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John Galsworthy.
Az 1932. év irodalmi Nobel-díját
John Galsworthy angol írónak ítélték.
E tényen nincs mit igazolni : az ember
csodálkozik, hogy még csak most
kapta meg. Inkább jutalom volt, mint
elismerés ; inkább tiszteletadás, mint
értékelés. Galsworthyt a díj s az ezzel
járó tekintély nem emeli feljebb : a
Nobel-díj-i valőröket ő maga szerezte
meg, már régen megszerezte. Díj nélkül is elérte azt, amit más a díjjal.
A hír a magyar közönséget sem
lepi meg. Színdarabjai közül kettőt
látott és megszeretett. Regényei —
különösen a «Forsyte Saga» hétkötetes
ciklusa, az «Egy udvarház» és a «Sötét virág» — annak ellenére, hogy igen
nagy részben gondatlan, pongyola és
hibáktól hemzsegő fordításokban került forgalomba, már hosszú ideje a
lehető legszélesebb olvasóréteg tápláléka.
Galsworthy könyveinek könnyű útja
volt nálunk. Társadalomszemlélete
rokon Herczeg Ferencével : ő is torygentry, aki iróniájával szembefordul
saját osztályával, hogy végül mégis
csak azt szeresse. Ez a jóindulatú
kritika, amely észreveszi a hibákat,
de megbocsájtja, megfelelt a magyar
közönség felfogásának. Herczeg Ferenchez művészi tulajdonságaiban is
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hasonlít : mértéktartó, könnyed, világos és szórakoztató. Az, hogy Galsworthy keményebb, maróbb és hűvösebb, csak nagyon keveseknek vette el
a kedvét attól, hogy olvassák.
Galsworthy pedig teljesen angol,
teljesen társasági, társadalmi angol.
Problémái — eszményei — a korrektség, lojalitás, nyugalom, fölény, az
angol úri eszmények. A legmagasabbfajta ember szerinte a gentleman.
A gentleman-ségnek százados tradiciójából és kulturájából csinál költészetet. A legfőbb eszmény és az
aggodalom a legfőbb eszmény dekadenciája miatt. Ez jellegzetesen angol.
Irodalmi nyelvre lefordítva Galsworthy eszmei magatartása : a tisztaság esztetikai kategóriája. Nem a
levegő, a fák, a forrásvíz tisztasága
ez, hanem a tiszta galléré, fehér keztyűé, a papirosé, kulturtisztaság. Ez
a belső lényeg, ami Galswothy minden
szavának titkos, metafizikai értelme.
Ennek a kategoriának százszázalékos
megvalósítója. Ezért olyan hideg,
olyan úri, olyan nyugodt, biztos és
kiegyensúlyozott. Ennek az esztetikai értéknek állandó jelenléte és sugárzása az, ami benne vonz, amit
benne csodálnak : ami egyedülállóvá
teszi őt az angol, sőt az egész világ
irodalmában is.
Hamvas Béla.

Színház.
Tűz a Monostoron.
Indig Ottó színmüve a Nemzeti Színházban.
Kolozsvár 1704 tavaszán torkig
van a német-rác kettős elnyomással,
Rabutin gróf sanyargató uralmával

