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alkalma tehetségének érvényesítésére : 
csak a harmadik felvonásbantud teljes 
erejével kibontakozni. Kertész Dezső 
és Ilosvai Rózsi banálisan jelentékte-
lenek, ellenben Sarkadi Aladár ismét 
nagyon jó epizód-figura. 

* 

A Nemzeti Színház legutóbb Gaál 
József bohózatát, A peleskei nótáriust 
új í to t ta fel. E darabbal szemben, 
mely közel kilencven esztendővel ez-
előtt a színháznak első nagy sikere 
volt, hálásabb is lehetne a Nemzeti. 
Mostani előadása egyáltalában nem 
mozgott azon a színvonalon, amelyet 
az ország első színházától megszoktunk. 
Maga a szereposztás is szerencsétlen. 
A nótárius nem Rózsahegyi Kálmán-
nak való. E kiváló színészünk még 
talán sohasem volt ennyire unott és 
színtelen, mint itt . Baczor Gazsit a szép-
hangú és kedves megjelenésű, de ehhez 
a szerephez nem eléggé temperamen-
tumos Gselényi József játszotta. Pedig 
e két szerep a legfontosabb ebben a 
darabban. Fáy Szeréna mint Tóti 
Dorka és Gabányi mint Hopfen hiába 
játszottak igen jól, a két főszereplő 
fogyatkozásait nem tud ták ellensú-
lyozni. 

A rendezés sem volt megfelelő. A sok 
változás nem folyt azzal a gyorsaság-
gal, amit az utóbbi években a Nemzeti 
Színházban megszoktunk. Egy-egy öt-
perces kép után néha kétannyi szüne-
tet is végig kellett unatkozni. 

A darabnak Kür thy György tervei 
szerint készült új dekorációi között 
azonban egy-két igen szép akadt. Kü-
Jönösen elmés a Nemzeti Színház előtt 
lefolyó jelenet megoldása. Nem a szín-
ház homlokzatát lát juk, hanem arkád-
jai alatt vagyunk s innen nyílik te-
kintet az utcára, a járókelőkre, a 
Zrínyi-kávéházra. 

A közönség érdeklődése e darab 
iránt — még e nem kifogástalan elő-
adásban is — azt muta t ja , hogy fris-
sebb, tempósabb formában és főként 
megfelelőbb szereposztással nagy sikere 
lehetne. 

* 

Ne feledkezzünk meg a színházi jubi-
leumokról sem ! 

A Nemzeti Színház méltóképen ün-
nepelte meg Tóth Imre félszázados 
munkásságát. Tóth Imre jelentősége 
nem szembeszökő alkotásokban, ha-
nem egy csendes, nagyszorgalmú mun-
kában van. Mint a Paulay-korszak 
rendezői hagyományainak legkiválóbb 

folytatója, ma jd mint a Nemzeti Szín-
ház igazgatója s végül mint a Színi-
akadémiának bölcs vezetője, a magyar 
színészetre igen áldásos befolyást gya-
korolt. Pályatársainak, a magyar író-
világnak és taní tványainak hálája mu-
t a t j a , hogy munkásságának jelentősé-
gét a magyar közvélemény méltó-
képen értékeli. 

A második jubileum: a Vígszínház 
fennállása harmincadik esztendejének 
ünnepe. E színház ma már távolról sem 
olyan tényező színházi kultúránk éle-
tében, mint valaha volt. A magyar 
színészettörténet azonban nem felejt-
heti el, hogy a színpadi együttes nagy 
fontosságát valaha ez intézet minő 
eréllyel hangsúlyozta s hogy ebbeli 
hatása egész színjátszásunkat kedve-
zően befolyásolta. A színpadi rendezés, 
dekorálás nagy valószerűsége is újság 
volt akkoriban. Ma ezt a naturaliz-
must már nagyon is hivalgónak és 
nagyon is avultnak érezzük. 

