
S Z E M L E 

S Z I N H Á Z . 

Z I V A T A R . 
Javorov Peju színjátéka a Nemzeti Színházban. 

Mi várható abból a fordulatból, mely a családban váratlanul kipat-
tantja a régi titkot, hogy a felnőtt fiú nem az apáé? Ha van a drámaírásban 
ősi fordulat, ez bizonnyal az. Irói megoldásában a súlypont kerülhet az anya 
alakjára csakúgy, mint a férjére vagy a fiúéra. Az első esetben a melodrámai 
elemek uralkodnak : egy nő kálváriajárását várhatjuk. Az utolsóul emlí-
tet t változat a fiatalember legelső szembekerülését fogja megragadni a 
fájdalmas valósággal, hitének megingását az anyai tisztaságban. Lírai el-
lágyulásra legtöbb alkalmat a közbülső eset kínál: ebben a férjre nézve 
vetődik fel az apaság tényének és az apaság érzésének, a vérségi kapcsolatnak 
meg az évek hosszú során át megépült és megszilárdult szeretetnek és gyá-
molító gondosságnak összeütközése. 

A majd negyedszázada fiatalon és szerencsétlenül elpusztult bolgár 
író elsősorban lírikus volt, érthető, ha darabjában is a férfibánatnak ezek 
a mély hangjai színezik a vezetőszólamot. Eredetileg talán még inkább így 
lehetett, mert a dráma már hazájában is átment egy idegen kéznek, a Sis-
manovénak «színpadiasításán» s erős a gyanunk, hogy a magyar előadás-
ban újabb s talán nem is lényegtelen módosításokon. De mindezeken átüt 
a darab fogantatásának őszinte és mély átérzettsége. Ez ragad meg benne 
ma is, amikor pedig fölépítése módjának s bizonyos tekintetben dialogusának 
is jellegzetesen «századeleji» vonásai már mulhatatlanul kiütköznek. Ime, 
Bulgáriában a háború előtti drámaírás éppenúgy a «társadalmi» franciák s 
az ezeket a lelkiismeret komolyságával meggazdagító Ibsen csapásán haladt, 
akárcsak nálunk. A mi irodalmunkban ez a Dumas-féle tézisdráma hosszú 
uralmát váltotta fel, a bolgárok ellenben ezen a ponton vették fel a kapcsola-
tot az európai irodalom fősodrával, mindaddig a maguk ősi, néphagyomány-
beli forrásaiból merítettek ; náluk forradalom volt, ami nálunk már csak — 
ellenforradalom. 

Forradalmárjaik többé-kevésbbé mind szimbolisták. Az Javorov is, 
drámájának címe, a Zivatar, a lelkek tisztító viharára utal. It t is a régi 
mult kísértetjárása népesíti be a színpadot, itt is gyilkos villámfények osz-
latják a jótékony homályt. De azért legbensőbb lényegében ez a dráma még-
sem igazán ibseni. Ami benne északi hatás, nem tárgyilagos és szigorú skan-
dináv bíráskodás, sokkal inkább rokon egy másik északi, de szláv irodalom 
lelkével, az oroszéval Nem hiába e dráma hősének, Prokovics Szávának kas-
télyában is ikón alatt ég az örökmécses : a lelkekben is a szánalomnak, meg-
bocsátásnak és nagylelkűségnek örökmécsese ég, akár az önsanyargatásra 
és vezeklésre született orosz drámahősökében. Maga a dráma is végső fokon 
ebben az evangéliumi szellemben oldódik fel. 

Rokonszenves a Nemzeti Színház vállalkozása, nemcsak a «magyar-
bolgár kultúrbarátság jegyében», hanem azért is, mert komoly írói erő-
feszítésnek becsületes eredményét szolgálja. És becsülettel szolgálja. Ebben 



