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V I A M I A L A 
John Knittel színműve a Nemzeti Színházban 

A görög tragédiák mély izzású sötét légköre s a modern, 
de színpadon ritkán érvényesített drámai mag, a bíró dilemmája 
bogozódik ebben a darabban utolsó pillanatig nem ernyedő, 
nagy belső feszültséggé. A bíró, hivatása szépségének igazi ra-
jongója anélkül, hogy sejtelme volna róla, beleházasodik egy 
olyan családba, amelyen rég titkolt bűnnek napfényre kíván-
kozó, gyötrelmes árnyéka ül. A Via Mala ember nem járta, 
vad völgyzugolyában évekkel előbb elpusztította szörnyeteg 
apját a Lauretz-család. Az öreg Lauretz, akihez képest a vén 
Karamasov tehetségtelen kezdő lehetett, halálra gyötörte gyer-
mekeit, romlásba döntötte egész családját s az egész környék fel-
lélekzett, amikor az iszákos, duhaj Lauretz nyomtalanul el-
tűnt. Mégis rettenetes tudat, hogy tulajdon gyermekei ölték 
meg, anyjuk segítségével. A bűn már-már a feledés mélyébe me-
rült, amikor a kerületi bíró halála révén az iratok éppen a 
meggyilkolt Lauretz vejének kezébe kerülnekfelülvizsgálatra. 

A darab, amelyet az angol nevelésű svájci író eredetileg 
regénynek írt meg, tulajdonképpen itt kezdődik. Ami a 
regényben eddig történik, a darabban csak mint a cselek-
ményből kivehető előzmény szerepel. John Knittel, aki regényét 
maga dramatizálta, nagyon szerencsés kézzel ragadta meg ezen 
a ponton az események fonalát és mindvégig biztosan, kitűnő 
színpadi érzékkel fogta össze úgy, hogy ami legritkábban 
szokott megtörténni, vérbeli drámává tudta regényét átformálni. 

A bíró sejti, kik Lauretz gyilkosai s a vallatás művészeté-
nek igazi mesterműve, ahogyan végre gyónásra bírja őket. 
Helyzete kétségbeejtő válaszútra sodorja. Bírói hivatásának 
kötelességtudata, a törvény parancsának tisztelete és mélységes 
szerelme tusakodik lelkében. Felesége, az angyali Sylvia, aki 
valósággal a mennyei principiumot képviseli a sötét családban, 
ártatlan a gyilkosságban. Csak később szerzett tudomást róla, 
de megfogadta testvéreinek, hogy sohasem árulja el. A bíró 
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mélységes szerelemmel szereti feleségét, mégis keserűséggel tölti 
el, hogy Sylvia bizalmatlan volt hozzá s boldogságának ez a 
hajótörése a második fenyegető árny lelkében. És ebben a hár-
mas bonyodalomban az író mégis talál megnyugtató megoldást. 
A bíró minden földi törvénynél magasabb álláspontra helyezke-
dik, a tiszta emberi méltányosság és az isteni megbocsátás, a meg-
szenvedett bűn önmagát kiengesztelő erejére. Egy kis pia frausz-
szal úgy intézi, hogy a feledés kriptafödele végkép rázáródj ék a 
régi bűnre s a bűnösök is megtisztulnak az évekig tartó rettegés 
tisztító tüzében és a lelkükből felszabaduló gyónással kidobják 
magukból a végzetes és szennyes terhet. 

A Nemzeti Színház kitűnő fordítással és a darab minden 
drámai izzását művészi erővel kiteljesítő előadással sietett a 
szerző támogatására. A fordítás Rédey Tivadarnak gondos, min-
den kifejezést latra tevő s a színpadi beszéd szempontjából 
is tökéletesre csiszolt munkája. Az előadás az idei évad egyik 
leghibátlanabb drámai együttesének igaz gyönyörűségével szol-
gált. Külön eseménye volt az előadásnak a Színház egyik fiatal 
művésznőjének, Lukács Margitnak kirobbanó sikere. Úgylátszik, 
a Nemzeti Színház azon az úton van, hogy megtalálja rég 
nélkülözött nagy tragikáját. Lukács Margit elindult a Via Malában 
ezen a magas ívelésű pályán s értékes eredményeket is érhet el, 
ha a színház is segíti ebben. Uray Tivadar a bíró szerepében, a 
vallatás nagy jelenetében ragyogtatta művészi képességeit. Timár 
és Gobbi Hilda a realista színjátszás aprólékos gondjával építet-
ték fel szerepüket. Szeleczky Zita kissé passzív felfogásával nem 
mindenben értettünk egyet. Ebben a paszszivításban a szent 
tisztaság fehér izzásának kellett volna tevékenyen sugároznia. 

Kállay Miklós 

Földindulás. Kodolányi Já-
nos színműve a Belvárosi Szín-
házban. 

