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Egy tudós leányát játssza, ki a világ-
tól elvonult apja mellett nőve fel, 
már-már a hervadás éveibe lép, ami-
kor ú t jába akad egy nála pár évvel 
fiatalabb ifjú. Beleszeret, de hinni 
sem meri, hogy még boldog is lehessen. 
Váradi Aranka legszebb jelenetei azok, 
ahol ezt a boldogságban való kétke-
dést játssza meg. Arcán néha felvillan 
a remény, majd újra fájdalmas két-
ségbe esik vissza ; de kétségeit a sze-
retett ifjú előtt titkolni igyekszik : 
csak hangjának alig észrevehető resz-
ketése, csak szemének vizes fénye, 
csak ajka szögletének fájdalmas meg-
vonaglása árulja el belső küzdelmeit. 

A fiatalember szerepében Uray Ti-
vadar kedves jelenség. Elegáns meg-
jelenésű, könnyed mozgású és minden 
ízében fiatal. 

Ezt az intim hatású vígjátékot azóta 
a Nemzeti Színház átvi t te a Kamara-
színház színpadára, melynek kisebb 
méretei között és szűkebb nézőtere 
előtt bizonyosan még jobban érvénye-
sülnek a darab és az előadás finom-
ságai. 

Ugyané színpad muta t ta be a buda-
pesti közönség előtt eddig csak operett 
feldolgozásban ismert Shaw-darabot, 
A hős és a katoná-1. E vígjáték fő-
hibája a túltengő didaxis, mely köny-
nyen nehézkessé tenné az egészet, ha 
az elmésségek és itt-ott egy-két ko-
mikus szituáció meg nem mentenék. 
E sorok írója lá t ta e darabot a mün-
cheni Kamara-színházban is és öröm-
mel vallja meg, hogy a mi színészeink 
jobban játszották. A német előadásban 
volt valami magyarázgató vonás, a 
mienk fölényesebb, könnyedebb és 
önkénytelenebbül fakad. Színészeink 
valamennyien igen jól játszottak, kü-
lön fel sem soroljuk őket, pusztán egy 
dolog ellen van kifogásunk. Miért kell 
Horváth Jenőnek és Fáy Szerénának, 
az öreg házaspár szerepében idegen 
— délszláv — akcentussal beszélniök : 
hiszen ők a maguk nyelvét bizonyosan 
egészen kifogástalanul tudják? Talán 
inkább parasztosan beszélhetnének, 
hogy a köztük és a fiatalok közti mű-
veltségi különbséget éreztessék? 

* 

A miskolci színtársulat a Fővárosi 
Operett-színház színpadán színrehozta 
Hoffmannsthalnak Salzburgban nagy 
hatást keltett Jedermann-ját. (Ma-
gyar címe : Akárki.) Az előadást — ha 
már a fővárosban történt — kényte-
lenek vagyunk fővárosi mértékkel 

mérni s így bizony elég könnyű súlyú-
nak találjuk. Az egésznek rendezői 
elgondolása — különösen a nagyfon-
tosságú második részben — kissé az 
operett-stílus rikító színeire emlékez-
tetet t . Az első résznek viszont expresz-
szionista díszletei hatot tak stílszerűt-
lenül. Az efaj ta dekorálás bizonyos 
darabokban helyénvaló lehet, de ebben 
a középkori hangú vallásos játékban 
bizony nagyon kellemetlen. 