273 

a drámában nagy a súlya a színészi résznek, ide megint igazi átélés s a játék-
nak nagy árnyalatossága kívántatik. A szóhoz újabban oly ritkán jutó 
Csortos Gyula a nehézvérű, de gyermeki lelkű balkáni földesúr rajzában 
valóban Atlas-vállal emeli a dráma egész épületét. Ahogy a fiúban önmagá-
nak illuziójától búcsúzik, majd a hálátlan barát vonásaira rádöbben : szívet-
tépő, pedig elszántan lemond a helyzetnek legcsekélyebb színpadi kizsák-
mányolásáról. Tasnády Ilona nemes és tiszta művészete is az ilyen — nem 
mondhatok egyebet — vakmerően egyszerű mozzanatokban remekel. Amikor 
fiának meggyónja huszonhárom évig őrzött titkát, szinte még a maguktól 
kínálkozó hangsúlyokkal sem él: szavai valami ijesztő monotoniával pereg-
nek, mint a széttépett füzérből elszabadult gyöngyszemek. Nagy Adorján 
ezredese szép, mértéktartó, férfias alakítás, finoman érezteti a jellem némi 
enyhén levantei ízét. A fiatalok is lélekkel, melegséggel játszanak, Apáthynak 
a szenvedélyes kitörések is jól és őszintén sikerülnek, Eszenyi Olga játékát 
pillanatokra megbénítja valami «szerepenkívüliség», de egyébként most is 
kiviláglik, hogy a közvetlen, fiatalos kedvesség területén otthonosabb, mint 
a drámai mozzanatokban, aminőket ebben az évadban is hiába követeltek 
rajta. 

Patkós György játékmesteri bemutatkozása biztató sikerrel járt, 
Török Dóra fordítása jól hangzik, Jaschik Álmosné színpadképei szépek, 
színesek és levegősek. 

H a r a n g é s k a l a p á c s . 
Andai Ernő színjátéka a Nemzeti 

Színházban. 

Kegyencnő szerelmi bonyodalma 
király és forradalmár között. Igazi 
«színes» téma, alkalmas volna opera-
szövegnek (szép balletrészekkel), még 
alkalmasabb filmtörténetnek (a bie-
dermeier München sörissza forradal-
mának mozgalmas jeleneteivel). Igy, 
drámának sem hatástalan, bár lélek-
tani magva meglehetősen csenevész s 
feltűnően sűrűek a véletlen fordula-
tok. A történelmet a politikusok re-
ferálgatják benne, bevert ablakok 
csörömpölése kíséretében. A magán-
életi válságok a nagytervű és «bol-
dogító zsarnok» Wittelsbach-uralkodó 
késői fellobbanásából, meg egy elár-
vult életű városi aljegyzőnek családi 
szabadságvágyából adódnak. A ki-
rály vonzalma szép, lovagias és bölcs 
belátásból lemondásba torkolló érzés, 
a békés polgár szerelme pedig egy 
lunátikus fölébredéséhez vezet a — 
barrikádokon. It t van az egész drá-
mai bonyolításnak legerőszakosabb 

boga : ilyen «botcsinálta» szabadság-
hőssel még nem igen találkoztunk s 
drámailag keveset lehet vele kezdeni. 
Vaktában élére sodródik annak a 
mozgalomnak, mely az udvari lég-
kört akarja megtisztítani, miközben 
találkára várja nyári vihartól por-
tájára menekült hölgyismerősét, aki-
nek kilétéről sejtelme sincs. Mond-
jam-e, hogy ugyanegy személyről van 
szó, a király «megrontó szelleméről»: 
az álspanyol táncosnőről, Lola Mon-
tezről? A parádés «harang» összekerül 
a szürke «kalapács»-csal, mint a régi 
társasjáték ábráján. Ebben az érzé-
keny zárótételben hangzik ki a darab, 
a legizgalmasabbnak ígérkező jelene-
tet — király és forradalmár közt — 
a szerző egyszerűen megkerüli. 