Ami a színpadára felvonúltatott 
darabokat, megszólaltatott szerzőket 
illeti, i t t is vannak tagadhatat lan ér-
demei, ez érdemek azonban a történeti 
értékelés mérlegén nem ellensúlyoz-
ha t j ák teljesen azt a kedvezőtlen ha-
tást , a melyet a magyar irodalomra 
és közönségre a művészileg nagyon is 
könnyű fajsúlyú, erkölcsi tekintetben 
pedig nagyon is merész francia bohóza-
tok mértéktelen kultiválásával gyako-
rolt. Ne legyünk azonban ünneprontók 
s ezt a kérdést ne feszegessük tovább ! 
ö rü l jünk , hogy e színház olyan kiváló 
színész-egyéniségeknek tehetségét bon-
takoz ta t ta ki, aminők Hegedűs Gyula, 
Varsányi Irén, és Szerémv Zoltán, 
akik a magyar színészettörténetnek 
állandó értékei maradnak. 

Galamb Sándor. 

Művészeti Szemle. 
A Magyar Akvarell- és Pasztell-

festők Egyesülete május elején ren-
dezte Xl l - ik kiállítását a Nemzeti 
Szalonban. A tár la t általában elég nivós 
volt, bár sok olyan munka szerepelt, 
amely alig érte el a közepes szín-
vonalat és akadt dilettánsmértékű 
kísérlet is fölösszámmal. A legutóbbi 
milánói akvarellkiállítás megmutat ta , 
hogy a magyar vízfestők között akár-
hány művész nemzetközi vonatkozás-
ban is fényesen megállja a helyét. Ezek 
közül néhány névvel e tárlaton is 
találkoztunk. E művészeink munkái-
val mérhet jük le azt a fokot, mely ez 
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intim művészeti ág valódi eredményeit 
reprezentálja ma nálunk. A pasztellis-
ták nem hoztak most számottevő anya-
got. Aránylag igen kevesen használják 
a színes krétát , mely pedig annyi meleg, 
finom hatást kínál. 

A kiállítás a Szalon összes falait be-
töltötte. Közel négyszáz műtárgy sze-
répelt a látogatott tárlaton. Baransky 
E. László nagyobb kollekciójában sok 
derék, komoly munka akadt. Kár, 
hogy javarészébe bizonyos szárazság 
szorult, a vízfestőecset e komoly keze-
lője nem kapott még elég könnyed 
lendületre. Ha ezt eléri, az elsősorban 
kaphat helyet. Bakoss Tibor régi témáit 
éretten festegette meg. Aradi Griinwald 
Béla egy eleven színes rajzzal hívta 
föl nevére a figyelmet. Bardócz Árpád 
öreg férfi-je komoly pasztelltanul-
mány. Bayer Ágost nagyot fejlődött, 
szabadabban, bátrabban nyul jó témái-
hoz. Csizmadia István Óbudai részlete 
friss, kedves munka. Fesztyné J . Róza 
finom lírát visz krétarajzaiba. G. Raidl 
Ida egyetlen munkájával is figyelmet 
tudot t kelteni. Glatz Oszkár néhány 
tökéletes rajzzal emelte a tárlat szín-
vonalát. 

Hangai Szabó Miklós nevét mint 
komoly Ígéretet jegyeztük föl. 

Hessky Ivánt t a r t juk ma a magyar 
akvarellisták egyik legnagyobb remény-
ségének. Három munkája tökéletes 
érték. Ragyogó technikával, ékes erő-
vel, bravúros biztonsággal bont ja ki 
pompás szemmel választott témáinak 
minden ható részletét. «Késő őszi tá j -
képe^ muzeális értékű mű. Páris Erzsi 
finom rajzai is értékes eredmények. 
Nádler Róbert egy régebbi iskola" ki-
egyensúlyozott, komoly nyelvén beszél 
olasz témáiról. Sinda Nándor toll-
rajzaiban egy finomlelkű művész je-
lentkezik, ki még hallatni fog magáról. 
Tóth Sándor két vízfestménye is olyan 
munka, mely szép perspektívát nyit 
a jövőre. Z. Hadzsy Olga akvarelljei 
kiegyensúlyozott, érett munkák, havi 
Illés Aladár, Haranghy Jenő, Kövesdy 
Géza, Major Jenő, Szlányi Lajos, Undi 
Mariska és Jaschik Álmos ismert nevei 
szerepeltek még a tárlaton elismert 
művészetükhöz méltó művekkel. * 

A piaci vásár. (A «Société des Artistes 
Indépendants» 37-ik kiállítása.) Csak 
Romáin Rolland címét lehet a sorok 
fölé írni, ha az ember be akar számolni 
a mai párisi képzőművészeti viszo-
nyokról. 

