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VASÖKLŰ. KÉT REPRIZ. A CONDOR-LÉGIÓ FILMJE 
A Vasöklű történet Amerikának abból a korszakából, amely-

nek filmen való megjelenítése egyike a leghálásabb feladatok-
nak. A nyers erő, az ököl dönt itt a férfiak között, legyenek ezek 
a férfiak akár magasabb célokért, akár a test közvetlen közelében 
sarjadzó javakért küzdők. Multszázadbeli öltözeteket látunk, 
multszázadbeli jellemeket — s Wallace Beery itt megszemélyesí-
tett alakjának élő anakronizmusát; ő az, aki bizonyos fokig egye-
temeset ad itt is : adott körülmények között ugyanaz lenne ma is, 
— egészen mai lehetne. Ez a színész ebben a filmjében talán még 
művészibb, mint az Örök csavargó-ban volt, a visszatetsző jellem, 
amelyet ábrázol, ugyancsak kevés alkalmat ad neki arra a meleg 
ripacskodásra, amelynek szívhangjaival bőven meg volt tüzdelve 
az Örök csavargó s amelyet mégis megkapunk tőle itt is, talán 
éppen akkor a legjobban, amikor a szerep szerint legjobban elle-
nünk fordul. Erőszakos és barbár, sőt brutális tud lenni ebben 
az alakjában, amikor arról van szó, hogy akaratát keresztül-
vigye ; és mennyi gyermekesség van ebben a kegyetlenségében, 
mennyi primitív naivitás ; és őszinteség — és mennyi kiszolgál-
tatottság. Vasöklű-voltával egyáltalában nem ellenkezik az, 
hogy úgy elfogadja a védelmet, — a barátság védelmét — amikor 
erre kerül a sor, mint egy gyermek. Mennyire jellemző rá ez, hogy 
ebben az ellenszenves szerepben is ki tudja hozni természetének 
minden kedvességét és emberiességét annyira, hogy teljesen meg-
értjük és — mit tehetünk : — helyeseljük őt, egész valóját úgy, 
ahogy van. Kifejezetten brutális jelenet, amikor ellenfelét leüti ; 
minden rokonszenvünk Robert Tayloré, itt, a gyöngébbé ; s 
Wallace Beery mégis úgy tudja tenni ezt, hogy a közönség sorai-
ból hangosan megszólal egy meglepően önkénytelen hang : « Édes 
egy marha !» A kiváltott elszólás talán nem kevésbbé barbár, 
mint a jelenet, amely kiváltotta, de oly pontosan jellemző, hogy 
érdemes volt idézni; ha a kritikai hang megengedné, talán 
magunk sem tudnánk találóbb jellemzését Wallace Beerynek. 