s mikor Rákóczi hadai közelegnek,
a patrióták rendre átszökdösnek a
fejedelem hűségére. Nagyszegi Gábort
is áthajtja elkeseredése, noha otthonmarasztaná a felesége : asszonyát, a
szép Gálffy Zsuzsánnát leánykori szerelmese, Mikes András kerülgeti. Az
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ostromolt városban hagyott ifjaszszonyra egy szereleméhes rác tiszt
is szemet vet. Mikes ezért nem is bírja
szökésre szánni magát : Zsuzsánna
közelében marad, védelmül. De a közelség lángralobbantja a régi, kölcsönös szerelmet s mikor a férj hadikémkedésre hazaszökik, feleségét a
Mikes fogadására magáraöltött ünneplőben találja. Zsuzsánna nyiltan
meg is vallja, kit szeret, s Nagyszegi
talán lemondana az asszonyról, de az
okvetetlenkedő rác hadnagy is éppen
akkor toppan be. A férj most már váltig azt hiszi, hogy a hadnagy szeretője
az asszonynak, lelövi a póruljárt
szoknyakergetőt, majd mivel megbizatása amúgy is a kuruc támadás
előkészítéséül a monostori városrész
felgyujtására szól, elsőnek mindjárt
a maga portájára veti a tűzcsóvát.
A félájult Zsuzsánnát az égő házból
Mikes ragadja magával.
Ezt a kosztümös házassági drámát
mondja el Indig. A történelmi hátteret egy kissé túlságosan is a kosztümökre bízza s a házassági drámában
sem igen bolygatja meg a konvenciót.
Minden vonatkozásban adós marad a
jellemek biztosabb rajzával s főleg
belső fejlesztésével, nemkülönben a
dialógus valódi drámaiságával. Jelenetei sehol sem lobbannak úgy lángra,
mint a darab végén a Nagyszegikúria ; a szenvedélyek sohasem gyujtanak úgy, mint a tornyosnyoszolyából előtépázott szalmacsóva. Nagy
darabírói gondossággal, de kevesebb
költői lélekbebocsátkozással készítette
el színpadi művét, ezért támad az a
benyomásunk, hogy az eseményeknek — a köz- s a magánéletieknek
egyaránt — egyre csak a fölszínét
mutogatja. A dráma csúcspontjául
szánt szerelmi jelenet is Zsuzsánna
s Mikes közt alapjában nem más, mint
a színésznőnek juttatott bravúrária
(egy negatív szerelmi vallomás arról,
hogy a nő mi mindent felejtett el végképp, amiből annak kell kiderülnie,

hogy íme, nem felejtett el semmit),
s ezt a hatásos helyet Bajor Gizi
színészileg gyönyörűen ki is aknázta,
de, sajnos, itt is inkább csak a mutatvánnyal volt alkalma hódítani, semmint a művészi igazsággal.
Gondos a rendezés, az az előadás
is, noha némileg lagymatag vérkeringésű. Kiss Ferenc magyar indulatú,
őszinte fájdalmú férj ; Lehotay daliás
és gyengéd udvarló, talán valamivel
szentimentálisabb is a kelleténél.
Petheő Attila (a rác tiszt) egész szerepét tört németséggel mondja s egy
jobban elgondolt, mint megírt tolmács
segítségével udvarolgat, kit Gál Gyula
buzgalma és leleménye ment meg
attól, hogy a nyakunkon nőjjön ki.
Vaszary Piroska is ízesebb eléggé
ízetlen szerepénél. Hettyey Aranka
grandiózus anyafigurát építget kevéssé grandiózus mondokájából. Nagy
Adorján, Ónodi, Pataki s még néhányan kellő tűzzel és jó magyar zamattal kuruckodtak.
Erdélyi kastély.
Hunyady

Sándor színműve a
színházban.