Napkelet 

Óriási piaci vásár, amerikai törte-
tés, kíméletlen, vad érvényesülési haj-
sza az elamerikaiasodott roppant met-
ropolisban . . . 

A guruló automobilözönben, a le-
felé guruló frank hazájában, a speku-
lációk fövenyében elsülyedt már Mur-
ger világa, el a Quartier Latin, a 
finom bohémség, a lelkek meleg kohó-
jának szikrázó, teremtő láza : csak az 
elüzletiesedett, pénzsóvár, trükkökre 
épített veszett verseny uralkodik a 
műtermek homályos üvege mögött is. 
Fe l tűnni ! Mindenáron feltűnni, ez ma 
a jelszó a szajnaparti Bábelben ! Hi-
szen : igaz, a műkereskedők spekulá-
ciója nem újkeletű. Jó néhány év-
tizede már, hogy a sikert «csinálják» 
a paletta és véső kiaknázásra érdemes 
munkásai számára. De milyen becsü-
letes volt a maihoz képest az a régi 
sikermanipuláció, amikor még egy-egy 
lelkes, műbarátságtól égő nagy mű-
kereskedő szárnya alá vette egy Monet, 
Renoir vagy Pissarro zsenijét és szinte 
dühös szeretettel verekedte ki számára 
a méltán kijáró elismertetést, a dicső-
séget és a pénz t ! Ezekben a küzdel-
mes harcokban még lélek volt . . . 
A régi, nagynevű műkereskedők finom 
gondolkozású amatőrök is voltak, akik 
fanatikus szeretettel csüggtek a maguk 
emberein, érezték, tudták , hogy nagy 
ügyet védenek, a művészet egy nagy, 
új "korszaka katonáinak érzték magu-
kat. Ezek az emberek testvéreiknek 
érezték a testvértelen, ú j ú t ra lépett 
nagy művészeket, megértői voltak a 
még meg nem értetteknek, útcsinálói 
a fölfelé törtető bátraknak. A mai 
Páris amerikaias kép- és szoborkalmá-
rai pedig túlnyomólag a közönség el-
képpesztésére utaznak. El kell ámítani 
a polgárt, meg kell zavarni lehetőleg 
a hozzáértőbb elemeket is, neveket kell 
csinálni mindenáron, vásárt , feltűnést, 
reklámot, handabandát , pénzt, pénzt 
és pénzt ! Soka t ! Sokat. 

Ez ma a cél a Rue de la Boétien és 
a Rue de Seinen csakúgy, mint a Rue 
du Faubourg St. Honorén, Bernheim 
Jeunenél éppúgy, mint a Galerie Bar-
bazangeban, Cheronnál s a többi utcá-
ban és cégnél s a Függetlenek Szalon-
jában. Vásár . . . piaci vásár . . . 

Ebben a vásári zajban, zűrben hasz-
talan keresné valaki a korízlést, a ma 
stílusát, az ú j stílusnak a régebbiek-
hez való kapcsolódását, a fejlődés ter-
mészetes vonalát. Csak merész ugrá-

37 
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sokat láthat — vagy a közepes színt 
unt produkcióit, azt, amit a régi, csön-
desebb grandpalaisbeli vásár rakott ki 
a néző elébe. Átmenet sehol nincs. 

A Függetlenek Szalonjában, a Palais 
du Bois végeszakadatlan hombárjai-
ban khaotikus rendszertelenségben füg-
genek egymás mellett a silány, amatőri 
nívóig ha elérő mázolások és a t i tánok 
vad kísérletei, melyek között ugyan-
csak elgondolkozhat az ember, hogy 
vájjon mennyit fogadjon el belőlük 
keresésnek és hányadrészét vesse visz-
sza mint megvetendő blöfföt. Sajnos, 
a blöff a túltengő, az impertinens, ki-
hívó bolondság, mely szinte szemér-
metlenül vigyorogja szemedbe, hogy 
egyszerűen falhoz akar állítani, el akar 
képpeszteni. 