Egy régibb, nagyerejű elbe-
széléséből, a Sötétségből vitte 
most színpadra Kodolányi leg-
zaklatóbb tárgyát, az Ormán-
ság magyar népének pusztulá-
sát, talajvesztését, végzetes 
«földindulását» az egykézés 
fertőzött erkölcsi légkörében. 
Amiről beszél, minden erős 

helyi színezete ellenére is, nem-
zetünk nagy és egyetemes kér-
désévé növekedett, szépíróink 
nyomán azóta egy egész, job-
bára fiatal tudóstábor vilá-
gított rá magyarságunknak 
erre a legszörnyűbb sebére; 
s ha Kodolányi gyermekkori 
élményeiből merít is, a viszo-
nyok, amiket elibénk vet — saj-
nos — semmit sem veszítettek 
időszerűségükből. Művének ma 
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is megvan legközvetlenebb 
kapcsolata társadalmunkkal, 
fajtánk jelenével és — jövőjé-
vel. 

Novellájának drámai feszí-
tőereje színpadon is megteszi a 
magáét, nyomasztó «sötétség»-é-
ből a fülledt ég morajlása köz-
ben félelmetes villámcsapások 
csattannak fel, az író hű ma-
rad fanatikus valóságtisztele-
téhez, hű marad hangjához is, 
melynek rekedtes árnyalata itt 
oly hiánytalanul talál a temetői 
varjak gyászbeszédéhez. A ko-
nok, mérgezett lelkű «családi 
politika» szemünk láttára 
gyujtja magára az anyagi bol-
dogulás oltalmára szánt ház-
fedelet s a dráma csúcspontján, 
az egyke-gyermek halálának 
döbbenetes jelenetében, való-
ban a nemzeti önismeret bor-
zalmas mea culpája üvölt fel. 

Ami erre következik — az 
égiháború után föltetsző, bíz-
tató reménységű szivárványív 
— bármennyire könnyít is meg-
gyötört lelkünkön : drámailag 
erős törést jelent. A fogyatékos 
tudású falusi orvos tévedését a 
végtelen irgalmú Isten jósága 
igazítja helyre, — de ami odáig 
a darabnak legnagyobb erős-
sége volt, hogy: az egyéni 
sorson túl az egyetemes ma-
gyar tragédia felé is mutatott, 
itt hirtelen megroppan: az 
«igazi igazság» — mint ez kü-
lönben a naturalista írók mű-
vében éppen nem szokatlan — 
romantikus fordulatban, már-

már egyenest mirákulumban 
oldódik föl. 

Ilyenformán valahogy úgy 
érezzük, hogy Kodolányi ki-
tűnő féldrámát írt, pontosab-
ban : egész drámát a színpadi 
játék fele időtartamába szo-
rítva, olyan feszültséggel, hogy 
majd szétveti a kereteket; az-
után meglazulnak kezében a 
szálak, s az ószövetségi zordon-
ságú próféciára már csak egy 
kevéssé meggyőző, jámbor 
ámen következik. 

Az újjászervezett Belvárosi 
Színház igaz becsülést érdemlő 
buzgósággal szolgálta a szerző 
ügyét. A kitűnő együttes a 
rendezést vendégként ellátó 
Hosszú Zoltán irányítása alatt 
pompás munkát végzett. Páger 
Antal realista ábrázoló művé-
szete különösen a mértéktartás-
nak remeke : hang- és mozdu-
lathatások helyett a lélek hul-
lámzásának gazdag rajzával 
gyönyörködtetett: második 
felvonásbeli hosszú néma jele-
netét — felesége bűnvallása 
alatt — nem egykönnyen lehet 
elfelejteni. Vaszary Piroska ke-
mény «mater familias»-a is nagy 
ékessége színjátszásunknak, ki-
vált a dráma első felében ; a 
zárórészt valamelyest túlját-
szotta. Mihályfi Bélát először 
láttuk parasztszerepben, fér-
fias méltósága, a kemény kér-
gen is átütő meleglelkűsége itt 
is jól érvényesült. Eszenyi Olga 
szenvedésében már egy kissé 
színészibb fordulatok is érez-



2 7 5 

hetők voltak. Az epizódban 
feltűnt Szende Mária extátikus 
ereje, Egyed Lenke és Orbán 
Viola túlzás nélküli jelleg-
zetessége és Tompa Bélának 
minden torzítást kerülő ízes-
sége. 

Varga Mátyás díszletei ki-
tűnően simulnak a dráma le-
vegőjéhez. 

A színház új igazgatója ezzel 
a kijelentéssel foglalta el he-
lyét : «Programmom: Kodo-
lányi János drámája». Ennek a 
programmnak nyilván ki kell 
még szélesednie. De annyi min-
denesetre igen rokonszenves 
benne, hogy : igazi irodalomhoz 
fogad hűséget. 

Az asszony és az ördög. 
Somerset Maugham és Zoe Akins 
színműve a Pesti Színházban. 