Víg-

Erdélyi mágnás miliőben játszatta
Hunyady első színpadi művét, a
Júliusi éjtszaká-t, ugyanoda helyezi
ezt a legújabbat is, a különbség csak
az (ez a csak azonban itt egész világot
jelent), hogy ez a mágnásvilág már
az elrabolt Erdélyé, hol a regátbeliek
kényére került, azok szabad prédájává lett minden, amin a sokszázéves
arisztokrácia
hatalma
nyugodott.
Ebben a korszerűségben az új darab
rokon a Délvidéken játszó Feketeszárú cseresznyé-vel. Sajnos, kevésbbé
rokon akár benső drámaiságban, akár
egyéni jellemrajzoló erőben. Hunyady
szereti azt hangoztatni, hogy a színpadon szívesen ír «drámai riport»-ot,
s meglehet, annak is, amiről most
beszél, megvan a hiteles valóságalapja. De vajmi kevéssé van meg a
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művészi valósághitele. Ha riport is :
nagyon semmitmondó, elmélyítésre
sehogy sem alkalmas történetről adott
beszámoló, annak is meglehetősen
színtelen.
Pataky Ádám gróf kastélyába vendégül, családi békéjébe elegáns ragadozóul «betör» egy csonkamagyarországi gróf, akit a szerző szándéka szerint egy kicsit az egész királyhágóninneni arisztokrácia reprezentánsának
kellene tekintenünk, de aki valójában semmit sem reprezentál, még —
ami drámai szempontból legöregebb
hiba — önmagát sem. Üres, hígan
politizáló figura, akinek a szép háziasszony— ha valamivel jobb az emberismerete — már az első felvonásban kitehetné a szűrét. De a másodikban — míg a férj elkobzásra ítélt birtokuk s egész vagyonuk megmentése
ügyében Bukarestben tölt tíz napot —
Erzsébet asszony tüzet fog s nyilt
színvallásra várja haza az urát. Ez
azonban a Hiób-hírt hozza, erre feleségében is felébred a hitves és anya,
s a kábítgatót, ki vesztére éppen ebben a végzetes légkörben tér át az
erőszakosabb eszközökre, végleg elutasítja.
Mindez meglehetős vontatottan,
sokszor tétova jelenetekben halad
előre. A szerző egy «nagy szenvedély»
rajzát fájdalmasan aktuális korrajzzal akarta egybeforrasztani, de végül
mind a kettővel adós maradt : amaz
a drámaibb fellángolásig el sem jut,
emebből szervetlenül el-elhullajtott
politizálgatás lesz. Még a két világ
összeütközéséül szánt «nagy jelenet»
Pataky gróf s a román miniszter közt
is majdnem visszafelé sül el : a hódítók álláspontját különb jellem védelmezi, mint a megalázott magyarságét,
hiszen ez esetben amaz a megvásárolhatatlan s ez a vesztegető.
Az elgondolások ily bizonytalansága mellett bizonytalannál egyéb a
dráma megépítése sem lehet. Az
epizódalakok nem élő emberek, ha-