A film elég érdekes ; van benne rabszolga-szöktetés, vereke-
dés, revolveres támadás, elszabadultan vágtató kocsi, nyomozási 
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bonyodalom és szerelmi perpatvar. Hallatlanul kedves a jelenet, 
amikor a kezdetleges gőzvasút, omnibusz-szerű emeletes ülései-
vel, ahol az utasok lélekzeni sem tudnak a mozdony füstjétől, 
versenyez a postakocsival s a versenyben a gőzvasút marad le, — 
annak ellenére, hogy maguk az utasok szállnak le, tolni a vonatot. 
— Érdekes műhelytitok nyilatkozik meg Robert Taylor e film-
beli alakjában. Hősünk ideális típusa a rokomszenves hősnek ; 
olyannyira, hogy már nem is rokonszenves és nem is ideális. Szép 
fiú-voltának örülni tudunk mindvégig, ez a sokat emlegetett csi-
nossága túlontúl is megállja helyét. Hajlandók vagyunk azt hinni, 
hogy azért csinál mindent jól és pontosan akkor és úgy, ahogy 
kell, mert a szépsége veszítene vele, ha nem így lenne, — ezért 
pedig kár lenne. Majdnem azt mondhatnánk, hogy ő az amerikai 
Berend Iván ; de ne bántsuk meg Jókait vele. Berend Iván azért 
tökéletes, hogy jellem legyen, Robert Taylor azért tökéletes, hogy 
ő legyen Robert Taylor. Pontosan akkor gazdag és akkor szegé-
nyedik el, amikor ezzel rokonszenvet vált k i ; akkor győzik le 
a verekedésben, amikor ezzel rokonszenvet vált k i ; akkor dolgo-
zik a két keze erejével, amikor rokonszenvet vált k i ; akkor lesz 
ő az erősebb, akkor éri szerelmi visszautasítás, akkor javul meg a 
sorsa és egyáltalában minden akkor történik vele, amikor ezzel 
rokonszenvet vált ki. — Két nagyszerű verekedés van a filmben ; 
hogy hogyan csinálták, nem tudjuk ; fogalmunk sincs róla, hogy 
Hollywoodban hogy tudnak verekedni, de ahogyan itt Robert 
Taylor és Wallace Beery csinálják, fel kell tételeznünk, hogy utána 
hetekig feküdtek. Egy-egy ütéstől úgy repülnek a levegőben, 
úgy vágódnak a földhöz, úgy hengerednek át egymáson, olyan 
box-meccsen kívüli, szabálytalanul szabályos verekedést csinál-
nak, hogy a rendező és a fotográfus ezt nem csinálhatta meg 
helyettük, sem a dublőr, a helyettük beállítható hivatásos másod-
példány. Amilyen férfiak — s itt még Robert Taylornak, a csinos-
nak is el kell ezt hinni, — talán még élvezték is. Felejthetetlen 
Wallace Beery arcjátéka. A szótárt kellene elővenni itt, amely az 
«arc» fogalmáról nem átallja felsorolni: « . . . arc, orca, pofa, ábrá-
zat». Wallace Beerynek mindegyikből van ; és egyikből-egyik-
ből nem is egy ; akár az összes nemzetségek szótárára való, min-
den nyelven meg lehet érteni. Kártyázik ; Robert Taylor odalép 
az asztalához, megszólítja, ő ügyet sem vet rá, aztán odanéz és 
meglátja úri ruhájában a gavallért: ami az arcán van ekkor, az 
se nem gúny, se nem lenézés, se nem meghunyászkodás ; valami 
egészen komplikált összetétele az alacsonyrendű testi erőnek, a 
legmagasabb önbizalomnak és a barátságos humornak afölött, — 
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hogy ő már csak ilyen. Mint az elefánt vagy a bivalybőr, olyan 
gorombán barázdált az arca ; és ezen a hegy-völgyes, iromba 
felületen szeizmográf-érzékenyek a rezzenések, a legtávolabbi és 
a legmélyebbről érkező hullámzások is jelezve vannak, a legnyil-
vánvalóbb és csaknem elementáris kitörésekig. Barátságos humora 
a legfélelmetesebb düh kitörésének tetőfokán sem hagyja el: a leg-
brutálisabb pillanatban, amikor verekedőkedvében már azt se 
tudja, ellenfelével mit csináljon, — fejéhez kap és földhözvágja 
saját kalapját. Van egy cinkos grimasza olyankor, amikor valami 
turpisságra készül, a beavatott cinkos felé ; lett légyen bár egy 
rabszolga elveszett életéről szó ebben a «turpisságban», — ez a 
grimasz csak egy turpisságnak a grimasza marad : a lélek, amely 
ezen az arcon ezeket a grimaszokat játsza, nem sötét, — csak 
ilyen, amilyen. — Sajnáljuk, hogy a női szereplőkről nem tudunk 
ennyit mondani, — de ők nem olyanok, amilyenek : — csak úgy 
mutatják. Kár, mert a fiatalabbik nagyon szép, a mosolya, a 
nevetése csupa lélek lenne, ha a lélek mosolyogna, nevetne vele és 
nem a megfelelő, vagy éppen meg nem felelő alkalom. — A film 
legüdítőbb jelenete a két férfi élethalál-verekedése a hóban. 
Verekedés nélkül, tájképfelvételeknek is csodálatos szépségűek 
ezek a képek. S a havas képek végezetén a megmentett Wallace 
Beery nagykendős feje a teásbögrével: annyi meleg otthonosság 
és szívderítő «hazaérkezettség» van ebben, mintha ott a hóban 
egy nagy, meleg otthoni kályha lenne és Wallace Beery helyén 
egy szelíd nagymama. Ami feszültség vagy megmagyarázatlanság 
volt a filmben, ez a jelenet egyúttal fel is oldja ; kielégítetlenség 
nem marad bennünk, kellemes emléket viszünk el róla magunkban. 

