötték össze s elrendezve bocsátották 
közre testes kötetben Eger művészetéről címmel Kapossy János és Radisics 
Elemér. A bőséges képanyaggal kísért könyvben néhány fejezetet az elpusz-
tult, középkori város multjával, annak elárvult, romszerű emlékeivel foglalko-
zik. A többi a XVIII. századból épen maradt épületekkel és műtárgyakkal 
s a klasszicizáló nagytemplommal, amely főműve Hild Józsefnek, Pollak 
Mihály mellett a biedermeyer Pest-Buda legszámottevőbb építőművészének. 
A könyv fejezetei olvasmánynak is érdekesek s egyúttal a hazai művészet-
történet lapjait gyarapító, tudományos közlések. Eger műemlékeire, mult-
jára vonatkozóan Szmrecsányi nemcsak ismert adatok továbbadója volt, 
hanem az érseki, a vármegyei és városi levéltárban, a szerzetesek házi fel-
jegyzéseiben maga is búvárként merült el. Ennek a kutatásnak eredménye 
sok új adattal, névvel, évszámmal és meghatározással világít rá a műemlé-
kek történetére, a megrendelőkre és a művészekre, akik — a XVIII. század-
ról lévén szó — egy-két művésziparos, például Szilassy János, a remeklő 
lőcsei ötvös kivételével, persze külföldről, Ausztriából importált mesterek 
(Gerl Mátyás, Fellner Jakab, Kracker János Lukács, Maulbertsch, Sigrist). 
Azokat az adatokat, amelyek Szmrecsányi régebbi adatai óta újabban kerül-
tek felszínre, Kapossy János illesztette a kötetbe. Az ő közlései a latin s 
részben német nyelvű kútfő-szövegek is : a szerzetesrendek naplórészletei, 
rég elsárgult szerződések, utasítások, költségvetések, számadáskönyvek, 
nyugták és levelek. 

Thorma-festmény a féli tárlaton. 
A Műcsarnok téli tárlatán került a 

nyilvánosság elé az «1848 március 15.» 
Méreteivel is feltűnő kép. A vászon 
akkora felületén mutatja az ecset 
teremtő vállalkozását, ami hosszú idő 
óta legalább is szokatlan. A festészet 
nyelvén a szabadságeszme, a Talpra 
magyar költőjét glorifikáló alkotás a 
tél elején elhalt Thorma János műve. 
Azé a mesteré, aki a Ferenczy Károly 
köré csoportosult nagybányai művész-
település egyik alapítótagja volt. 

Thorma nem nagybányai születésű, 
de attól kezdve, hogy fiatalsága ide-
jén, a közös törekvések jegyében, a 
századvégi magyar festést megújító 
mozgalom tehetségeként odakerült, 
a magyar Fontainbleau elbűvölte és 
többé nem engedte el. A románná 
nyilvánított Nagybányán is ottma-
radt. Helyi őrzője és képviselője volt 
azoknak a hagyományoknak, ame-
lyeknek termékenyítő hatása, legma-
radandóbban Ferenczy művészetében 
élő és fénylő ereje ma is benne kering 
az újabb, sőt új festészet nem egy 
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mesterének stílusában. (Rudnay, 
Szőnyi, Bernáth.) 

Thorma Jánosnak ezt a művét, 
amely az egykori magyar ver sacrum-
nak tett hódolat, évek során buda-
pesti művészkörökben valóságos le-
genda vette körül. Régóta készült s 
már-már úgy látszott, hogy sohasem 
fog elkészülni. Első felvázolása a 
művészt ismerők szerint pár évtizede 
történt s még utolsó idejében, a be-
tegségtől gyötört, hetvenéves Thorma 
is végzett rajta ecsetsimításokat. Az 
a ragaszkodás, amely miatt Thorma 
ezt a művét oly nehezen tudta útra 
bocsátani, bizonyosan azzal függött 
össze, hogy főművének szánta. Lel-
kesült viszonyt tartott vele s a Petőfi-
rajongónak ismert Thorma, a «Szep-
tember végén», az «Aradi vértanuk» 
festője nemcsak a vállalt feladat ne-
hézségeit látta világosan, hanem azt 
«még mindig jobban» akarta meg-
oldani. 