A főszerepet fővárosi színész, Gellért 
Lajos, vendégképen játszotta. E szí-
nészt közönségünk lát ta már egy-két 
jó szerepben, különösen ott, ahol mo-
dern ideg-életet kellett ábrázolnia. 
Egész egyénisége azonban tökéletesen 
ellentéte mindannak, ami ide szük-
séges vohia. Már fáradt és vézna kül-
seje sem tud ja ez életkedvtől duzzadó 
gazdag ember benyomását kelteni. 
Főbaj azonban, hogy monumentalitás, 
nagyvonalúság semmi sincsen benne. 
Az ő játéka nem egy egész emberi 
típust, nem egy általánosabb jellegű 
karaktert, szóval nem akárkit mutat 
be, hanem egy modernül differenciált 
idegembert. Az az ideges arcjáték, 
azok a félbeszegett mozdulatok, az az 
egész dekadens egyéniség minden volt 
inkább, csak akárki nem. Azonkívül 
teljességgel érthetetlen, hogy miért 
t a r t j a e kétségtelenül gondolkodó szí-
nész a rímet olyan valami költői bot-
lásnak, amit a színésznek leplezni, sőt 
elsikkasztania kell. 

A többi szereplő sok buzgalommal 
játszott, de képességeik a vállalt fel-
adattal nem álltak arányban. Szöveg-
félreértés is akadt egynehány. Molnár 
Arankának a rendező megmagyaráz-
hat ta volna, hogy üdvözülni és üdvö-
zölni között különbség van. 

Mindamellett Sebestyén Mihály igaz-
gatónak mindenesetre érdeme, hogy 
Kállai Miklós nagyon szép fordítását 
megszólaltatta s hogy egy ilyen iro-
dalmi értékű darabbal a fővárosban 
legalább szóra érdemes előadást tudott 
produkálni. Galamb Sándor. 

Művészeti szemle . 
Az Országos Katholikus Szövetség 

rendezésében most nyilt meg a máso-
dik Egyházművészeti Kiállítás. (Ez a 
kifejezés tulaj donképen fölösleges, mert 
hiszen művészet valójában mégis csak 
egy van, maga a művészet, amely — 
legyen bár festészet, szobrászat, öt-
vösség — esetszerűleg épen az egyhá-
zias körből választja tárgyát.) A szép 
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kivitelű, művészies másolatokkal ékes 
tárgymutató kiemeli, hogy az Egyház-
művészeti Kiállítás végrehajtó bizott-
sága a kiállítások időszakos megismét-
lésével mozgalmat akar indítani egy-
házművészetünk újjáélesztésére. A szét-
hulló egyéni törekvéseket egységes irá-
nyítással, tervszerűleg alá akar ja tá-
masztani, a művészek és az egyházi 
körök között kapcsolatot akar terem-
teni, hogy a művészi termelést avato t t 
kézzel irányíthassa. Ez talán nehezebb, 
mintsem gondolnók, de annyi áldásos 
hatása mindenesetre lehet ez okos buz-
galomnak, hogy művészeink a kere-
kebben körvonalozott cél érdekébe 
több bizalommal és szivesebben állít-
ják ma jd ihletüket. Minden efféle ko-
moly kísérlet érdeklődést kelt, meg-
mozdulást teremt. Ennek jó hatása 
számbavehetően megmutatkozik már 
e kiállításon is. Úgy a legmagasabb 
egyházi körök, mint a hivatalos állami 
szervek a legnagyobb szeretettel igye-
keztek azon, hogy a magyar művészet 
virágait ebből a színesablakú, emelke-
dett világítású üvegháznak meleg-
ágyából is minél teljesebb kibontako-
zásra serkentsék. 

Az Egyházművészeti Kiállítás ren-
dező bizottsága Csernoch-díj néven 
állandó díjat létesített, amellyel rend-
szeres kiállításai alkalmával egy-egy 
meghatározott feladat megoldására 
hirdetet t pályázat legjobb munkáit 
óha j t j a kitüntetni. Az első alkalommal, 
Szent Ferenc jubiláris évében a Feren-
ces szerzet temploma egyik oltárképé-
nek megfestése volt a pályázat tárgya. 