A Függetleneknek a szem, a lélek 
és a láb számára egyaránt útvesztőt 
jelentő tömérdek farekeszeiben közel 
négyezer (!) műtárgy került most ki-
állításra. E kép- és szobortengerben 
igazán csak i t t -ot t lehet oázist föl-
fedezni. Rengeteg a silány, amatőr-
jellegű munka. Olyan tájképek, figu-
rális mázolások özöne lóg a deszka-
falakon, amilyenekért idehaza elítél-
nénk a legutolsó zúgkiállítást is. Tán 
csak a Károly király-úti keretkereske-
dők kirakataiban lelnénk méltó pár-
jait ezeknek a keserves giccseknek. 
Az ember szinte nem érti, hogy mer-
ték ezeket megfesteni, beküldeni, ki-
állítani az Ur 1926-ik évében ! Lélek-
telen, naiv naturalizmus, botorkáló 
dekoratív hajlam ásít a legtöbből, va-
lami furcsa vegyüléke a végtelen naivi-
tásnak és a mindenáron való nagyot-
mondásnak. De a legtöbb még csak 
azt sem érdemli meg, hogy bármiféle 
törekvést is belemagyarázzunk. Szín-
foltok, kétségbeesett festékrétegek, 
ügyefogyott, ósdi vonaljátékok, ame-
lyek semmi egyébről nem beszélnek, 
mint alkotójuk siralmas tehetségtelen-
ségéről. Igazán, ezek a művészek min-
dentől függetlenek. Elsősorban a te-
hetségtől és a művészettől. Szánalmas 
giccsőrök, akik Párisban sem értek 
többre, mintha a világ bármely zugá-
ban feledték volna magukat. 

Az ember megy, megy, rekeszről 
rekeszre . . . először megnéz minden 
egyes képet . . . keres benne Párist, 
lendületet, függetlenséget, bátorságot, 
újszerűséget, azt a valamit, amiért 
idehaza úgy el tudnak epedni, rajon-
gani . . . azután elfordul . . . megy to-
vább, megcsóválja a fejét . . . tovább, 
tovább . . . végül már bosszankodni 

kezd . . . Na ! végre ! Ez i t t valahára 
kép . . . ez is . . . dehát mindez' nem 
olyan nagy ese t ! Megcsinálják nálunk 
is . . . tovább, tovább . . . 

És a kimerítő cikkcakkos botorkálás 
után alig jegyezhetünk meg pár nevet 
emlékezetünkben. Nagyobbrészt olya-
nokét, kiket már amúgyis ismertünk. 
Ez a pár régebbi művésznév hiteti el 
velünk csak, hogy művészi élményben 
volt részünk. Nélkülük alig hoztunk 
volna magunkkal egyetlen mélyebb 
benyomást is. 

Az ú jabb nevek közül felötlik az 
algeri születésű Ackein. «Au soir» című 
műve teljesen egyéni felfogású, bátor 
alkotás. Az orosz Adlen Michel rajzai 
is teljesen új hangon beszélnek. 

Androusov Vadime, a petrogradi 
szobrász, komolyan foglalkoztat vitrin-
jével. Szobrocskáin pompásan old meg 
mozgásproblémákat. Angiboult Francois 
vad kompozícióiban mintha a magyar 
szűr motívumai jelennének meg. Szí-
nes, bizarr foltok tömkelegével ragadja 
meg a nézőt. Annenkoff Georges petro-
pawloski mester. Úgynevezett «surrea-
lista». Ez a legújabb jelszók, a legújabb 
«izmus»-ok egyike. Száraz és lehangoló 
látomásokat rögzítenek meg vele hívei. 
Végtelen unalom árad a surrealizmus-
ból. Csak ennyi bizonyos egyelőre 
felőle. 

Baizerman Saul szintén orosz mű-
vész. «I/homme á la pelle» elnevezésű 
bronzkolosszusa a test elnégyszögesí-
tését reprezentálja. Ijesztő alkotás úgy 
arányait, mint fenyegető éleit tekintve 
is. Saul mesterre már alighanem Luna-
csarszkij «kulturája» hatot t . 