A kép azt a jelenetet ábrázolja, 
amikor az emlékezetes márciusi na-
pon, a gyujtó versét szavaló Petőfit 
a pesti utcán, a Landerer és Hecke-
nast nyomda előtt vállára kapja a 
tömeg. Ennek a történelmi jelenetnek 
feszültségét, azon keresztül nyilván 
magát a márciusi szabadságmámort 
akarta éreztetni, festőileg kifejezni 
Thorma János. Ami az ecsetre bízott 
probléma megoldását, az eredményt 
illeti: az kétségtelen, hogy a képen 
félreismerhetetlenül ott vannak 
Thorma művészi erényei. Közelebb-
ről vizsgálva azonban : inkább a rész-
leteken, mint az egésznek teljesen 
összehangolt, zavartalan egységén. 
A nagyméretű képen az akadémikus 
kompozíció-hagyomány keveredik a 
nagybányai naturalista előadásmód-
dal s ez bizonyos szétesést idéz elő. 
Azt lehetne mondani, hogy a képen 
két kép van. Az egyik a háttér, az 
utca az esőverte házakkal, a kora-
tavaszi gyengéd párázatú levegővel, 

a felhők mögül előbukkanó nagy-
bányai «kék színnel.» A másik, jel-
lemző magyar típusokkal, úrral, pa-
raszttal, egyszerű polgárral, a tömeg, 
amely fölé Petőfi emelkedik, arcán a 
megszállottsággal. A tömeg kavaro-
dása bravúros, de nem olvad össze 
eléggé a «csendéleti» résszel, a levegős 
háttérrel. Ennek frissessége, tónus-
finomsága inkább vall az igazi Thor-
mára, mint a figurális rész, amelybe 
fáradt ecsetnyomok is vegyülnek. 
A festmény azonban, ha nem is éri el 
a régi mű, az «Aradi vértanuk» festői 
erejét, azért méltó záróköve a neves 
nagybányai mester munkásságának s 
méltán kíván helyet közgyüjtemény-
ben. 

Magáról a közel hétszáz képet, 
szobrot, rajzot, építészeti tervet fel-
ölelő téli tárlatról nem lehet sok a 
mondanivalónk. Olyan, amilyenek 
lenni szoktak a Műcsarnokban az 
évenkint ismétlődő téli tárlatok. 
Alább csak neveit sorolhatjuk fel 
azoknak a művészeknek, akiknek 
képei és grafikai munkái a szürke 
képözönben kvalitásaikkal külön 
lapra tartoznak : Szüle Péter, Kar-
lovszky Bertalan, Istókovits Kálmán, 
Ifj. Czene Béla, Glatz Oszkár, Boldi-
zsár István, Szlányi Lajos, Benkhard 
Ákos, Biai Vőglein István, Emőd 
Aurél, Vidovszky Béla, Vadász Endre, 
Udvary Pál, Jobbágyi Geiger Miklós, 
Förstner Dénes, Hende Vince, Dióssy 
Antal, Jaschik Álmos, Hessky Iván, 
csabai Ékes Lajos, Gallé Tibor, Ti-
hanyi János Lajos, Szabó Dezső, 
Pólya Iván, Gulyás Sándor. A plasz-
tikai anyagban Borbereky K. Zoltán, 
Antal Károly, Kovács Panni, az egész 
gyüjteménnyel szereplő Siklódy Lő-
rinc, Kiss János, Szabó Iván, Pinczés 
Imre, Gerő Gyula, botfai Hüvös László 
munkái tűnnek ki. Thomas Antal 
magyar stílustörekvésre valló tervei 
figyelemreméltó építészeti megoldá-
sok. Dömötör István. 