Ha Greta Garbóval nagymama-szerepet játszatnának, nem 
kellene jobban restellnie s nem lenne benne távolabb sajátmagá-
tól, mint a Mata Hariban. Ilyenkor, nyáron, amikor hűsnek igért 
nézőtérre ül be az ember egy-egy szezonvégi könnyű vígjátékhoz 
s a felhígított műsorok közül kiválaszthat egy Garbo-reprízt: 
saját kárán okulva belátja, hogy jobb az idényhez alkalmazkodni 
és azt fogadni el, amit az idény természetszerűen igényel: a 
könnyebbet, de ilyenkor j o b b a t ; — még télen is jobbat. A Mata 
Hari végleg meggyőzhet bennünket arról, hogy igazi művész — 
ahogy mondani szokták : — ha megfeszül, sem tud rosszat csi-
nálni ; ha mégis rosszat csinál, rosszabb a rossznál. Garbo ebben 
a szerepében giccset kapott. Ha ezt a feladatot (a giccsről van 
szó) Chaplin kapja, a másik igazi művész, aki úgy ábrázol, hogy 
karikíroz : a giccset fogja a lehető legjobban megcsinálni s a giccs 
giccsebb lesz a giccsnél, valóbb a valóságnál, — művészi lesz. 
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Garbo a lehető legrosszabbul csinálja meg a giccset: legalább 
olyan jól, mint a legjobbat — s a giccs giccsebb a legrosszabb 
giccsnél. A gixer oka Garbo mélységesen mély őszinteségű asszony-
lénye ; — micsoda ragyogó virtuozitással oldotta meg majdnem 
ugyanezt a szerepet annakidején az annyi giccs-szerűséggel pom-
pázó másik asszony, Marlene Dietrich az X 27-ben ! Ebben a 
Garbo-filmben nem tudjuk felfogni a helyzeteket; az indokolást 
keresve a felszín mögött, az elfogadhatóságát mindannak, ami 
itt történik : semmi magyarázó alapunk nincs semmihez ; még 
csak azt sem tudjuk, Mata Hari miért kémkedik, — hacsak más-
felől került értesüléseink emlékét nem vesszük segítségül. Mata 
Hari, a világháború kémnője bizonyára tudta, miért kémkedik ; 
a Garbo-film Mata Harija még csak azt se tudja elhitetni velünk, 
hogy szerelmes, nemhogy — mint szerelmes kémnő — vesztő-
helyen hal meg ezért a szerelemért s a kémkedésért. Ha Mata Hari 
olyan ostoba lett volna és olyan tökéletes járatlansággal és gya-
nútlansággal esett volna bele azokba a nyitott csapdákba, amiket 
a néző is olyannyira előre lát, hogy ő maga sem esik bele, — ennek 
a filmnek a primitív csapdáiba egyedül és pontosan csak a néző 
nem esik bele, — ha Mata Hari olyan ostoba lett volna, mint a 
Garbo-film kémnője, egy napig sem lett volna kémnő és még ma 
is nyugodtan élne : még meghalni se halhatott volna meg mint 
kémnő. 

Körülbelül hat éve csupán : a Trader Horn szenzáció volt, 
annak az időnek a leghatalmasabb dzsungel-filmje. Mai szemmel, 
annyi dzsungel-film után és annyi expediciós-film után, amelyek-
nek nem is mindegyikét fotografálta hivatásos filmember : mai 
szemmel a Trader Horn értelmetlen és fejfájdító zagyvaság. 
Hiányzik belőle a Tarzan-filmek csaknem falhozállító kaland-
romantikája, viszont van egy olyan sovány szálon belekényszerí-
tett meséje, amely ha hiányzik belőle, talán egészen komoly türe-
lemmel tudjuk elfogadni mint expediciós-filmet. Nem volt az a 
kezdetleges expediciós-film eddig, amelynek a felvételeinél ne 
éreztük volna a helyszín veszedelmeinek az izgalmát. A Trader 
Horn-nál erről szó sincs. Talán a perspektíva teszi, az, hogy a film 
hősei a pampák legveszedelmesebb állat-csordáit is nyugodt elő-
nyomulásban közelítik meg, soha eszükbe se jut hátranézni? 
Nehéz elhinni, hogy akiknek ennyi veszedelem van előttük, mint 
a Trader Horn hőseinek, soha ne kelljen tartaniok semmitől 
maguk mögött. Pedig szépek ezek a felvételek ; de van valami 
fejet szédítő monotonság abban a lassú ritmusban, ahogy lépe-
getve mennek mindig előre, mindig valami felé a filmen, — külö-
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nösen akkor erősödik fel ez az érzésünk, amikor a felvételeknek 
már-már végtelen során át, mindig csak felénk jönnek. Idegekre 
megy a szemléltetésnek ebben a lassú, lépegető közeledésében 
a bennszülött dobok, tam-tamok idegfeszítően monoton, ször-
nyű zaja ; ha nem lenne öncélú ez a hang-bemutatás, a film-
rendező mesterfogása lehetne a hang- s a képanyagnak ez a 
szédítően azonosult, állandó és monoton ritmusa. 