Az angol Baker érdekes volna, ha 
meg nem előzte volna Gauguin. A ro-
mániai Brancusi «Muse endormie» cím-
mel egyszerűen egy óriási tojást fara-
gott ki. Egy hatalmas alabástrom 
tojás. Semmi egyéb. Ez valóban a 
szobrászat Kolumbus tojása I Ugylát-
szik, Románia ezzel, mint revelációval, 
akar hatni Párisban. A svájci Buchel 
kompozíció címen egy vasúti szemafort 
kreált zsenije teljes latbavetésével. 
A szemafor meglepően sikerült. Reális. 
Majdnem surreális. Honfitársa, Burgin 
Ella, szerényen Peinture-nek nevezi két 
alkotását, mely kék, narancs é» fehér 
színek khaosza. Valóban, ennyi igény-
telenséghez már nagy lelkierő szüksé-
ges ! Benne megvan. Gyerekszobák-
ban azonban kevés ambíciót keltene 
művének utánzása. 

A szobrászok ú t ján akad elébünk a 
magyar Krivátsy «Le silence» és 



571 

«L'idole» című két nagy gipszfantá-
ziája. Végtelenségig leegyszerűsített, 
gömbszerű formákkal dolgozik. Hó-
emberekre emlékeztet vele. Régebbi 
munkáiban még ötletes volt. Ezek már 
kissé humorosan hatnak. Igv elszökni 
a szobrásznak a formák gazdag vilá-
gából — kissé túlságosan is könnyű 
mesterség . . . Kár, hogy ez a talen-
tumos magyar művész ennyire eltért 
a komoly problémáktól. 

A humorosság pálmáját azonban 
mégis csak a spanyol Creeft Jósé viszi 
el, a guadalajarai mester ! A «Picador 
et son cheval» határozottan eredeti 
alkotás. Tessék elképzelni egy lovas 
pikadort, akit — csupa csövekből rak-
tak össze. Kályhacső a karja , a lába, 
a teste, kéménytoldó a feje, gummicső 
és madzag a kantár ja , fadárda a kezé-
ben . . . úgy ül nagypeckesen a lován, 
amelyet szintén ká^yhacsőből alkotott 
zseniális mestere. Órülten mulatságos 
játék nagy gyemekek számára. Akad 
is elég nézője mindig. Elálmélkodnak 
ra j ta . . . mire is képes az emberi 
elme ! A Colleoni szobor és Creeft 
Jósé pikadorja ! Evolúció . . . 

Domela Nieuwenhuis Cézár Hollan-
diát reprezentálja. Ő is a szemafor-
témákat szereti. 

Igazi oázis Garine orosz szobrász 
néhány faszobrocskája. Dús forma-
érzés, áhítatos elmélyedés, nagy tech-
nikai tudás beszél e finom, lelkes alko-
tásokból. Az oroszok bámulatos fa-
faragók. Garine mestere ez intim mű-
vészetnek. A «Peroun»-t — egy kis 
mythologiai orosz istenséget — nem 
felejti el, aki csak látta. Az «Ilia 
Mourometz» is remekbe faragott alak. 

Papazoff bulgár művész valami barna 
masszába fehér vonalakat kapargált 
bele. Nagy mulatságot szerez vele a 
nézőknek. Jerebtsoff Anne orosz mű-
vésznő viszont jónak lát ta a házi-
macska osztályozásával emelni a pik-
túra színvonalát. Pár száz kis macskát 
festett egymás alá szép rendben. Ott 
van mindén vállfaj hű képe. Ez legalább 
komoly alkotás. 

Keller Lucien egy távfutó végső erő-
feszítését zseniálisan festette meg. 
A mozifelvétel hűsége művészbravur-
ral ölelkezik össze, hogy egy teljesen 
újszerű festőproblémát reveláljon. 

Moryce-Lipchytz lengyel szobrász két 
faszobra is a kiállítás komoly értékei-
ből való. 

Perrin Charles-Leon svájci művész 
kis kőszobrain artisztikus érzékkel, 
nagyon finom hatással alkalmazza a 

színt. Különös, misztikus érzést tud 
vele szuggerálni. 