Ezen a pályázaton főleg a fiatal művé-
szek vettek részt és pedig igazán szép 
sikerrel. Szent Ferenc a*akja, élete a 
leghálásabb festőtémák egyike. Az ő 
a lakjá t ábrázoló képbe belefér a leg-
melegebb költészet egész sugárzása. 
A virágok, fák és madarak szent barát -
jának élete mindenkor kedvenc tárgya 
volt a művészetnek s mélyen megih-
lette a mi festészetünk oly tehetséges 
mai i f jú nemzedékét is. 

A Szalon nagyterme jobbnál-jobb 
pályamunkával tel t meg. Heintz Hen-
rik, a szentendrei kolónia t ag ja nyerte 
az első díjat. A zsűri nagyon szeren-
csésen döntött . A «Szent Ferenc a ma-
daraknak prédikál», Heintz pályaműve 
igen finom, bensőséges alkotás. A szent 
alakját a nagy mesterek felfogásában 
helyezte el á művész. A mozdulat 
bájos, gyöngéd, artisztikus. A hát tér 
igen szerencsésen, stílusosan illesz-
kedik hozzá az előtér madárcsoportjá-

val együtt. Festőiség és költészet a 
legszerencsésebb összhangban egyesül 
e képben; 

Miklós József és Kákái Szabó György 
is igen érdekes felfogásban festették 
meg Szent Ferencet. Miklós művét 
főleg a meleg, tüzes és mégis komoly 
színezés teszi vonzóvá. A kompozíció 
is egyéni, megkapó. Bánovszky Miklós 
és Udvary Pál szintén egyesíteni tud-
ták a festői értéket a poétikus felfogás-
sal. Istokovits Kálmán komponáló ereje 
most is megmutatkozik, de ő a karcoló 
tűvel szerencsésebben t u d j a magát ki-
fejezni. Az idősebb nemzedékből Éder 
Gyula küldött szép pályaművet. 

A Szent Ferenc-képek közül számot-
tevő még Aba Nóvák Vilmos, Ibra-
nitzky Ilona, Jeges Ernő és Patkó Ká-
roly műve. R a j t u k kívül igen sokan 
festették még meg a szép témát több 
kevesebb szerencsével. 

A többi kép nagy sorából kiemelke-
dik Brenner Nándor «Beteljesedett» és 
Jeges Ernő «Urvacsora» című műve. Ez 
az utóbbi profán felfogású és túlmerész, 
de a téma újszerű felfogásával mégis 
megragad. Dísztelen szobában, nap-
pali világításban, pózmentes közvet-
lenséggel ülnek együtt az apostolok. 
Júdás groteszk f igurája átnyúlik az 
asztalon, bámészkodó aggok lesik a 
jelenetet. Egyházi szempontból sokat 
lehetne vitatkozni a kép modern és 
semmi föl emelőt nem nyúj tó felfogá-
sáról, a festő azonban érdekeset pro-
dukált. De ez a nyers, kissé durva el-
képzelés vissza fogja riasztani mind-
azokat, kikbe ez a jelenet a klassziku-
sok ábrázolásában vésődött bele. 

Csók István finom, magyaros «Hi-
szekegy»-ével, Glatz Oszkár «Jézus szü-
letése)) című nagyon szép vásznával, 
Gy. Sándor József jó templom-inte-
riörökkel szerepel. 

A szobrászok közül Ilosvai János, 
Damkó József, Kisfaludi Stróbl Zsig-
mond, Lányi Dezső, Farkas Zoltán és 
mások tűnnek föl ismert és ú jabb alko-
tásaikkal. 

A kiállítás iparművészeti része is 
értékes. Az ötvösművészek örvendete-
sen beigazolták, hogy ez a régen úgy 
virágzó magyar művészet ma ismét 
finom műveket t ud teremteni. Az egy-
ház e nemes művészet fellendítésére 
talán legtöbbet tehetne a mai nehéz 
időkben. 