De ha a színjáték egészében kevés 
is a benső feszültség, jeleneteiben ta-
gadhatatlanul sok a színpadi hatás-
érték. Kivált a családi mozzanatok-
ban mutatja meg ügyesen a lázadás 
szellemének megébredését a forrada-
lom első szelére. Főleg pedig hálás 
pillanatokat ad a színészeknek. Nem 
is hagyják kizsákmányolatlanul. Lola 
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Montez alakjában Tőkés Anna ra-
gyogó jelenség, játékában is finoman 
vegyíti a kis diplomáciát az őszinte 
szerelemrevágyássál. Mozdulataiban 
pompásan, diszkrét árulkodással jelzi 
a táncosnő «szakmabeli» hajlékony-
ságát. Búcsúvétele a királytól a 
nemes drámai művészet megszólalása. 
Itt kitűnő játéktársa Abonyi Géza, 
uralkodói tekintély és emberi méltó-
ság van egész magatartásában. Jávor 
Pál az első felvonás rejtélyes hall-
gatagságában a legjobb, későbbi ki-
töréseiben már inkább csak Thomas 
Paine szerepemlékeiből táplálkozik. 
Gózon, Berky Lili és Gobbi Hilda 
jellegzetes «család», ez utóbbinak éles 
és biztos rajza megint méltán fel-
tűnést kelt. Apáthynak van néhány 
őszinte «bursikóz» hangja és Olty 
Magda, valamint Eőry Kató közvet-
len frissesége is figyelmet érdemel. 
Horváth János választékos ízlésű 
díszleteit, Nagyajtay Teréz gyönyörű 
jelmezeit, Abonyi Tivadar játékmes-
teri gondosságát teljes elismerés illeti. 

R a n g é s m ó d . 
Szigeti József színmüvének felújítása a 

Nemzeti Színházban. 

Csiky Gergellyel kezdték meg a 
jubileumi felújítássorozat magyar ré-
szét, de bizony a Proletárok éppen 
csak hogy átsuhantak a színpadon : 
társadalmi drámánknak ez a legelső 
határköve ijesztően bemohosodott. 

Most a színház egykori nagy mű-
vészének és sok sikert látott szerzőjé-
nek, Szigeti Józsefnek legjobb szín-
műve került sorra, amellyel Szigligeti 
iskolájából ő is a Csikyébe szegődött 
át, s a felújítás hangos tetszéssel járt, 
még a vasfüggöny ajtajának is sűrű 
dolga akadt. Mi élteti ezt a cselekvé-
nyében jócskán naív, mesterségbeli 
fokára nézve már keletkezése idején 
is meglehetősen avultas drámát? 
Semmi kétség : két kitűnően megírt, 
parádés szerep, az öreg Bannai-házas-

páré. Magára, meg Prielle Kornéliára 
szabta a színészszerző ezeket az igaz 
magyar lelket és gazdag kedélyt 
árasztó alakokat s azóta valahány-
szor ilyen lelkű és kedélyű megszemé-
lyesítőik akadtak, új életre támadtak 
s ennek sugárzása az egész megfakult 
darabon eláradt. Ez történt most is. 
Attól fogva, hogy az «aranyos öregek» 
a színen megjelentek, nyert ügye 
volt a színháznak, maga az élet özön-
lött be, mint amikor dohos szobában 
ablakot tárnak az őszi verőfénynek. 

Ezúttal — szerencsére — átdol-
gozói buzgalom sem avatkozott bele 
a régi darab önmagából táplálkozó 
stílusába, a játékmester, Kiss Ferenc, 
inkább a közreműködők felfogását 
hangolta hozzá a színmű szelleméhez, 
semhogy emebből iparkodott volna 
mai játéklehetőségeket kicsiholni. 
Bartos Bannai Gerője hatásos alakí-
tás, noha egy kissé kiszámítottan az, 
a «nehéz természet»-et inkább csak 
hangossággal érezteti, semmint igazán 
a vérében hordozza. De érett színját-
szói készsége így is megteszi a ma-
gáét. Vízvári Mariska ellenben az át-
élésnek és színészi azonosulásnak va-
lódi mesterművével örvendeztet meg, 
ez az alakítás a színház nagy hagyo-
mányainak élő folytonosságáról ta-
nuskodik. Ravasz diplomáciája, 
amellyel a dúló-fuló «apjok»-at lefegy-
verzi, az egész nézőtér szívéhez utat 
talál, anélkül, hogy egyetlen szótagot 
túlhangsúlyozna. Kürthy György is 
kitűnő karikatúrát ad Ujházi híres 
jelenetében, agyalágy öreg grófjából 
nem lesz pojáca, valami «kaszinói» te-
kintély csilláma is megérzik rajta. 
Pethő úri mértéktartása igen helyén 
van, nemkülönben a Mátrai Erzsi 
pávaméltósága Clarisse-nak lélekta-
nilag lehetetlen szerepében. Somogyi 
Erzsi természetes kedvességét csak a 
«métier« fogásai gyöngítik. Pataky 
Jenő még jóakaratú irányításra szo-
rul s arra a fiatal Apáthy is : a 
színpadi «félre»-szólásokból afféle 
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bravuráriát csinálni, aminőre ő itt 
elcsábul, igen nyers hatásvadászat. 