nem hangos közhelyek, mintha az
ösztövér főcselekmény hézagainak kitöltésénél egyéb rendeltetésük sem
volna. Ezért van híján az előadás is
az igazi meggyőződésnek. Somlay (Pataky gróf) jobban hatott diszkrét
némajátékával — kivált a miniszteri
audiencia után — semmint a szerző
fakó szövegével. Gombaszögi Frida is
majdnem érdektelen maradt, csak a
harmadik felvonás néhány ingerült
hangjában találta meg önmagát.
Csortos kurta jelenetében kellő súlyt
adott a soviniszta román hatalmasságnak. A fahangú szerelmes grófot
Hajmássy mozgásban is fabábbá faragta. Tőkés Anna szép volt és —
szerep nélkül való. A fiatal Márkus
Margit jól mozog és — amit egyre
gyérebben tapasztalhatni — szépen
beszél.
A varázsige.
Hatvany Lili vígjátéka a Vígszínházban.
Modern Hamupipőke-mesét mond
el a szerző, melynek modernsége abban nyilvánul meg, hogy a naivitás
helyett a raffinéria benne a dolgok
intézője. A léha és hígvelejű festőbarátját gyámoltalanul hódítgató kis
iparművésznőnek — két nagynénje
személyében — két ellentétes principium avatkozik bele szerelmi vetélkedésébe kacér mostohájával szemben.
Természetesen itt az ósdi erkölcsöket
hirdető nagynéni a boszorkány, s a
másik : a mondaine és könnyelmű
elveket valló a jótündér. Ez utóbbi
oktatja ki az ilyenekben kissé nehézfejű hugocskát arra, hogy a boldogulás titka ki nem ejteni a varázsigét :
«szeretlek, imádlak», mert ez a holtunkiglan-ízű vallomás a férfinépet
csak elriasztja. A mesebeli varázsló
pedig ezúttal egy híres bűvész, kit
a jószellem-nagynéni a szerelmes kisleány segítségére küld s ki aztán önmaga felé varázsolja át pártfogoltjának érzelmeit. E ponton a szerző
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meseelgondolása
és
meséreutalása
meglehetősen ingatag : a színpadi
hókusz-pókusz kedvéért ide-odabilleg
a fejlesztéssel, a zavarosságot sem
kerüli, inkább keresi, hogy — ötletekre halászhasson benne.
A Molnár Ferenci ötletdarab-típus
terméke ez a színpadi játék, s nem is
tehetségtelen iskolatermék. Kivált a
harcias s a rosszmájúság hangnemében tartott dialógusai figyelemreméltó ügyességre és nem egyszer
metsző elmésségre vallanak. A két
nagynéni szócsatái pompásan peregnek s a jobbra-balra flörtölő mostoha
csábjelenetei is otthonos könnyedséggel vannak megcsinálva. De amikor egy-egy színpadi helyzet kiaknázása megtörtént s kapcsolat és átmenet kívántatik a következőhöz,
egyszeriben örvények nyílnak meg,
melyek nem annyira mélységet sejtetnek, mint inkább — ürességet.
Finom ízlésű színpadi képek keretében, jól perdülő játékegyüttesben
került elénk az újdonság. Dayka Margit üde kedélye és kedvessége táplálta
és tette plasztikussá a főszerepnek
eléggé laza vázlatát. A mostohát
Makay Margit szellemesen és izgékony fantáziával rajzolta meg. A két
leghálásabb szerep — a nagynéniké —
Góthnénak és Gombaszögi Ellának
jutott : ragyogott is mind a kettő az
egymás s a tulajdon fényében. A varázsló, Rajnai, viszont egy kissé Hegedűs Gyula ördögének visszfényét is
idézgette. Góth valami eredetibb vonást szerepétől sem igen kapott,
maga sem nagyon törte magát ilyesmi
után. Mészáros Giza nagy biztosságát,
az epizódban pedig Vágóné szeretetreméltóságát és Peti jóízűségét örömest
kiemelhetjük. Egyedűl Gyergyai bízta
rá magát pár fintorra s néhány mondat akusztikai hatására. Hülyét bíztak rá s ő olyan valakit játszott, aki
játssza a hülyét. Olcsón nevettetni
így is lehet, de hol marad a hülyeség
öntudatlan bája? . . . A színészi ha-