Maugham nagy fogadkozá-
sok közt abbahagyta a dráma-
írást, neve most mégis újra 
színlapon szerepel, bár nem 
társszerzőül, csak tárgyszerzőül: 
egyik novelláját dramatizálta 
egy sokkal kevésbbé előnyösen 
ismert nevű írónő. Az ered-
mény — igen érthetően — 
nem túlságosan örvendetes : a 
kitűnő író neve alatt szabályos 
ponyvaáru került forgalomba. 

Lady Elisabeth szerelmi 
«trojká»-jával i smerkedünk 
meg a darabban, a dúsgazdag 
gyárosfiúval, az író-sznob dip-
lomatával, meg a higgadt or-
vossal. Mind szerelmesek belé, 
de az asszonynak «ördöge» van : 

egy durva minőségű lakáj-so-
főr, valóságos szerelmi rabszol-
gatartó. Ez elől hiába menekül 
házasságba, a boldogtalan gyá-
rosfiúnak életébe kerül Elisa-
beth kegye. A diplomata ép 
bőrrel megússza. A kitartó or-
vos ellenben végül sikeresen 
vállalja az ördögűzést: ha-
tása alatt a ladyben megébred 
a tisztább élet vágya és egy 
revolverlövéssel önmagát sza-
badítja meg a gonosztól. De 
csak a drámában. A novellában 
az utolsó percben megint el-
kapja az örvény. Az ilyen sze-
relmi tébolyban nyilván ez is 
az egyetlen lehetséges megol-
dás. A dramatizáló jó véghez 
jut tat ta az ügyet, igaz, hogy — 
gyilkosság árán. 

Ennyit állapítsunk meg — 
Maugham védelmében. A többi 
— néma csönd. Pedig a szín-
ház mindent megtett a dráma 
rangjának emelése érdekében. 
Legnagyobb érdeklődést az új 
drámai hősnő bemutatkozása 
keltette. Kétségtelenül igen bíz-
tatóan sikerült. Karády Kata-
linban a hatásos megjelenésen, 
nemes orgánumon kívül a je-
lentékenység ígérete is meg-
van, s ha még nem szabadult 
is fel egészen az iskola gépiesebb 
nyomai alól, máris vannak pil-
lanatai, amikor mintha mé-
lyebbről törne fel drámai ereje. 
Mellette ezúttal Básthi szol-
gál rá a legtöbb elismerésre, 
valóban jó úton halad az amo-
rózótól a — jellemszínész felé. 

18* 
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Somló István, Greguss Zoltán 
és Fáy Béla becsületes, gondos 
munkát végez, Köpeczi-Boócz 
az epizódban jeleskedik, Som-
lay is rövidre jutott, de egész 
művészi súlyával áll helyt fel-
adatáért. Vörös Pál igen szép 

díszleteket tervezett, a fordítás 
— Dobos Mária munkája — 
meglehetősen fordításízű. Föl-
tétlen dícséretet érdemel ellen-
ben Tarján György lelkes és 
körültekintő rendezése. 

Rédey Tivadar 

F I L M 

U T A Z Á S A F I L M K Ö R Ü L 
Akár kismozi, akár nagymozi előcsarnokában nézünk szét, 

kezdődhet esti vagy délutáni, ünnepi vagy hétköznapi előadás : 
a pénztárnál fogynak a jegyek, várakozó tömeg zsibong a sztárok 
fényképei előtt. Járunk moziba télen és járunk moziba nyáron ; 
vannak, akik a délután vagy az este egy-két óráját akarják 
eltölteni itt, vannak, akik családdal mennek moziba, ünnepélye-
sen, ünnepnaposan ; vannak, akik berohannak, mert csak folyta-
tólagos előadást tudnak végignézni s jelenet közben otthagyják 
a filmet. Akár ezek, akár azok, akár amazok közül valók vagyunk : 
moziba mindnyájan járunk. 

Ennyi vágy! Mert a moziba vágyainkat visszük mind-
annyian. Szívünkben a sajgó messzeségvággyal ülünk be vala-
mennyien a mozi elsötétített nézőterére. A film az a korral ki-
érlelődött új hajtása a művészeteknek, amely mindenkire hat, 
éppen ebben van egyetemes jelentősége. 

Mindannyian igazi formáját keressük az életünknek, azt az 
életformát, ami hajlamainknak, hivatottságunknak legjobban 
megfelel. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a film hőse — éppen-
úgy, mint a színpad, regény, mese hőse —, aki tulajdonképpen 
nem más, mint idealizált énünk — hogyan foglal állást a kül-
világgal szemben, hogyan oldja meg azokat a bajokat, amelyek 
bajaink lehetnek, azokat a helyzeteket, amelyekbe juthatunk ; 
hogyan él, hogyan lesz boldog. Igy rengeteg életformát tapin-
tunk ki, próbálunk át, dobunk el újra meg újra ; és amit a film 
nyu j t : éppen ez a pergő változású, gazdagon kevert sokféleség, 
megszámlálhatatlanul megannyi lehetőség az átélésre. 