B o r s I s t v á n . 
Hunyady Sándor színjátéka a Víg-

színházban. 

El tudom képzelni, hogy valami 
reménytelen színdarabszerző ennek 
az újdonságnak láttán így fakad k i : 
«Hunyadyt bezzeg előadják, még ak-
kor is, ha darabját történetesen — 
elfelejtette megírni!» S ebben az eset-
ben méltatlankodása nem is volna 
merőben híján az igazságnak. Hanem 
azért alighanem mégis csak ezt felel-
ném neki: «Mondjuk, hogy ezúttal 
talán csakugyan inkább csak a 
hangját kapjuk az írónak, semmint a 
leleményét, de magában ebben a 
hangban több a valódi írói lelemény, 
mint a legtöbb színpadi iparosnak 
leleményében a valódi írói hang». 

Ezúttal szinte a népmeséhez köze-
ledik a derék igáskocsis szerencséjé-
nek történetében, aki máról-holnapra 
belecseppen a földesuraságba. Meg 
sem szédül tőle, annyira helyén van 
az esze, meg az emberséges érzése. 
Annál jobban megszédül az örökség-
ből kisemmizett méltóságos úr, aki 
alól kiszalad a talaj s ugyanakkor ké-
tes kárpótlásul hozzájut egy kira-
katba nem túlságosan kívánkozó — 
rokonhoz. Perre viszi a dolgot s a 
pereskedésben rendre alulmarad. Az 
«új földesúr» viszont azalatt sorra 
megnyeri a maga perét a mamánál, 
meg három eladó leányánál. Eszten-
dőre bele is házasodik a családba, 
csak azt nem tudjuk meg a végén 
sem : Ilonkából, Margitból vagy Ka-
ticából lesz-e földesasszony? Sebaj, 
Bors István majd csak eligazítja a 
dolgot a szívével, a Tulogdy-kisasz-
szonyok pedig szeretettel vállalják 
őt akár férjnek, akár sógornak. 

Ime, egy furcsa színjáték: az 
eleje egy csoda, a közepe három ud-
varlás, a vége — hiányzik. De azért 

elejétől végig örömest hallgatjuk a 
fülünkkel, örömest a szívünkkel. Hu-
nyady minden hangjának megvan az 
érzésfedezete. Ezért nem téved bele 
a bohózatba, amibe pedig témája 
könnyen belecsalogathatná. A darab 
egésze alaposan megugrik az élet 
realitásától, de külön-külön minden 
jelenetét át járja az élet melege. 

Át a Vígszínház kitűnő előadását 
is. A főszerepben Páger a férfigrá-
ciának tökéletes megtestesítője, Hu-
nyady írói egyéniségének leghitele-
sebb tolmácsa; ötletes, közvetlen, 
szeretetreméltó és lélekkel teli. Ko-
már Júlia, Ölvedy Zsóka és Szombat-
helyi Blanka csakugyan megérteti, 
milyen nehéz közülök — választani. 
Somlaynak nem sok az ellátnivalója, 
de jóízűen látja el. Ligeti Juliska 
a Nemzeti Színházból látogatott el 
ide, lényének teljes varázsával. Jó 
a sok epizódista is, Bihary egyenest 
kitűnő. Hegedüs Tibor rendezésének 
a hamisítatlan magyar levegő külön 
is érdeme. 

H a t o d i k e m e l e t . 
Gehri Alfréd színjátéka a Pesti Szín-

házban. 