Egészen problematikus feladata a filmbírálónak megemlé-
kezni a Condor légió filmjéről. Ha híradóról emlékeznék, akkor 
sem filmről emlékeznék meg, hanem képek soráról, amelyeket 
aktuális eseményekről forgattak le. Az olimpiai filmet, amely 
szintén valóságról, aktualitásról készült, még lehetett kritikai-
lag nézni, filmszerűségek szempontjából, sőt film-esztétikai szem-
pontból ; lehetett bírálni a jelenetek összeválogatását, feszült-
ségre-törekvésüket. A Condor légió filmjét azonban mint film-
történetet nézni egyáltalában nem lehet. A németek spanyol-
országi különítményének harcát látjuk itt két órán keresztül, 
elevenebben, mintha híradó vetítené elénk, egy háborút a leg-
véresebben mai aktualitással. Állítólag a legnagyobb titokban, 
repülőgépekről, tankok kilövő-nyílásából és lövészárkokból vet-
ték fel a harci jeleneteket. Minden tisztelet a film névtelen hősei : 
a filmforgatók bátorságának. Propaganda-film ez? Spanyolt 
egyetlenegyet sem látni, aki hazája fölszabadításáért tett volna 
valamit; mindent a németek csináltak. De a film nem is akar 
mást, mint a németek szereplését bemutatni. S ha még ezen-
felül is keresünk benne propagandát: hatásában csak a leg-
hathatósabban háborúellenesnek láthatjuk. Látunk repülőgép-
ütközeteket fönt a magasban, ahol a pilóták oxigénkészülékkel 
lélegzenek, látunk páncélkocsik védelme alatt előnyomuló gya-
logságot, téglafalakat bedöntő tankszörnyetegeket és lángszórós 
rohamot az ellenség lövészárkaiba ; kórházak, tömeghálóhelyek 
ágysodronyaiból a poloskát irtják pontosan úgy, ahogy ezek 
a lángszórók süvöltenek végig a lövészárkok katonáin. Repülő-
gépek bombatámadását látjuk egy erdőre ; gépfegyverszerű gyor-
sasággal robbannak a bombák, egy négyzetmilliméternyi terület 
nem marad pusztulás nélkül. Látunk egy harci jelenetet a tere-
pen, ahol nem történik semmi más, mint hogy lövöldöznek és egy 
ember meghal. Nem úgy hal meg, mint a filmek hősei, hogy tán-
torog és megfordul a saját tengelye körül, míg elbukik és nem is 
háborús borzalommal, hogy bombák vagy gránátok tépik dara-
bokra ; egyszerűen — úgy, ahogy fekszik a terepen és lövöldöz, 
észrevehetetlenül megrándul egyszer és nem lövöldöz tovább. 



1 8 5 

Ez még nem volt filmen : hogy így, a filmen meghal egy ember, 
akinek semmi köze a filmhez, nem a film számára hal meg, egyes-
egyedül a maga számára. Megrendítőbb mindennél; és a halá-
lának ebben a nyilvánosságában, ilyen nyilvánosságában van 
valami, amitől a nézőtér, — a néző, az ülőhelyére szóló jeggyel, — 
azzal, hogy ott ül és ezt látja, egy embernek ezt a legszentebb 
magánügyét, hogy meghal, — olyannyira profánnak érzi magát, 
hogy homályos szégyenkezéssel szeretne eltűnni a semmiben. Mili-
taristák és pacifisták, valószínűleg mindannyian megnézik ezt 
a f i lmet ; és lelkesedhetnek vagy elcsüggedhetnek rajta, vér-
mérsékletük szerint. Soós László 

S Z Í N H Á Z 

SZABADTÉRI ELŐADÁSOK A SZIGETEN 
A Margitszigeten sok évi 

kísérletezés után mégis sikerült 
állandósítani a szabadtéri elő-
adásokat. Nem mintha ez mű-
vészi szükséglet volna, hanem 
mert divat. A szabadtéri elő-
adások igazán művészit és za-
vartalanul élvezeteset csak egé-
szen kivételes esetekben adhat-
nak. Igen sok tényezőnek kell 
harmonikusan közreműködnie, 
hogy ilyen eredmény jőj jön 
létre. Mindenekelőtt a darabnak 
teljesen alkalmasnak kell lennie 
a szabadtéri előadásra. Ez a 
legritkább eset, mert a darabok 
nem ilyen célra íródnak. Az 
előadást a legnagyobb gonddal, 
tökéletesen, próbák hosszú so-
rán át kell előkészíteni, mert 
a hatás csak így teljes. Egy 
kis látványosságtöbblet, ami 
több előadás rendezése során 
lassanként úgyis megszokottá 
válik, nem kárpótol azért, hogy 

a szereplőket nem jól hallom, 
hogy a játéknak a szabad tér 
arányaihoz nem illő részletei 
elsikkadnak, hogy énekes elő-
adásoknál a hangot elnyeli a 
tér és hogy az énekeseknek 
módfelett küzdeniök kell a tér 
legyőzéséért, ami érezhető eről-
ködéssel jár és szintén a mű-
vészi színvonal rovására megy. 

Ez már maga is eléggé meg-
magyarázza, mert nem lehet 
szabadtéri előadásokat állandó-
sítani. Ünnepi hetek keretében, 
ha úgy a darab kiválasztásánál, 
mint a szereplők megválogatá-
sával, nemkülönben a rendezé-
sének teljes felfokozásával va-
lami egészen rendkívüli telje-
sítményt tudunk adni. Ha ez 
nincs meg, akkor a szabadtéri 
előadás nem lesz egyéb, mint 
gyöngén sikerült színházi elő-
adás szabadtérre áthelyezve és 
néhány hatásos látványosság-
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gal, színes felvonulással, té-
kozlón alkalmazott világosító 
fogásokkal kivetkőztetve ere-
deti mivoltából. Laikusoknak 
jó az ilyen szemfényvesztés, de 
igazi műértőt megvesztegetni 
nem tud. Az állandósításnak 
állandó ellensége az időjárás is, 
amely nálunk éppen abban az 
időben, amikor a szabadtéri já-
tékok évadja dúl, egyáltalán 
nem megállapodott. 