A hős pedig, a filmnek hősöket megjelenítő hőse : a film-
színész csak akkor lesz sztár, csak akkor marad kimagaslóan igaz 
emlékünk róla, ha a szerep hozzásegíti, hogy igaz emberségében 
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nyilatkozzék meg előttünk. Éppen azok a film minden körben 
és rétegben elismert művészei, akik egyéniségüknek, legbelsőbb 
lényüknek mintegy kikristályosításával egy típus legtisztább 
képviselői. Garbo, érett művészetével, titokzatosságával maga 
a megoldhatatlan asszonyiság, az Asszony. Marlene Dietrich izzó, 
föllobbanó és lefojtott szenvedélyével a Nő ; a táncos és törékeny 
Lilian Harvey: tündér, Clark Gable a Férfi, Robert Taylor 
a Fiú, az Ifjú, és Shirley Temple kedvességével és bájosságával 
a Gyermek. Nem véletlen tehát, hogy valaki sztárrá lesz és az 
sem, hogy valamennyien kíváncsiak vagyunk arra, aki szebb-
nek, tökéletesebbnek, vagy teljesebb életűnek mutatkozik nálunk-
nál. Szép embereket akarunk látni, magunk is szépek akarunk 
lenni, titokban vagy bevallottan, elítélhetően vagy elismerve ; 
ezért szeretjük a sztárokat. 

A forrongó keresődés, jobb valósulások és megvalósíthatások 
felé, volt megérlelője technikai téren is a film születésének. 
Vitatkozhatunk azon, hogy a film : képi színészet-e — hiszen 
annyi drámát visznek a vászonra —, vagy más művészetek tol-
mácsolása — mennyi irodalmi művet, regényt, novellát filmesí-
tenek meg —, új képzőművészet, avagy lépés a «Gesammtkunst» 
felé ; — de vitathatatlan az, hogy kultúránkhoz a film a techniká-
val kapcsolódik a legszervesebben. Még a színész játéka is szériá-
ban, gyárilag «készül», egy-egy jelenet, játékmozzanat bármennyi-
szer fölvehető ; a legnagyobb szerep a gépnek jut s a gépi fejlő-
désnek van minden alárendelve. Mir jelent ez? Ki van alakítva 
egy hideg, tiszta traverz : a technika acélváza, a mechanizmus. 
Ezt a vázat élettel lehet és kellene megtölteni, nem halott, nem 
gépi, hanem szervesen beleépített zenével, nem gépi, hanem élet-
teljes, kialakult és szerves filmszínészi játékkal és a vizualitás 
művészetének, a kiteljesült képiességnek szerves harmóniával 
hangolódó színeivel. A mai hangnak, színnek, a színpadi színészet 
játékelemeinek alárendelt életű filmet ezek a behatoló elemek — 
a már kialakult fejlettségű némafilmhez viszonyítva — meg-
zavarták fejlődésében. Ez azonban csak látszólagos. A film 
rugalmasságát és fejlődésképességét éppen az bizonyítja, hogy 
minden új elemet magába tud olvasztani, anélkül, hogy sajátos-
ságaik mögött elveszne. S hogy egyelőre alá is van rendelve ezek-
nek : ez a termékeny magábafogadás fázisát jelzi és kibontako-
zásában eljuthat oda, hogy hanggal, színnel, zenével csak akkor 
építsen, ha egy egységes szándéknak alávetve, éppen ezek egé-
szítik teljessé. Ez a szándék pedig a rendezőben, a film hivatott 
művészében tudatosodhat. 
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A filmrendező szintétikus művész, egy új, a filmmel együtt 
született művésztípus. Csak másodsorban fontos, hogy tökélete-
sen ismerje technikai eszközeit; elsősorban ha nem is színjátszó, 
de színészi adottságokból kialakult tehetség keli legyen s mindenek-
felett egy új, képies látású, vizuális művésznek kell benne meg-
valósulnia. 

Reinhardtot rendezői egyénisége, vizuális készsége úgyszól-
ván predesztinálta, hogy filmben művet hozzon létre. A Szentiván-
éji álom Shakespeare drámái között vizuális elemekben a leg-
gazdagabb, tehát a legfilmszerűbb. Reinhardt ott hibázta el, 
hogy Shakespearet akart adni, nem filmet. Gazdagon képszerű 
jeleneteket épített ki, káprázatos képcsoportok zsúfolódnak az 
álom szimbolumaiban, míg a dráma, a cselekmény mindvégig 
kifejezetten színpadi. 