Ezt az egyébként szerényigényű 
darabot hazai «életkép»-szerzőink 
akár testületileg végignézhetnék : 
arra mindenkép kitűnő leckét nyer-
hatnének belőle, amiről Giraudoux 
úgy nyilatkozott, hogy színpadi tá-
kolmány helyett színpadi alkotást 
csak akkor várhatunk, ha a darab a 
színház szolgáltatásaitól függetlenül 
is igazán és becsületesen — meg van 
írva. Nálunk jobbára a kép a fontos, 
az élet — valamennyi alaké — ehhez 
igazodik, helyzetekben, fordulatok-, 
ban bukdácsol, még jó, ha nem csu-
pán egyes mondások mankóin. 

A fiatal elszászi francia író egy 
rozoga bérház hatodik emeletének 
életéből perget le egy szakaszt, ő is 
képsorozatban, de érdeklődése az 
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élete. Másféltucat szereplőjének ál-
landó jövés-menése közt a drámai 
ér eléggé vékonyan csörgedezik, halk 
nesze szinte belevész a mindennapi 
élet lármájába, de ez a lárma nem 
olcsó színpadi hangoskodás : éppen 
hangszerelésében rejlik művészete. A 
mellékesen detektívregényeket író jó-
ságos öreg könyvelőnek béna kisleá-
nyát éri egy kis hétköznapi szerelmi 
tragédia s ez az egész emelet detektív-
ösztönét mozgósítja, kivéve — termé-
szetesen — a detektívihletű apáét. 
De mozgósítja az együttérzés és se-
gítőkészség szellemét is : az emelet 
szedett-vedett társadalma evangé-
liumi lélekkel tesz törvényt és lát 
igazságot, büntet és fölemel anélkül, 
hogy a maga erkölcsi valójából ha-
zugul kizökkenne. A francia iroda-
lom maupassanti értékes hagyomá-
nya járja át az egészet, írói hagyo-
mány, mely oly jólesően átüt minden 
színpadiságon. Heltai Jenő tökéletes 
avatottsággal tolmácsolja, hiszen a 
maga művészete is ebben a hagyo-
mányban gyökerezik. 

S ez a lélek a Vígszínház legjobb 
hagyományától sem idegen, azért 
szolgálja most is oly makulátlanul. 
Tarján György rendezése a megértés 
és odaadás diadala s az a szereplők 
munkája is, kivált ami az együttes 
teljesítményt illeti. Rózsahegyi és 
Gombaszögi Ella meleg humora itt 
széltére eláradhat, Medgyaszay Vilma 
meg Orsolya Erzsi pedig szorosan 
melléjük kerül a napsütéses oldalon. 
Tolnay Klári örvendetesen halad, már 
valóban életsorsot éreztet, nem szín-
pedi fátumot. Ugyanezt mondhatni 
Perényiről: munkászubbonyában 
egyszerre megszólalt a szíve dobo-
gása. Ajtait a finom diszkréció tün-
teti ki, Köpeczi-Boóczot az eszköz-
telen biztosság. Szemler Mária pom-
pás színészi megfigyelése, Székely 
Lujza választékossága szintén be-
csülést érdemel, nemkülönben a Vö-
rös Pál színpadképének ebben az 

esetben szinte sorsdöntően fontos 
hangulati ereje. 

D u o. 
Verneuil L. színműve a Belvárosi 

Színházban. 

Két olyan ember szerelme, akik 
az érzéssel most találkoztak először, 
eddig csak érdekekkel és ösztönökkel 
volt dolguk. A férfira nézve végzetes 
ez az őszinte szenvedély, mert a fél-
tékenységet vérében hordozza. Az 
asszony a megváltást reméli benne, 
de őt meg a mult hínárja húzza és 
gáncsolja. Ez a két teremtés vergődik 
előttünk a színpadon. A boldogság 
vágyának meleg hullámai, meg a 
kényszerhazugságok hidegverejtékes 
pillanatai váltogatják egymást, köz-
ben a férfi gyilkosságba esik, azt 
vélve, hogy tiszta erkölcsi légkört 
máskép lehetetlen teremtenie. De 
amikor a gyanu egy ártatlanra terelő-
dik, lelkiismerete fellázad s azután 
már nem nyugszik meg akkor sem, 
mikor a gyanusított alibit igazol: 
a vezeklés szomját önáltatással nem 
lehet eloltani. 