Megyer-Meyer Antal munkái szinte 
egytől-egyig szerencsés, művészi alko-
tások. Gyönyörű egy ezüst kelyhe 
(48. sz.). Bittner János is nemes Ízléssel 
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dolgozó ötvösművész. Jaschik Álmos 
dús képzelőereje iparművészeti alko-
tásain is érvényesül. Molnár János 
Imre komoly, szép terve alapján Michl 
Alajos nemes kivitelben készített el 
egy házioltárt. A grafikusok közül 
Végh Gusztáv és Schilling Oszkár emel-
ték finom munkákkal a gazdag és érté-
kes kiállítás színvonalát. 

* 

A Nemzeti Szalon 51 csoportkiállí-
tása keretében Bakoss Tibor, Bán 
Tibor, Jicinska Vera, Krammerné Rad-
nai Margit és Zajti Ferenc munkái t 
m u t a t t a be. 

Bakoss Tibor már régen legjobb 
nevű vízfestőink között szerepel. Ked-
venz t émá ja ma is a baromfiudvar. 
A szinestollazatú háziszárnyasokat sze-
reti festegetni, amint a magyar nap-
sugárban begyeskednek, üldögélnek. 
Pár i lyfaj ta dolga most is igen sike-
rült. Tájképein bensőséges, lirai han-
gulatokat szólaltat meg. 

Bán Tibor a f ia talabb nemzedék sorá-
ból való. Még forrong, keresi az ú t já t , 
nem talál ta meg egyéniségének biztos 
ösvényét, de több munká ja biztató. 

Jicinska Vera a sziléziai szárma-
zású festőnő Brünnből idekerült gyűj-
teménye modern ecsetet muta t be. 
Olajfestményei, temperái, rajzai és fa-
metszetei enyhe kubista felfogást árul-
nak el. Szinei hervadtak, nem tud 
velük a képzeletre hatni. 

Zajti Ferenc pasztelljeiből egy el-
mélyedő íróiélek szól hozzánk, aki a 
szines krétával is irodalmi módon 
fejezi ki magát . Csupa hangulat min-
den képe, szín-verset és novellát ad, 
de nagyon kedvesen, bensőségesen. 

Krammerné Radnai Margit kerámiai 
munkáiban az ötletesség ragadja meg 
leginkább a nézőt. 

* 

Az Ernst Múzeum idénynyitó első 
kiállításán egy csoport tehetséges fia-
ta l művész kiforrottabb munkáiból 
kötöt t szép bokrétát . Ez a kiállítás azt 
igazolja, hogy a fölfelé törő if jú magyar 
művészgárda méltó utódokat tud ma jd 
a csatasorba állítani. Ez az új nemze-
dék csudálatos erőfeszítéssel dolgozik 
s ha első lendületét megőrzi, sok ko-
szorút fog még szerezni a magyar 
művészetnek. Most is főleg a grafiku-
sok terelték magukra a figyelmet. 
Szeretettel, elmélyedéssel használják 
puritán művészi eszközeiket, gonddal 
es gondolat bőséggel dolgoznak. 

Csóka István csupa finom, artisz-
t ikus tárgyat dolgozott fel. De még 
nagyon megérzik r a j t a Rudnay ha-
tása. 

Hollósné Mattoni Eszter «Akácfák» 
című karca tiszta magyar hangula-
tot vésett elébünk. Minden munká ja 
komoly tehetség elindulását jelzi. 

Istokovits Kálmán egyre ékeseb-
ben beszél jobbnál-jobb lapjain. Most 
már kezd felszabadulni Rembrandt 
lenyűgöző hatása alól, kezdi meg-
találni önmagát. «Ecce homo»-ja már 
egyéni felfogású. Komponáló ereje 
egyre nagyobb iramot vesz, merész 
feladatokat is teljes sikerrel old meg 
vele. 

Nemessányi Kontuly Béla nevét is 
mindenkinek meg kellett jegyezni e 
kiállításon. 