Greville Örvényéről sokat vitatkoztak azok, akik a rendező 
szándékait nem értették meg. A lelki problémára épített film 
nem gyors pergéssel, nem fokozott ritmussal dolgozik, hanem 
szimbolumokkal és a képkapcsolás ritmusával. Ezért mondották 
nálunk vontatottnak, akik az amerikai filmek időritmusához 
szoktak és nem ismerték fel a képritmust. Dialógus nélküli, tiszta 
képek építik fel a belső történést; a jellemzés filmszerű. (A sport-
fiú lakásának falán könyvtárszerű kiképzés ; — «intellektuel?» — 
kérdi meglepődve az asszony. A könyvtár lapja félretolódik, házi-
bár van mögötte. Filmszerű lélekrajz ! A házastársak ülnek 
egymás mellett. Az idő egyhangú múlását az asszonynak az óra 
lapjában megjelenő fáradt arca érzékelteti.) Minden szimbolum 
a cselekményhez tartozó szervességével volt indokolt ebben a 
filmben. 

A film legnagyobb művésze Chaplin, az értelemnek ez a fanyar 
bohóca. — Lehet-e művésznek paradoxabb tragédiája, mint az 
övé : művészileg kiteljesíti önmagát, alkotásait létrehozza meg-
alkuvás nélkül, elér sikert, gazdagságot, majdnem két évtizede 
nevetteti a közönséget; s nem azzal arat elismerést, ami lényege, 
— művészetét csak honorálják, de nem értik meg. Senki nála 
jobban nem ismeri a film eszközeit, az igazi filmet ő teremtette 
meg, az ezernyi gátlással, belső és külső nyomorúsággal küzdő 
hős alakját, a vakmerő és gyámoltalan polgár alakját ő teszi 
halhatatlanná. 

Már maga a maszkja is tudatosan a film eszközeinek alá-
rendelt, abból az időből, amikor a fehér és fekete foltok kon-
trasztja érvényesült legjobban. Az egész maszk stilizált egyszerű-
ség, ahogy egyszerűek a tökéletesség határán mozgó színészi 
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eszközei is. Nem drámai elemekkel, nagy mozdulatokkal, a szín-
pad gesztusaival hat, hanem a film finom mimikájával. Mit tud 
ez a sápadt arc mondani az emberről! Hogy tud átszellemülni 
a szép előtt, büszkélkedni egy látszólagos hőstett után ! Egy 
Chaplin-mosolyból rekonstruálni lehetne korunk emberének meg-
félemlítettségét, félszeg büszkeségét, kesernyés alázatát. 

Chaplin megmarad a némafilm mélyebb kifejezési eszközeinél 
s a hangot csak illúzió-fokozásra használja, alávetve mindig a 
filmcselekménynek. Minden munkáját teljességgel tudatosan építi 
fel. Csupa szerkezet, csupa formákra egyszerűsített törvény a váz, 
a történés nem terjeng szét hömpölygő ütemmel, ezen a vázon 
halad. Képkapcsolási szimbolumai egyszerűségükben föl sem tűn-
nek, nem erőltetett szimbolumok, ezért nem is «szépek». Mélyek 
és igazak. (A Nagyvárosi fényekben a virágokat nézi s a virágok 
között a lányt. Hátralép, előrelép, hátamögött a felbontott úttest 
fekete mélységét záró lap emelkedik, süllyed. Amikor előrelép, 
a mélység kinyílik mögötte, amikor hátralép, becsukódik. Féltjük, 
hogy beleesik ; de ő a szépet nézi átszellemülten : nem veszhet el.) 

Érdemes fölfigyelnünk komolyan a filmre, erre az új művé-
szetre. Mert túl a rendezői hibákon, dilettantizmuson, az alacsony 
ízlésnek és üzletnek tet t koncessziókon, itt valóban új művészet 
keresi formáját. Amint ez a keresés megoldást nyer, a film is 
kialakult művészet lesz, saját eszközeivel ad átélést a lélekben 
— művészet lesz tehát — és elveszíti közönségét, a tömeget. 

Soós László 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

A F Ő V Á R O S I K É P T Á R ÚJ S Z E R Z E M É N Y E I 
A művészeti közgyüjtemények legfiatalabbja, a Fővárosi 

Képtár kiállítás keretében mutatta be azokat a festményeket 
és szobrokat, amelyekkel újabban gyarapodott. Pontosabban, 
csak azt a részét az új szerzéseknek, amelyek a Képtár történeti 
anyagához tartoznak. A modern anyagot fejlesztő friss vásárlá-
sok bemutatására külön kerül sor. A mostani alkalommal, a két-
irányú gyüjtésről együttes beszámolót, legalábbis a Nemzeti 
Szalónban különben sem lehetett volna adni, miután maga a 
históriai anyag négy termet foglalt el. Ami, tekintve, hogy mind-
össze két év szerzeményeiről van szó, mennyiség dolgában fel-
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tétlenül jelentős eredmény, a Képtár ügyeinek intézése körül 
egyaránt vall áldozatkészségre s élénk tempóra. Csatlakozva a 
Képtár beszámolójához, egy teremben az az intézmény is be-
mutatta új szerzeményeit, amely a főváros multjával, művelődési 
viszonyaival, változó sorsával összefüggő emlékeknek egyenesen 
izgató érdekességű tárháza, amelynek régi s még régebbi tár-
gyain Pestnek, Budának s végül Budapestnek életregénye rajzoló-
dik elő : a Székesfővárosi Történeti Múzeum. 