Az idei szabadtéri előadások-
nak a Szigeten két kiemelkedő 
estje az a két előadás volt, 
amelynek Pertile fellépése adott 
nagyobb vonzóerőt és kivételes 
ünnepiséget. Aureliano Pertile 
a Trubadur és a Bajazzók fő-
szerepében lépett fel. A Truba-
dúr bizony egyáltalán nem sza-
badtérre való darab. Legtöbb-
ször zárt teren játszik és sok 
díszletet kíván, amelyeket vál-
toztatni nem igen lehet. Igy esik 
aztán, hogy ugyanaz az épület 
a fejedelemasszony kastélya, a 
cigánytábor helye, a kolostor 
és Maurico vára. A trubadúr 
legnagyobb ellenségének, Luna 
grófnak várába zuhan be meg-
mentett kedvesével Eleonórá-
val és hogy a darab legkülönbö-
zőbb helyeken játszódó színei 
a díszletek változatlansága foly-
tán ugyanarra a térre közpon-

tosulnak. Bizony erős fantázia 
kell hozzá, hogy a néző meg ne 
ütközzék ezen. Képzeletének 
elzsongítására szolgálnak a szí-
nes, mozgalmas képek és fel-
vonulások, amelyeknek rende-
zésében Oláh Gusztáv igazán 
mester. Egyébként nem igen 
érthető, mért esett a választás 
éppen a Trubadúrra, mikor ez 
a szerep Pertilének sem tetszik 
nagyon. 

A Bajazzók már sokkal in-
kább szabadtérre való. Ez egé-
szen természetesen állt a sziget 
fái közt és minden szépsége köz-
vetlenül bontakozott ki, ha a 
kar nem éreztette volna a zárt 
színpadhoz szokott mozgást. 
Canio Pertilének is kitűnő a 
szerepe. Játékának, énekének 
egész drámai mozgalmassága 
érvényesül benne. 

A Sylvia-ballet, eltekintve 
zenei ürességétől, szintén egé-
szen szabadtérre termett és egé-
szen nagy hatást is tett volna, 
ha tökéletes mutatvány. De a 
balletmozdulatok precizitásá-
tól, a tánckarok egybevágó 
pontosságától a szabadtér sem 
ment fel. A szóló táncosok telje-
sítménye — ez esetben főleg 
Otrubay Melinda művészete — 
nem pótolhat mindent. 

K. M. 
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

KÜLFÖLDI MESTEREK A Z ÚJ KÉPTÁRBAN 
A művészeti maradandóság fellegvárainak szánt múzeumok 

feladata nemcsak az, hogy miként az antik kultuszok idején tették 
a szent tűzre vigyázó Vesta-papnők, híven és gondosan őrizzék 
a falaik közt felgyülemlő több-kevesebb kultúrkincset. Ezen az 
első számú rendeltetésen, az őrzésen s a gyüjtemény fejlesztésén, 
hiányainak kitöltésén s a tudományos feldolgozásokon túl, nem 
kevésbbé fontos maga a tálalás, a múzeális értékek megfelelő, 
érdekes és tanulságos elrendezése. A múzeum voltakép ennek a 
munkának sikerén keresztül tart kapcsolatot a valóságos, a falain 
kívül hullámzó eleven élettel. A vonzó formájú szemléltetések 
hozzák közel a közönséghez, teszik alkalmassá arra, hogy minél 
szélesebb körben fejthessen ki ismeretterjesztő, ízlésnevelő hatást. 
A multban voltak s lehet, hogy ma is vannak oly önmaguktól 
elragadtatott «szakférfiak», akik az ily kapcsolatok teremtésére 
irányuló, népszerüsítő törekvést méltatlan leszállásnak tekintik 
a tudomány «magas lováról». A modern múzeumvezetés hiva-
tottjainak szerencsére más a véleményük : nagyon is súlyt vetnek 
a jelentőségére. Abból az elvből indulva ki, amelynek már a század 
elején főleg a kiváló nevű Lichtwark volt a hangoztatója, hogy a 
múzeum legalább annyira van a közönségért, mint a leltározó és 
búvárkodó doktorokért. 