Komoly tehetség Bazilides Barna. 
Egyaránt erős, mint festő és mint 
grafikus. Önarcképe már kiforrott , 
teljesen érett munka. Bazilides Sán-
dor munkáiban is a kompozíció köti 
Je leginkább a szemlélőt. Patkó Károly, 
Ecsődi Ákos, Simkovics Jenő is nagy 
figyelmet keltett. Szőnyi István egyre 
forrongó erejében több új alkotásán 
gyönyörködhettünk. Darvas László és 
Molnár Zoltán is azok közé tar toznak, 
kiktől sokat várhat még a magyar 
művészet. 

A múzeum egyik termét Mohács 
emlékének szentelte e kiállításán. 
Érdekes régi képeket lá thatot t i t t a 
közönség, melyek mind a nagy tra-
gédiával voltak kapcsolatban. Leg-
több figyelmet Székely Bertalan drá-
mai festményei és Barent van Orley 
munkái keltettek. 

Az Ernst Múzeum ezidei második 
kiállításán ismét olyan művészeket 
állított az érdeklődés körébe, kik máris 
komoly eredményeket vívtak ki s kik-
nek további ú t j á t nagy figyelemmel és 
várakozással kell kisérnünk. Semmi 
sem igazolja jobban a magyar művé-
szet nagy jövőjébe vetet t bizodalmun-
kat, mint az, hogy az utóbbi években 
akárhányszor megesett, hogy egy-egy 
eddig ismeretlenségben lappangó fia-
tal művészünk egyszerre csak egész 
meglepő gyűjteménnyel jelent meg s 
egyetlen rohammal meghódította a 
művészet iránt érdeklődő közönséget 
s a krit ikát egyaránt. 

így jelent meg, teljes fejezetben az 
eddig vidéki elvonultságban élő Holló 
László. Az égő vörösök, forró sárgák 
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és izzó kékek kohószerü tüzét perzseli 
a néző agyába, szemébe a képeivel. 
Képzelőereje, szinte vad, őserejű, alak-
jai vonaglanak a reszkető erőtől, 
szinte kitörnek a súlyos, nehéz, sötét 
háttérből. Nagy, vaskos vonalakban 
foltokban komponálja pár alakos ké-
peit, festi látomásos hatású önarcképeit. 
Ha ez az őserő megtalálja a művészi 
fegyelem zaboláját, nagyot alkothat 
még. Ma még sok benne az idegen 
hatás, de izgalmas erejű tehetsége 
máris lenyűgöző. Boldizsár István ké-
pein a bátor természetlátás, a finom 
szináradat az uralkodó vonás. Harang-
lábi Nemes József érdekes alakokkal 
népesíti be a derült t á jaka t , csupa 
mozgalom minden tájképe. Teljesen 
egyéni látás jellemzi műveit. Kitűnő 
kis munkája a «Vizbenézők» (55. sz.). 
Mindkét művész grafikus gyűjtemé-
nyében is komoly értékekre bukkan a 
néző lépten-nyomon. 

S. Schossberger Klára bárónő a vilá-
gos, lágy színekben leli örömét. Egyé-
nisége még kiforratlan, idegen hatások 
alatt áll. Arcképein súlyos rajzhibák 
ötlenek föl. 

Fáy Dezső grafikái teljesen kifor-
rott munkák. Olasz tárgyú művei 
között nagyon értékes darabok akad-
nak. («Campanile antica», "Harang-
torony)), «Emlékezés egy firenzei dél-
utánra)), stb.). Mint illusztrátor első-
rangú. «A nagyidai cigányok»-hoz és 
Voltaire Gandidejához készült illusz-
trációi nagyon finomak, kifejezők, mű-
vésziesek. Valami kedves archaizáló 
hajlam érzik bennük, árad belőlük az 
a festői beszédesség, mely vonallal 
mindent úgy ad elő, mint ahogy a köl-
tői szó izgatja képzelő erőnket. 