A Fővárosi Képtár létesítése, a hozzáfűződő kulturális érde-
kek mellett, azzal az előnnyel is járt, hogy bizonyos rendszert 
vitt a főváros művásárlásaiba. Ezekkel a vásárlásokkal a főváros 
régóta elismerést érdemlően adta jelét művészetszeretetének, de 
tagadhatatlan, hogy azok nem egyszer ötletszerűen történtek 
s «támogatás» címén nem mindig a művészi értékszempont érvé-
nyesült. Azokból a festményekből, amelyekhez műpártoló gesz-
tusai folytán évtizedek alatt jutott a főváros, természetesen csak 
az elitanyag került a Fővárosi Képtárba, amelynek feladata 
most : továbbépíteni a gyüjteményt, immár azon a tisztult, 
muzeális színvonalon, amelyre az intézményt rendeltetése köte-
lezi. Míg azelőtt, a kiállításokon és műtermekben történt magisz-
trátusi vásárlások szinte kizárólag az élő művészeknek szóltak : 
a Képtár programmjában immár a magyar képzőművészet 
multja is benne van. 

Ennek a multnak különböző szakaszaira tartozóan a Szép-
művészeti Múzeum oly értékek birtokában van, amelyekkel a 
Fővárosi Képtár nem kelhet versenyre. De alapításánál a cél 
nem volt és nem is lehetett az, hogy ily versenyt ambicionáljon. 
Abból azonban, hogy festészetünk legjavának, a vezető magyar 
mesterek munkáinak reprezentatív gyüjteménye a Szépművé-
szeti Múzeum : még korántsem következik, hogy a Fővárosi 
Képtár számára nem kínálkozik megfelelő, bő és érdemes gyüj-
tési terület. Egy-egy korszak művészete ugyanis, bár legjellem-
zőbb erővel a kimagasló egyéniségben, a zseni alkotásaiban él, 
azért teljessé, valóban «korrá» a tehetségek egész rendjének 
munkájával válik. A Fővárosi Képtár számára tehát innen mutat-
kozik a kézenfekvő feladatkör s a hálásabb gyüjtési eredmény : 
nem annyira a művészi csúcsok, mint inkább a hozzájuk vivő 
utak s a körülöttük és alattuk elterülő vegetációk irányából. 
Ez távolról sem azt jelenti, hogy valamelyik neves mesternek 
magántulajdonból felszabaduló alkotása, chef-d'oeuvre-je esetén, 
a Képtár ne siessen jelentkezni s ha módja van rá, a művet meg-
szerezni. Csak arról van szó, hogy egynek sincs sok értelme: nagy 
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neveket még hanyatlott forma, gyönge művek árán is erőszakolni. 
Szükségszerű hivatást betöltő intézménnyé a Fővárosi Képtár 
biztosabban alakul, ha ehelyett a kisebb jelentőségű mesterekre 
vet súlyt. Ha a különösebb szerepet nem játszó, de azért koru-
kat jellemző tehetségeknek ad — persze mindig a kvalitás alap-
ján — oly teret, amire a Szépművészeti Múzeumban nincs lehető-
ség, részben helyszűke, részben a szempontnak, illetve a mérték-
nek más alkalmazása miatt. Ami a modern gyüjtést, a folyvást 
megújuló mai művészi termelést illeti: ezen a téren persze jóval 
kedvezőbb, sőt teljesen szabad a helyzet. Itt könnyű elképzelni 
olyan eseteket, amikor a Fővárosi Képtár, gyorsabb melléállás-
sal, oly értéket szerez meg, amire később az állami gyüjtemény, 
mint elszalasztott alkalomra kénytelen visszatekinteni. Ezen a 
ponton kétségkívül a «verseny» lehetősége is megvan. 

A történeti anyagnak, amelyhez újabban jutott a Fővárosi 
Képtár, a gerince a XIX. század első felére esik. Arra a kor-
szakra, amikor az egymásrakövetkező évtizedekkel már a magyar 
földről való, hazai származású művészek száma is élénkülni kezd, 
bár a többség még a kívülről, főleg Ausztriából jött festőké, akik-
ről el kell ismerni, hogy Pest-Budán letelepedve, jó polgáraivá 
hasonultak a fokozatosan magyarosodó és csinosodó városnak. 
Ezt az időszakot ízlés, forma és szellem alapján, biedermeyernek 
szokás nevezni. A Lyka Károlytól eredő meghatározás azonban, 
amely táblabírókornak nevezi, találóbban illik rá, mert a pesti 
német színházban a «purgerek» ugyan Kotzebueért lelkesedtek : 
a kort mozgató törekvések valójában a nemesi íróasztalokról 
indultak el, a levegő, amely kitöltötte, elsősorban a kúriák felől 
áradt. 