Látnivaló, hogy a dráma anyaga 
az átlagos «szenzációs» színműveké-
vel, sőt több ponton a detektívdara-
bokéval is mennyire rokon. Annál 
kevésbbé az a feldolgozása. Ami rend-
szerint nagy jövés-menés és még 
nagyobb titkolódzás közt esik meg, 
az itt két embernek három felvonáson 
át folytatott dialógusában kerül 
elénk. Az egyszerűsítésnek ez a foka 
természetesen egyet jelent a legna-
gyobb színpadi körmönfontsággal. 
Kevés benne a drámai mélység, annál 
több a szereplehetőség: nemhiába 
színész írta a darabot. Elismernivaló 
ügyességgel vezeti a párbeszédet, 
nem annyira belső indítékokból fej-
lesztve, mint inkább helyzetek moz-
galmas változatosságát biztosítva. 
De azért sehol sincs ponyvaszaga, a 
jó francia színpadi hagyomány is 
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megérzik rajta. Bárdos Artúr kitűnő 
fordításában különösen irodalmi a 
csillogása. 

Éppily előkelő színvonalon jár az 
előadás: Makay Margit és Beregi 
Oszkár gazdag, nagy lélektani biz-
tosságú és hibátlanul stílusérző já-
téka. Mindketten remekelnek az apró 
áthidalásoknak itt annyira fontos 
művészetében. Egy cseppnyi teatra-
litást mindig éreztetnek, enélkül ez az 
egész színpadi építmény meginogna, 
de finom érzékkel megállnak azon a 
határon, amelyen túl a melodrámai 
elhigulás veszedelme fenyegethetne. 
Három órán át érdekesek és embe-
riek maradnak, — ez elsősorban nem 
színészi tudás és mesterfogások dolga, 
hanem mindenekfölött az egyéniségé. 
Vajda Pál rendezői érzékének leg-
szebb dicsérete, hogy ez egyéni érté-
kek kibontakozását semmi sem hát-
ráltatta. 

V o l p o n e . 
Ben Jonson komédiájának felujítása a 

Magyar Színházban. 

Háromszázéves színmű életében 
nyolc esztendő — amennyi magyar 
bemutatója óta eltelt — nem sokat 
számít. Hacsak nyolc év alatt a 
pénz fontossága el nem enyészett —, 
ez azonban nem igen valószínű. 
Ha akkor elevenbe talált ez a gyilkos 
szatira, ma talán még érzékenyebb 
szervekbe furódik bele. Shakespeare a 
maga Athéni Timon-jának világgyű-
lölő hősével mondatja el őszinte 
elismerését az aranyról : «E sárga 
gaz : hitet köt és bont ; az átkost 
megáldja; szürke poklost megsze-
rettet ; tolvajnak állást, címet, bóko-
kat, tetszést s tanácsos-széket ád ; 

az elnyűtt özvegynek új férjet sze-
rez» . . . stb. Kortársa, Ben Jonson, 
nem káromkodik, sőt : hahotázik, 
hogy a vérünk dermed meg tőle; 
kacag, félelmetes tüdővel. Shakes-
peare vígjátéki szeretetreméltóságá-
nak nyoma sincs benne: romanti-
kátlan, sőt puritán ez a darab, akár 
ókori mintái: a plautusi, terentiusi 
komédiák. Éppúgy típusokat léptet 
is fel, szereplőinek már állatnevével 
is megjelölve és megbélyegezve jelle-
müket. 