A rendezés, az anyag csoportosítása és prezentálása ter-
mészetesen különféle szempont, gondolati vezérfonál és mérték 
szerint történhet. Bizonyos művek és művészek, sőt egész korok, 
iskolák hangsúlyozásával, másoknak háttérbe szorításával bőven 
nyujt lehetőséget oly változtatásokra is, amelyek ha szerencsések, 
ugyanazt az intézményt a múzeális jelentőség újabb és teljesebb 
rangjára emelik. Annak idején, a háború előtt például valósággal 
forradalmi helyzetváltozást idézett elő a berlini Kaiser Friedrichs 
Museumban az a nagytakarítás, amelyet a «modern látású» Bode, 
a konzervativ körök támadásai ellenére, irgalmatlanul végre-
hajtott, de az eredmény a múzeum mintaszerűségének európai 
hírét alapozta meg. Mindezzel nemcsak arra akartunk rámutatni, 
hogy az elrendezés, az anyag megválogatása és tálalásának módja 
a múzeumokban mennyire fontos tennivaló, hanem hogy sikeré-
ben egyéni kvalitásoktól függő, feladatnak kényes, felelősség-
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teljes és korántsem könnyű. Annyira nem, hogy túlzás nélkül oly 
munkának lehet nevezni, amelynek szintén van művészete. Mon-
danunk sem kell, hogy problémái még élénkebben jelentkeznek 
ott, ahol oly sokrétű, a művészetek egész területére, történeti 
multjára és jelenére, klasszikusokra és modernekre, a hazai és a 
külföldi művészetre egyaránt kiterjedő közgyüjteményről van szó, 
amilyen a Szépművészeti Múzeum. 

Ebben a pazar «békebeli anyagból» emelt, de térkihasználást 
tekintve a használati cél rovására a szemnek túlzottan áldozó 
épületben, tudvalevően Petrovics Elek indította el, egyebek mel-
lett, a szakszerű és vonzó rendezések, a művészi anyagrevíziók 
új korszakát. Ily irányú tevékenységéhez tartozik annak a külön 
gyüjteménynek a létesítése is, amely Uj Magyar Képtár néven 
a Képzőművészeti Társulat egykori otthonában, az Andrássy-úti 
régi Műcsarnokban nyílt meg. A «magyar Luxembourg»-nak elneve-
zett képtár felállítására a kiváló múzeumvezetőt eszmei cél s bizo-
nyos kényszerűség késztette. Az utóbbi, a kényszerítő ok azzal a 
helykrízissel függött össze, amely a Szépművészeti Múzeumban 
a háború után már egyre jobban súlyosodott. Az eszmei cél az 
volt, hogy ebben a külön képtárban, múzeális alátámasztással 
festészetünknek a nagybányai stíluskorszakkal kezdődő, huszadik 
századbeli együttesére terelődjön a figyelem. Ugyanazzal a hang-
súlyozottsággal, ahogyan a magyar festészet történeti része az 
anyaintézetben épült ki, ahol Petrovics szerzései révén a multból 
elfelejtett nevek tűntek elő, ismert művészek új jelentőséget nyer-
tek s a Székely, Munkácsy, Paál, Szinyei-féle fénylő nagyságok 
valóban méltó képviselethez jutottak. Az Andrássy-úti kis mú-
zeum tehát az élő magyar művészet hajlékának indult, azzal a 
tervvel, hogy ami a muló évek folytán az anyagban történetivé 
válik, az a Szépművészeti Múzeumba kerüljön át s helyén az új, 
a friss nemzedék jusson szóhoz. 

Néhány évvel a megnyitás után azonban az tűnt ki, hogy a 
magyar moderneknek ezt a külön képtárát, bár kitűnő forgalmi 
ponton van, nem látogatják annyian, mint ahogyan jogosan vár-
ható volt. Míg a Szépművészeti Múzeum látogatási statisztikája 
örvendetesen emelkedő, e fiókintézmény iránt nemcsak a magyar 
közönség mutatott értékéhez méltatlan, gyér érdeklődést. A fő-
városba érkező idegenek is, akik fölötte gyakori vendégei a Szép-
művészeti Múzeumnak, csak ritkán voltak üdvözölhetők az And-
rássy-úti magyar galériában. Holott a létrehozásánál az egyik 
fontos érdek éppen az volt, hogy külföldi szemek itt a magyar fes-
tészet új állása, mai értékei felől tájékozódhassanak s a tár-
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gyilagos hozzáértők mestereinek európai versenyképességét állapít-
hassák meg. A mérsékelt látogatottságot azonban helytelen lenne 
két dologgal magyarázni : akár a kiállított anyaggal, még ha az 
utóbbi években ez csakugyan felfrissítésre is szorult, akár azzal 
a sznob-magyarázattal, hogy úgynevezett pesti dologról van szó. 
Az igazság az, hogy a látogatási statisztika terén a nagy, gazdag 
és sokoldalú múzeumok, viszonylagos számítás alapján is, min-
denütt alaposan lekonkurrálják a kicsiket. A közönség elsősorban 
azokat a híres intézményeket keresi fel, amelyek a minőség mellett 
a látnivalók mennyiségével is vezetnek, s a kis múzeumoknak 
csak az érdeklődés szerény maradéka jut. Ez nem budapesti, 
hanem nemzetközi jelenség, így van Párizsban is, Londonban, 
Berlinben. 