Tordai Schilling Oszkár Krisztus 
ciklusa komoly rajztudással, nemes 
elmélyedéssel készült. Többi rézkar-
cai is sok tudással, gonddal ékesek. 
Szines rajzsorozatai kedves, könnyed 
munkák. 

Ez a kiállítás számottevő eredmé-
nyekkel ismertette meg a ma magyar 
művészetét szeretetteljes figyelemmel 
kisérő közönséget. Mariay Ödön. 

Zenei szemle . 

Eléggé élénk zenei szezonnak nézünk 
elébe. 

Az Operaház és a Filharmóniai Tár-
saság játékrendjét s műsorát ismerjük 
és az előzetes értesítések szerint sok 
kiváló külföldi művész látogat el hoz-
zánk. * 

Nagy zenei esztendő következik, mert 
a zeneművészet héroszának, Beetho-
vennek, százéves halálozási évforduló-
ját (március 26) nagy ünnepségekkel 
ülik meg világszerte. A hódolatadásból 
mi magyarok is nagy részt kérünk azért 
is, mert a mesterek mesterének több 
jelentős magyarországi vonatkozása 
van. Zenei eseményeink a centen-
náriumhoz fognak igazodni. így az 
Operaház előadja Beethoven Athén 
romjai c. kísérőzenéjét, melyet Kotze-
bue szövegére a pesti német színház 
megnyitására írt. Ezen az előadáson 
a mester István király nyitányát is 
hallani fogjuk. A Fidelio-1 szintén mű-
sorra tűzte az Operaház. A Beethoven-
ünnepségeken kívül bemutat ja az év 
folyamán Mozart Figaro házasságá-t. 
Stravinski Petruská-ját, Szabados Béla 
Fanni hagyományai-t és Bartók Csodá-
latos mandarin c. pantomimiáját. Ko-
dály Háry János-ának már megvolt 
a premierje. Felelevenítik Dohnánvi 
Vajda tornyá-1, Pierette fátyolá-1, Hubay 
Karenin Anná-ját, a Hugenották-at, 
Falstaff-ot ; ú j rendezésben kerül színre 
Az istenek alkonya s még néhány kisebb 
repríz fogja tarkítani a játékrendet. 

A Filharmóniai Társaság hangver-
senyeinek műsorával nem vagyunk meg-
elégedve. Legrégibb és legérdemesebb 
zeneművészeti egyesületünk, mióta nem 
Kerner István vezénylőpálcájához iga-
zodik, nem áll hivatása magaslatán. 
Dohnányi vezérlete alatt eleinte nemes 
lendületet kapott a zenekar, de az 
utóbbi években kiváló mesterünk jó 
félszezonra i t thagyja az orchestert. 
amely kénytelen érdekes és érdektelen 
idegen karmesterek vendégdirigálása 
után kapkodni. Ebből két baj szárma-
zik : nem magyar vezér áll a magyar 
sereg élén. Az idegen karmester, bár-
milyen kiváló is, nem viheti előre nem-
zeti művészetünket. A másik még na-
gyobb hátrány, hogy annyi idegen és 
ismeretlen kéz alatt ez a remek zene-
kar el fog romlani. A szimfonikus zene-
kar összjátékának t i tka az összeszokás-
ban rejlik. Haydn zenekara Hűmmel 
vagy Beethoven vezénylete alatt nem 
szólt úgy, mint Haydn kezenyomán. 
Kéthetenkint más-más karmester elvei-
nek kitenni ezt a zenekart — vétek. 
És kétszeresen vétek akkor, amikor 
a mi zenekarunk könnyen lehetne min-
den zenekarnak elseje, mert olyan fé-
nyes és tömör vonósok, mint nálunk, 
seholsem teremnek. Mi szállítjuk a világ 
leghíresebb zenekaraiba a legkitűnőbb 
vonósokat. 