A Fővárosi Képtár új szerzeményei között számos darab kép-
viseli ennek az időnek előtérben álló neveit, az akkori jómódú 
polgárok, szép delnők és nemes urak szívesen foglalkoztatott arc-
képfestőit. A népesebb sorozat azonban a szerény és még szeré-
nyebb neveké. Köztük olyanoké, akikről csak az újabb kutatás 
derítette ki, hogy ebben a polgárosodni akaró, békésen szendergő 
és édesen szenvelgő, nyugodt ütemű, de a felszín alatt nyugtalan 
mozgásokat rejtő korszakban, a magyar művészet hősi évtizedei-
ben éltek és dolgoztak, festészettel «foglalkoztak». Mint Melegh 
Gábor, Kozina Sándor, Gyurkovits Károly, Doktor Albert, Libay 
Károly, Schimon Ferdinánd, Szentgyörgyi János. A figyelmet, a 
gyüjtésnek azt a széleskörű kiterjesztését, amellyel a Fővárosi 
Képtár e félszázad felé fordul, csak helyeselni lehet, előbb éppen 
erről beszéltünk, mint követendő elvről. A szerzemények között 
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azért vannak oly darabok is, amelyek csak a kutatóra tartozhat-
nak, mint «adalékok». Múzeumi prezentálásuk már óvatosságot 
ajánl, mert művészet helyett inkább jelentik a kor dilettantizmusát. 

Az anyag kiemelkedő értékei: Brocky Károlynak, a külföldön 
kibontakozott, stílus dolgában egyébként nem «biedermeyeres» 
mesternek három festménye, Borsos József férfiarcképe s «holland 
modorú» csatajelenete, öt Barabás, Weber Henrik női arcképe s 
egy Pesther Zeitungot kézben tartó öregembere, Ferenczy István 
márványmellszobra Kölcseyről, Marastoni Jakab s a társainál 
festőibb előadású Györgyi Alajos női arcképe, a «Légyott» című 
genre, amely már a romantikához átvezető Molnár József egyik 
legjobb műve. A további szerzemények a XIX. század második 
feléhez kapcsolódnak. Köztük igen szerencsés vétel Székely Ber-
talan fiatalkori önarcképe és színvázlatsorozata, Madarász Viktor 
híres kompozíciójának, a «Zrinyi és Frangepán»-nak egy kisebb 
méretű példánya, a fiatal Benczur Gyula képmása Benczur Etelká-
ról (1868), két Zichy Mihály (különösen a fény-árnyék játék, a 
lámpavilágítás finom sejtelmességébe burkolt életkép, az «Anyai 
gondok»), Lietzenmayer Sándor jellemző kompozíciója (Faust és 
Margit), Lotz-tájkép, Gyárfás Jenő ismert «Tetemrehívás»-ának 
kisebb formájú s bizonyosan később készült változata, három első-
rangú Pállik, az egykor igen tehetségesen indult Pataky László 
vásárképe, Deák Ébner Lajosnak párisi idejéből való női arcképe, 
egy könnyed fakturájú Baditz-festmény. 

Amivel a Történelmi Múzeum gyarapodott, az nagyrészt 
szintén a XIX. századból eredő budapesti vonatkozású anyag. 
A gyűjtésnél ez a múzeum természetszerűen nem művészi szem-
pontot követ, de a művészi érték gyakran velejárója a főváros-
történeti vonatkozásnak. Az új szerzemények között kitűnő példa 
erre a bécsi Alt Rudolf vízfestménye a Nemzeti Múzeumról (1847), 
Barabás rajza Arany Jánosról, Vörösmarty Mihályról s még-
inkább Prielle Kornéliát ábrázoló vízfestménye, Székely Bertalan-
nak a koronázásról készült vázlatai. Fővárosi szempontból fölötte 
beszédes a budai és pesti mesterjegyű ipari holmik, poharak, 
ezüst-tárgyak, fajánszok gyüjteménye. 

TÉLI T Á R L A T A M Ű C S A R N O K B A N 
A Képzőművészeti Társulat téli kiáltításán az első terem, 

Zala György és Karlovszky Bertalan munkáival, az emlékezésnek 
szólt. A magas korban nemrég elhalt két mesterrel szemben, a 
Társulatot valóban kötelességszerűen illeti az emlékezés. Mind-
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ketten ennek a messzi alapítású s a művészi érvényesülés valamikor 
egyetlen fórumaként adódó intézménynek égisze alatt indultak. 
Valószínű, hogy soha másutt nem állítottak ki, mint a városligeti 
és azt megelőzően még a nyolcvanas évek Andrássy-úti Mű-
csarnokában. Ez a ragaszkodás a falakhoz náluk egyszersmind 
fedőlapja volt a belső magatartásnak. Azoknak az elveknek, 
amelyeket a művészetről vallottak, annak a meggyőződésnek, 
amelyet művészetpolitikai harcokban hangosan hirdettek. Zalá-
nál a bécsi, helyesebben középeurópai neobarokk szobrászat, 
Karlovszkynál a párisi akadémia hagyományai kaptak képvisele-
tet ebben a magatartásban. 