Csánky Dénes főigazgató most a Szépművészeti Múzeum 
XIX. és XX. századbeli külföldi mestereinek munkáit költöztette 
át az Andrássy-úti képtárépületbe. Gyökeres változás történt 
tehát, amelynél a kivitel Csánky érdeme, de szükségesnek és illő-
nek tartjuk megemlíteni, hogy gondolati kitűzője, éppen az előbb 
mondottak miatt, az eddig fennállt Új Magyar Képtár megszer-
vezője. Pontosan ezt az a cikk tanusítja, amely öt évvel ezelőtt 
jelent meg egy napilapban (Pesti Napló, 1934 szept. 16.), ahol 
Petrovics Elek a Szépművészeti Múzeum képtárainak megújho-
dásáról ír s a tennivalók, az új rendezések programmszerű terveit 
jelenti be. 

A cikk során, amelyben arról is értesülünk, hogy a Szépművé-
szeti Múzeum legutóbb megvalósult másik teljesítményének, a 
nagyértékű egyiptomi gyüjteménynek előkészítése már megkez-
dődött : Petrovics az Új Magyar Képtár reviziójának kérdését 
szintén szemügyre veszi. A kis múzeum sorsával foglalkozva, fel-
veti a tervet, vajjon nem lenne-e helyesebb, célravezetőbb a 
következő : a modern magyar anyagot a multra tartozó magyar 
művészeti anyaggal egyesíteni. Visszavinni a Szépművészeti 
Múzeumba, ahol a hozzá fűződő hazai és külföldi propagativ 
érdek, az élénk látogatottság, a széleskörű nyilvánosság folytán 
sokkal hatásosabban érvényesülne. Az Andrássy-úti épületet 
pedig berendezni a X I X — X X . századbeli, a modern külföldi 
művészet múzeumává. Idetelepítve a képekkel együtt a szobro-
kat is, ami által a Szépművészeti Múzeum túlzsúfolt, levegő-, 
illetve térhiányban szenvedő modern szoborgyüjteményében 
újabb hely szabadulna fel a magyar plasztika számára. 

Az ismert Andrássy-úti termek, új rendeltetésük alkalmából 
kozmetikai műveleten estek át, friss színt kaptak s ami a falak 
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közt mint látnivaló a közönség elé tárul, annak csoportosítása, 
elrendezése, a múzeum realizálásának minden részlete Csánky 
Dénes oly egyéni munkája, amely a legteljesebb elismerést érdemli. 
A feladat, amely Csánkyra várt, legalább is bonyolult természetű 
volt. Nem kis nehézségeket rejtett, tekintve magának az anyag-
nak sokarcúságát, stílusban és kvalitásban való különbözőségét s 
másrészt a helyet, amely egykor kiállítási célokra terveződött 
ugyan, de alaprajzi okokból a mai igényesség ideális múzeumépü-
letnek bajosan nevezheti. A rendelkezésre álló tíz kisebb-nagyobb 
teremben és két csarnokszerű folyosón oly nemzetközi társasága 
került össze képeknek és szobroknak, amelyek ha a művészet min-
denki számára érthető nyelve helyett, holt és élő alkotóik anya-
nyelvén kezdenének beszélni, tisztára «kongresszusi hangzavar» 
állna elő. Csak az oroszok hiányzanak ahhoz, hogy elmondhassuk, 
itt van egész Európa. Nem kevesebb, mint tizennégy nemzet van 
képviselve. A franciák, németek, angolok, hollandok, belgák és 
olaszok csoportosan. 

A nemzetközi anyagot Csánky Dénes nemzetek szerint tagolta. 
Egy-egy külön termet kaptak az angolok és hollandok, kettőt 
a franciák, hármat — köztük a reprezentatív nagytermet — 
a németek, akiknek csoportja a legnépesebb s festményeik közt 
gyakori a nagyméretű. Az egyik közös teremben a belgák és 
lengyelek, a másikban az északiak : dánok, svédek, norvégek, 
lettek, finnek, a harmadikban a déliek : olaszok és spanyolok 
vannak együtt. A szobrok egyrésze szintén a nemzeti hovatar-
tozás alapján kapott helyet a képek szomszédságában, a nagyobb 
méretűek a két folyosón sorakoznak. Az anyag a rendezés foly-
tán világosan áttekinthető. Ahol lehetőség kínálkozott, a rokon-
természetű képek egymás mellé kerültek. A felmerülő nehézsé-
geken Csánkyt átsegítette találékonysága, festői érzékének és 
ízlésének biztonsága. A termek művészi összbenyomása, interieur-
hatása zavartalan. 