Annakidején apróra hozzászóltam 
a Magyar Színház szép és eredményes 
vállalkozásához. Lényegileg most 
is a régi csapáson haladt a régi ren-
dező, Vaszary János. Szövegül ez-
úttal is Zweig jó stílusérzékű színre-
alkalmazását használták, Emőd Ta-
más formás fordításában, Nádor Mi-
hály szellemes kísérőzenéjével. Né-
hány szereplő is a régi: Turay Ida 
paródiáig kihegyezett naívsága, Föl-
dényi vasgyúróhumora, Szigeti Jenő 
megdöbbentő — csak némileg túl-
buzgó — uzsorásjellemrajza igazi 
értéke az együttesnek. Törzs Jenő 
Csortos után vette gondjába a cím-
szerepet, nagy művészi önállósággal, 
gazdag színezéssel, talán egy kicsit 
megterhelten gazdaggal is : a nagy 
zsivány mellett valamelyest elhomá-
lyosult a nagy játékos. Vaszary 
Piroska kurtizánja néhol túlzásba 
téved, amire épp ennek az alaknak 
nincs szüksége. Üde, fürge és fölé-
nyes az igen jól beszélő Bilicsinek 
Moscája, jó a Pataky nyers Corvinója 
s meglepően stílustudó a Bánhidy 
szárazhumorú prókátora. Az egész 
előadás: magánszínházi mértékkel 
ítélve, valóban eszményi színvonalon 
mozog. Rédey Tivadar. 
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 

S V É D M Ű V É S Z E K . 
Svédország szerencsés módon kívül maradt az utolsó negyedszázad 

történelmi viharain és megrázkódtatásain. A világháborút a semlegesség 
páholyából nézte s magatartása azóta sem változott mindazzal a válsággal, 
világnézeti drámával, politikai és társadalmi feszültséggel szemben, amely az 
európai szárazföld népeit nyugtalanítja. A következményei e helyzetnek ter-
mészetesen dúsan kamatoznak az anyagi jólétben, a szociális rendezettség-
ben, a magas s egyszersmind kiegyenlített, tömegekre is kiterjedő kultúr-
színvonalban. Bizonyos államok vulkanikus talajához képest a fjordok kék 
hullámjátékaitól határolt skandináv félsziget úgy tűnik, mint az emberi lét 
felhőtlen, barátságos nyugalmú, paradicsomi szigete. Aki ezt túlzó megállapí-
tásnak vélné, annak a művészeti viszonyokkal kapcsolatban figyelmébe 
ajánljuk, mint illetékes szavakat, a budapesti svéd kiállítás rendezőjének 
nyilatkozatát arról, hogy Svédország, bár minden rendű művészekben koránt-
sem szűkölködik, a művésznyomort nem ismeri. 

A svéd képzőművészet már több ízben szerepelt Budapesten, mint ahogy 
a magyar művészet is, főleg a háború után, nem egyszer tett látogatást s talál-
kozott élénk érdeklődéssel és elismeréssel Stockholmban. Az elmúlt télen a 
Szépművészeti Múzeumban történeti összeállítású vízfestmény- és rajzgyüjte-
mény adott róla tájékoztatót, visszanyúlva a XVIII. századba, amikor angol 
és francia hatások alatt a svéd művészet első lépéseit teszi. Korábban ugyanis 
a népkultúrához tartozó megnyilatkozásokon, a nép háziművészkedésein túl 
ami művészet volt, azt idegenből hívott mesterek foglalkoztatása jelentette a 
királyi udvarokban. A XVIII. századi éledezést követő lehanyatlás után, 
amelyet háborúk, mostoha viszonyok idéztek elő, a XIX. század közepe felé 
kezdődik az a korszak, amely egyre szélesebb, biztos alapokon, megfelelő 
intézményektől is támogatva, a nemzetben rejlő művészi erők kibontakozását 
hozza, s máig tartó fejlődéssel a svéd művészetet, mint sajátos légjárású par-
cellát, egyetemes kapcsolatok mellett mint külön fejezetet illeszti az 
európai művészetbe. Az a kiállítás, amely a Nemzeti Szalonban rendeződött, 
a mai svéd festészetről, szobrászatról s kerámiákkal, üvegholmikkal az ipar-
művészetről igyekezett átfogó képet adni. Afféle keresztmetszete volt a külön-
böző törekvéseket, stílusokat, nemzedékbeli elhelyezkedéseket mutató jelen-
kori svéd művészetnek, amelyben a festészet terén a legmagasabb évjáratot a 
régóta nemzetközi hírű állatfestő, stílusával az impresszionizmusban gyöke-
rező, közel nyolcvanéves Bruno Liljefors, a természeti tárgyilagosságra törekvő 
Anshelm Schultzberg s Gauguin-ösztönzéseket követve már a kilencvenes évek 
végén postimpresszionista vonalon mozgó Helmer Osslund képviseli. 