Viiilien Gaston Louis is alaposan 
függetlenítette magát a művészi ha-
gyományok nyűgétől. «Etudes de fla-
cons trois piéces sous vitrine» egyet-
len, korszakalkotó művének címe. Egy 
kis papírlépcsőzeten három kis üveg-
palack foglal helyet szép rendben. 
Palacktanulmány! Megkapó, meg-
könnyeztetően primitívhatású gondolat, 
ugyebár? 

. . . így váltakozik egymással a Füg-
getlenek Szalonjában a hóbort, a bo-
londos ötlet, a feltűnési viszketeg, a 
giccsáradat s a — komoly művészet. 
Mert pár lépéssel arrább egy-egy 
Matisse-ra, egy-egy jó Signacra akad 
az ember megint. Van i t t minden 
ebben a piaci zűrzavarban . . . csak 
egységes törekvés, Ariadne-fonal nincs 
sehol ! Mindenki já r ja a magáét, min-
denki magára akar ja terelni a figyel-
met, ki komoly művészettel, ki hóbort-
tal, ki reklámmal, ki protekcióval. 
Ahogy lehet. 

Mindent összevéve : a Függetlenek 
Fapalotája ma is óriási khaosz. Bizarr 
kohó, amely görögtüzes lángokkal, 
teátriálisan lobog. Csak i t t -ot t izzik 
pár tartalmas, izmos fahasáb, mely 
valódi forrongást ad. Tán ennek lassú 
parazsából árad majd annyi meleg, 
mely elég lesz ahhoz, hogy belőle új 
értékek forrjanak ki. 

Ezek az új értékek azonban nem 
itt , a Fapalotában, bomlanak ki, hanem 
a kisebb kiállításokon, ahol a figyel-
mes szemlélő mégis csak fölfedezheti 
azokat a jelenségeket, melyek a ma 
művészetét méltóan jellemzik és annak 
irányát Párisban megszabják. Leg-
közelebb ezekről számolunk be. 

Páris, 1026 április. Mariay Ödön. 

Az utóbbi félszázad művészete. 
A Pallas irodalmi és nyomdai r.-t. 

ezzel a címmel adta ki " Ybl Ervin 
kötetet kitevő értékes tanulmányát . 
Ybl Ervin az új magyar esztétikus-
gárda egyik legszámottevőbb mun-
kásává nőtte ki magát. Eddig meg-
jelent kötetei teljes mértékben igazol-
ták a működéséhez fűzött kivételes 
várakozást. írásait széleskörű tudás, 
lelkiismeretes gond és az ítélet finom 
csiszoltsága jellemzik. Témáit min-
den oldalról meg szokta világítani, ala-
pos nekikészültséggel fog a munká-
hoz, fölhasználja az eddigi eredmé-
nyeket, de emellett mindig önálló tud 

37* 



572 

maradni megállapításaiban. Ennek 
köszönheti, hogy napi kritikáiban is 
jelentős súlya van a szavának. Talán 
csak a stílusában olykor-olykor felötlő 
magyartalanságot vethetnénk néha 
oda kifogás gyanánt, de ú jabb mun-
káiban ezt a hibáját már szinte telje-
sen kiforrta. 

Ybl széleshorizontú műveltsége egy-
aránt kiterjed úgy az építőművészetre, 
mint a szobrászatra és festészetre. 
Tán mégis a piktúra területén érzi 
magát legotthonosabban, noha a másik 
két nagy művészeti ágban is teljesen 
megbízhatunk ítéletében. 

Ez a hármas irányú magvas fel-
készültség valósággal predesztinálta 
arra a feladatra, amivel most a Pallas 
megbíz ta : tömör, összefogó előadás-
ban egyszerre bemutatni e három nagy 
művészet utolsó félszázadi markáns 
eredményeit. Ybl Ervin szokott ambí-
ciójával látot t neki a feladatnak és 
körülbelül ötívnyi munkája kereté-
ben a legszerencsésebben oldotta azt 
meg. Érdekes és tar talmas bevezető-
sorok után először az építőművészet-
tel foglalkozik. Végigmegy mindazon 
eredmények során, melyeket az új 
építészet ötven esztendő alatt produ-
kált . Megáll a mi fővárosunk, Fran-
cia-, Német- és Olaszország, valamint 
Anglia és a többi európai ország kőbe 
álmodott műremekei előtt és a fejlő-
déstörténeti vonalába illesztve bírálja, 
magyarázza az építőművészet modern 
alkotásait. Soraiból tudás, megértés 
és megértető készség sugárzik min-
denüt t . 