Az átköltöztetett képek különböző időkben — ismert pénz-
ügyi okokból főként a háború előtti évtizedekben — történt 
állami vásárlások, valamint csere, hagyaték és műbaráti aján-
dékozások útján jutott a Szépművészeti Múzeum tulajdonába. 
Érdekes véletlen, hogy nem egy kép most mint múzeumi tárgy 
került vissza oda, ahol egykor mint újdonság szerepelt a tárlaton. 
Ez persze régen volt, a nyolcvanas-kilencvenes években, amikor 
itt a Képzőművészti Társulat rendezte kiállításait. Tekintélyes 
számú kép, száznál több, az anyaintézetben fennálló helyszűke 
miatt, már jóideje nélkülözte a nyilvánosságot, leszorult az ottani 
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falakról s a raktárban húzódott meg. Az Andrássy-úton meg-
valósult külföldi modern képtár most lehetővé tette, hogy a 
kényszerűen mostoha sorsból kiszabaduljanak, bár őszintén szólva 
akad köztük olyan is, amely, ha a raktárban marad, nem 
vesztünk vele. 

Az anyag túlnyomó része a X I X . század közepével kezdődő 
s a X X . század első évtizedébe nyúló időszakra esik. A művészet 
életfolyamatának arra a fejezetére, amely minden népnél ter-
mékenyítő művészi megmozdulásokat indít el s elsősorban és 
különösen a francia művészet ragyogó egyéniségeinek dús sorá-
val oly virágzást mutat, amely a művészettörténet korábbi nagy 
korszakai mellé állítható. A francia képanyag ezt az időszakot 
oly módon képviseli, hogy bármelyik előkelő külföldi múzeum 
kapna utána. Csak néhány nevet kellene még hozzátenni, s fej-
lődési, változástörténeti szempontból a kollekció a francia fes-
tészet rövid kivonatának nevezhető, a mult század derekától 
a X X . századbeli elvont törekvések fellépéséig. A két teremben 
ily nevekkel találkozunk: Delacroix, Chasseriau, Troyon, Jacque, 
Couture, Corot, Daubigny, Dupré, Courbet, Millet, Bastien-Lepage, 
Manet, Monet, Pissarro, Carrière, Puvis de Chavannes, Cézanne, 
Gauguin, Denis, Bonnard. E képekkel nagyrészt Petrovics Elek 
szerzései s a rezsimje alatt történt műbaráti ajándékozások révén 
gazdagodott a Szépművészeti Múzeum. 

A németek termeiben, még a biedermeyerbe kapcsolódó 
mesterektől, bezárólag az impresszionizmusig, szintén bizonyos 
«fejlődéstörténeti vonal» mutatkozik s a német festészet számos 
kimagasló alakja jut képviselethez. Itt van Böcklin, Menzel, Leibl, 
Lenbach, Herterich, Stuck, Uhde, Zügel, Liebermann, az osztrák-
német Waldmüller, R . Alt, Eybl, Pettenkoffen. A századvégi angol 
festészetről tanuskodó teremben Brown, Solomon, Sauter, a hol-
land teremben főként Israëls, Mesdag, Maris, a belgáknál Courtens, 
Lebon, a lengyeleknél Matejko s a mai Borovski és Malczewski, 
az olasz anyagban Favretto, Segantini s a mai neoklasszikus 
Casorati és Severini, a spanyoloknál Zuloaga, az északiak termében 
a svéd Zorn, a dán Johansen, a finn Gallén-Kalela és Halonen 
munkái tűnnek fel. 

A szobrok között öt mű, köztük az «Örök tavasz» című 
márványkompozíció és Jean Paul Laurens bronzképmása kép-
viseli a nagy francia újítót, Rodint, kilenc a kor másik egyetemes 
jelentőségű plasztikai zsenijét, Meuniert. A modern szobrászat-
nak még oly kiválóságai, új utakra mutató alakjai szerepelnek 
az anyagban, mint a francia Bourdelle, Maillol, Despiau, a német 
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Hildebrand, a belga Lagae, Minne, Van der Stappen, Rousseau, 
a dalmát Mestrovic, az olasz Andreotti. 

A képek és szobrok e nemzetközi együttesének népszerűsí-
tését, az értékek közt való tájékozódást, a közelebbi megisme-
rést nagymértékben mozdítja elő az albumszerű, száz pompás 
illusztrációval kísért, kritikai katalógus. Nemcsak neveket, szá-
mokat, képméreteket, úgynevezett «rideg» muzeális adatokat tar-
talmaz, hanem a művészek pályájának és művészetének jelentő-
ségükhöz mért méltatását. A közönségnek tehát fölötte érdemes 
lapoznia benne, mert a lapokon művészettörténeti olvasmányt 
talál. Csánky Dénes szerkesztette a katalógust s írta a tanulsá-
gos, hosszabb-rövidebb jellemzéseket. 
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