A kiállítás egyik levonható tanulsága, hogy a svéd festészet utolsó 
félszázadában a francia orientáció áll előtérben. Bár egyeseket vérmérsékle-
tük, lelki hajlamuk a germán szellemi körzethez vonz, mint a német hatás 
alatt fejlődött Johan Johanson, Martin Edmund, a norvég Munch előadásával 
rokonságot tartó Nils Nilsson: a festők többsége, a stockholmi főiskola után 
Párizs felé fordult fejlődésükre, művészi állásfoglalásaikra az ott nyert meg-
ismerések és tanulságok voltak döntő befolyással. A francia naturalista-
impresszionista áramlat hatása épúgy kielemezhető a modern svéd festészet 
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helyzetképéből, mint a valóságtól távolodó, azt szabadon alakító, díszítő 
célzatú stílustörekvéseké, Matisse, illetve a párizsinak párizsi, de inkább nem-
zetközi, mint francia lelkiségű Ecole de Paris jelenléte (a kiállításon ide tarto-
zott Isac Grünewald, Sigrid Hjertén Grünewald, Sven Erixson, Otte Sköld). 
A kubizmus nyomaival a küldött anyagban nem találkoztunk. Általában a 
kiállítás mentes volt kérdőjeles természetü művektől, amiből persze még nem 
lehet arra következtetni, hogy szélsőséges kísérleteket a svéd festés nem ismer. 
Választ erre épp úgy nem tudunk adni, mint arra, hogy a legújabb nemzedék 
milyen úton jár, miután az «enyhén harmincas» és fiatalabb tehetségeket a 
reprezentatív szándékú gyüjtemény otthon hagyta. 

A modern svéd festészetnek elsősorban a francia festészet menetébe 
való bekapcsolódása távolról sem jelenti azonban feladását annak az 
eszménynek, amely már korábbi időkben is felvetődik, mint nemzeti 
szellemü célkitüzés. Párhuzamosan azzal a törekvéssel, amellyel a svéd 
festés a korszerüségi szempontnak igyekszik eleget tenni, a francia, a 
német-norvég hatások felszivódásának, az idegen befolyásoktól való füg-
getlenítésnek folyamata is kimutatható. Az a folyamat, amely kifejezésben 
és mondanivalóban már az északi hangoltságú, bár azért korántsem «hűvös» 
(olykor meglepő színélénkséget mutató) svéd lelket villantja elő. 
Á festészetnek ez az önállósági törekvése, nemzeti ötvöződése, amely 
végső fokon nem magán a «svéd motívumokon» fordul, ha a hozzájuk, a 
természethez való kötődés fejlesztő és formáló hatást gyakorol is rá : a 
bemutatott anyagon nem egyformán, legalább is észrevehető módon nem 
mindenütt ütközött ki. A legkülönb tehetségek műveiről azonban, akik 
nyilván a legőszintébb formájú tehetségek is, feltétlenül leolvasható. Azok 
mellett, akiket már említettünk, a mai svéd festés előtérben álló alakjai 
Carl Gunne, Eric Hallström, a pogány mondvilágban elmerülő Ossian 
Elgström, Albin Amelin, Ewald Dahlskog, a különös bizzar egyéniségnek 
látszó Carl Kylberg, Arvid Fougstedt, Gideon Börje, Emil Thor, Eugen 
herceg, Oscar Hullgren, Bertil Damm, Eigil Schwab. 

Szobrászati értékek dolgában a mai svéd művészet fölötte szerencsés. 
A küldött anyag végig elsőrangú darabokból állt. Ivar Johnsson, Carl 
Eldh, John Lundquist, Anders Jönsson kiváló mesterek, Stig Blomberg, 
Eric Grate a fiatalokhoz tartozó erős tehetségek. A zöldszínü, fémfényü 
Gustavberg-porcellánok, kőedények, az Orrefors-üvegek magasfokú ipar-
művészeti termékek. John Jon-And operai díszlettervei a stokholmi szín-
padkultúra haladottságáról tanuskodtak. Dömötör István. 