Az idő gépezete, a változás törvényszerűsége, a friss nemzedé-
kek más ideálok felé forduló lendülete, a művészetek új arcát 
alakító korszellem persze nem respektálja sem az egyiket, sem 
a másikat. Eredményeivel rég eldöntötte, vajjon igaza volt-e a 
rokonszenves emlékű Zala mesternek, amikor Rodin-től kezdve 
az új törekvésekkel szemben legfeljebb odáig ment, hogy tudo-
másul vette őket. Vagy Karlovszkynak, aki később sem csinált 
titkot abból, hogy miként párisi tanulmányai idején, a minia-
tűrista Meossinier-t a festés «helyesebb úton járó», különb mes-
terének tartja, mint Renoir-t, vagy Degas-t. Konzervatív művész 
volt tehát mindkettő. Erősen körülhatárolt esztétikai területen 
állt s azon végig megmaradt Zala is, Karlovszky is. Az elveknek, 
a felfogásnak és stílusnak azon a keretén belül azonban, amelyet 
képviseltek : konzervatív természetű alakjuk egyszersmind a 
képesség és készültség magas fokán elhelyezkedő művészé. Csak 
az elfogult kritikai szemlélet kisebbítheti ezt az adottságot, amely 
a maga idejének uralkodó ízlésáramlatával találkozva, Zalát 
annyira alkalmassá tette a pátosz nyelvén beszélő, nagyszabású 
szobrászfeladatok elvégzésére, a békebeli Magyarországon elérhető 
legnagyobb siker kíséretében. Szerepe alapján s oeuvre-jének mérle-
gelésével is, Zala György alakja művészetünk multjában jelentő-
sebbnek tűnik, mint Karlovszkyé. De ennél a mesternél is főleg a 
rajzkultúrai erények, a mesterségbeli virtuozitás jelenléte oly 
vitathatatlanul kiütköző, ami java munkáin az időtől, divattól, 
elméletektől független érték. Arcképfestői sikereit is, kivételes 
kedveltségét a felsőbb társadalmi körökben ez mindenesetre inkább 
magyarázza, mint az a kissé barokkos elegáncia, amellyel modell-
jeit festette, olyannak tüntetve fel őket, amilyennek azok szívesen 
látták magukat. Az ilyesmivel, az anyagszerűség hangsúlyozásá-
val, az udvarló ecset fogásaival ugyanis mások szintén éltek, anél-
kül, hogy Karlovszkyak lehettek volna. 
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A műcsarnoki megemlékezés azonban, Zalával kapcsolat-
ban, meglehetősen szűkszavú volt. Azért, mert néhány lépésre ott 
áll főműve, az ezredévi emlékmű, többre is szorítkozhatott volna, 
mint a nagy koncepciók kis műtermi fogalmazványaira, tanulmá-
nyokra és vázlatokra. Az utolsó két évtizedből való, a formát 
nagyon is felaprózó, kemény simaságú, kései művek élénk száma 
helyett Karlovszky művészetéről is többet mondtak volna korább-
ról való alkotások. Abból az időszakból, amelynek például a ki-
állításon a Karlovszky miniatűr-stílusát fölötte jellemző darabja 
volt a Meszlényi Adrienne képe, a művész egy másik, szélesebb 
ecsettel dolgozó idejéből pedig a Fővárosi Képtár tulajdonában 
lévő «Parasztasszony», vagy Rudnyánszky Magda arcképe. 

A tárlaton külön gyüjteménnyel vett részt Komáromi Kacz 
Endre, Mihalovits Miklós, Horváth Béla, Kássa Gábor. Tovább-
haladva, a termeket elöntő szokványképek szürke özönéből úgy 
kellett kihalászni a más lapra tartozókat: Istókovics Kálmán, 
Udvary Pál, a fiatalon elhalt Domián Árpád, Gaál Ferenc, Szlányi 
Lajos, Vidovszky Béla, Benkhard Ágost, Hende Vince, Förstner 
Dénes, Baránski E. László, Remsey Jenő, Horváth József munkáit. 
A szobrászati anyagból Antal Károly, Andrássy Kurta János, 
Kocsis András, Buzi Barna, Rumi Rajki István műveit emeljük ki. 
Három kis teremben a Magyar Rézkarcotok Egyesületének tagjai 
állítottak ki különböző grafikai eljárásokkal készült lapokat. 
Nevet nem említünk, mert mindenkit, vagy húsz nevet kellene 
felsorolni. Az egész anyag artisztikus színvonalában zavartalan, 
a mai magyar grafika java tehetségeinek együttese. 

Dömötör István 