A festészeti részben még mélyebbre 
hatol, i t t van elemében. Különösen 
értékes az impresszionisták jellemzése. 
Látszik, hogy e tárgy igen közel áll a 
szerző lelkéhez. Búvárkodása itt a leg-
eredményesebb, szava itt a legszíne-
sebb, ítélete a legmélyenjáróbb. Az 
olvasó e fejezetben hiánytalan képét 
kapja az utolsó félszázad pikturájá-
nak. Ybl figyelme a kis területen is 
minden jelentős mozzanatra kiterjed, 
felöleli e termékeny időszak minden 
eredményét és tanulságosan, plaszti-
kus erővel t á r j a oda az érdeklődők 
elé. Tanulmányának magyar szel-
vénye tökéletes, hű kis tükre modern 
festészetünknek. Dióhéjban többet, 
világosabbat nyújtani szinte nem is 
lehet. 

A szobrászati részt is ilyen lelki-
ismeretes gonddal, tudással és körül-
tekintéssel ír ta meg Ybl. Eltekint a 
mult messzi horizontjáig és éles szem-

mel méri hozzá a jelent. A tanulmány 
e szakasza is nagyértékű, komoly 
munka. 

Azok, akik a modern művészet 
utolsó évtizedeinek eredményeibe mé-
lyebben óhaj tanak bepillantani, ke-
resve sem találhatnának megbízha-
tóbb kalauzt Ybl nemrégiben meg-
jelent könyvénél. 

Az értékes munkát szép illusztrá-
ciók hosszú sora egészíti ki szemlél-
tetőleg. Myn. 

Zenei szemle. 
Akácvirágzásra megelevenedett a 

haldokló zenei élet. Az énekes színhá-
zakban és a hangversenytermekben 
említésreméltó események zajlottak le. 
I t t járt Jeritza, Feinhals, Furtwángler 
és Reiner Frigyes. Színvonalas zenei 
évadunk szép epilógussal zárult le. 

Az Operaház jövő évi szerződtetési 
tárgyalásait Radnai igazgató befe-
jezte. Nem ra j t a múlott, ha nem kellő 
eredménnyel. Két kiváló énekesün-
ket, Pataki/ Kálmánt és Székely Mi-
hályt a bécsi állami operaház magas 
fizetéssel elhódította tőlünk. Pataky 
el szerződtetése súlyos veszteség, mert 
ideálisan szép, egészséges lirai tenor-
ját aligha lehet pótolni. A szerződte-
tési tárgyalások sikerében két ok aka-
dályozta az igazgatót. Az egyik, hogy 
nem adhatot t csak egyéves szerződé-
seket, a másik, hogy a rendkívüli han-
gokat a szűk költségvetési keretek 
miat t nem tud ta megfizetni. A kül-
föld már hosszabb szerződéseket is ad 
s megfelelő együttes csak így tar t -
ható össze. Az évenkénti szerződteté-
sek heteken át érthető bizonytalan-
kodásoknak teszik ki a tagokat, ami 
mindenesetre a művészeti színvonal 
sülyedését okozza. Ezenfelül tíz-húsz 
éve működő érdemdús művészeket 
minden tizenkét hónapban újabb érté-
kelés alá venni, nemcsak nyugtala-
nító, de igazságtalan is. A rendkívüli 
hangot kivételesen kell fizetni. Erre 
pedig a mostani költségvetési keretek 
módot nem adnak. így nem vehető 
rossz néven, ha legjobbjaink elfogad-
ják az idegenből ajánlott kétszer-há-
romszor nagyobb gázsikat. Hiszen az 
énekes sohasem tudha t ja , hogy a 
hangja meddig él. Amíg a hangja 
ragyog, addig kell sietnie öreg korát 
vagy rokkantságát biztosítani. Ezért 
például a régebbi időben az Operaház 
és a Nemzeti Színház tagjainak fize-
tése közti különbség százszázalékos 
volt. Ma az ötvenszázalékot sem éri eL 