tásra nézve is van egy «varázsige» :
a szerepet kell játszani s nem játszani
a szereppel.
Dzsimbi.
Zágon István vígjátéka a Magyar Színházban.
«Női Faun»-t emlegetett a szerző
előzetes
hírlapi
nyilatkozataiban
szinte gyanut keltő szívóssággal. Szerencsére maga a darab nem női
nemre átírása a Knoblauch-féle garasos ötletű komédiának. Zágon ötlete
sem valami merészen új vagy értékes,
de az ötlet felhasználásában százszor
különb
és
összehasonlíthatatlanul
«íróbb» az angol színpadi csepűrágónál.
Zágon Dzsimbije egy léha oroszlánvadász által Európába portált szigetlekó ártatlanság rá is az a feladat
hárul, hogy a «romlott» civilizációban
a romlatlan civilizálatlanság erkölcsi
és ítélőképességbeli fölényét bizonyítgassa. Hála Istennek, erről a rousseaui keresztapaságú tételről maga az
író sincs valami túlságosan meggyőződve, nem is csap mellette olyan vásári és hazugszavú lármát, mint
Knoblauch mester bakugrás-bajnok
Faunja ; Zágon beéri annyival, hogy
enyhén, diszkrét szatirikus éllel s
általán igen kellemesen eljátszadozik a kontraszthatásokkal, melyeknek
túlságosan végükrejárni maga sem
kíván.
Különben is Dzsimbije hol a hű
szerelemnek, hol a pénzeszsák felé kacsingató női ingatagságnak képviselője, egyszer egyedül ő a morál nagybirtokosa, másszor maga is romladozásra hajlik a romlottak környezetében. Mindezt nem szabad nagyon
feszegetni : Zágonnak amúgy is még
a «rossz» emberei sem hitványak, ez
a rokonszenvesen jólelkű író mindenkit felruház jókora adag kedvességgel
és érezhető örömmel boronálja össze
hadilábon álló szerelmes párjait. Nem
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akar ő jellemek tövéig ásni, a «vadleány» bölcseségének diadalát sem
viseli valami nagyon a szívén, — legyünk őszinték : alapjában semmi
egyebet nem akar, mint mulatságos
színpadi jeleneteket írni. Ez a szándék nyilván nem érdemel gáncsot,
kivált mivel megvalósítása többnyire
határozottan sikerül. S azonfelül van
benne egy kis lírai ér is, formás mondataiban hellyel-közei a szive is megdobban.
A Dzsimbit alakító Titkos Ilonának éppen ezek a líraibb kihangzású
helyek sikerülnek legszebben. Ez a
jobbára üres feladatokban foglalkoztatott művésznő most is megmutatja,
hogy tehetsége különb, mint azok a
pusztán külsőséges várakozások, amelyeket vele szemben szerzők és színházvezetők általán táplálnak. Törzs
csupa színészi biztosság s az a fiatal
Ráday is, ki igazán kedves és megnyerő, legfeljebb valamivel felületesebb, semmint a rábízott alaknak
tüzetesebb átélése útján lehetne. Sulyok Mária temperamentumosan s
mindamellett ízléses mértéktartással
harcias, Székely Lujza bájosan és
meghatóan gyámoltalanul lagymatag.
Mály Gerő sok természetes humorral,
csak egy kicsit félvállról dolgozik.
Nagyon frissek s különösen színhatásban megkapóak a színpadi képek és
eleven, fordulatos a Tarnay Ernő
rendezése. A színház a könnyed és
élvezetes vígjátéki hangnemben ezúttal valóban hibátlan együttesmunkát produkál.
Huszárok.
Gerő Gyula katonadarabja a Kamaraszínházban.
Színpadi szerzőül altábornagyokat
elég ritkán üdvözölhetünk, a multból
is legfeljebb altábornagyné jut az
eszünkbe : Forinyák Gyula felesége,
kinek a századfordulón adták egy
igénytelen dramolettjét.

Erre a századfordulóra tekintget
vissza a mostani újdonság magasrangú katonai szerzője is, ugyanarra
a világra, mely — bár nem ily kései
emlékképpen, hanem kortársi megvilágításban — Herczeg Ferenc Dolovai nábob leányában is tükröződik
meg a Rákosi Viktor Emmy című
regényében, melyből csak a minap
készült egy vidám színpadi garnizonhistória. Gerő Gyula színműve mind
e két darab témájára emlékeztet : a
Herczegére abban, hogy az ő könynyelmű főhadnagya is a kvietálás
küszöbéig sodródik, a Rákosi regényére pedig abban, hogy a főhadnagynak ezredese leányával támad szerelmi konfliktusa. Gerő
Gyulára
nézve ennek a konfliktusnak megteremtése a legnehezebb színműírói
feladat. A kisvárosi huszárélet rajzához sok jó színe van, ezt a környezetet szereti is, ismeri is, a mellékesebb
szereplők mindegyikében akad valami
élő és hiteles vonás. Kedves és természetes melegségét, erősen eszményítő
emberszeretetét nagy rokonszenvvel
fogadhatjuk ; akárhány jelenetében
tollforgató készségét, beszédének ízességét is bízvást elismerhetjük. Csak
a «bonyodalom» körül van némi bökkenő. Kapunk például egy olyan
lélektani indítékok nélkül, valóban
l'art pour l'art fondorkodó víg özvegyet, akinek egész léte merő színpadi
fikció s aki nyilván az Aranyember
ádáz Atháliájához járt iskolába, de
bizony nagyon kisképességű tanítványnak mutatkozik. S még a fiatalok szerelmi kettősének komolyabb
fordulataiban is cserbenhagyja szerzőnket az ereje ; a kedves ezredesleányka szűzi önérzetéhez nagyon
könyvszagú mondatokat szolgáltat,
alakjai ilyenkor inkább helyzeteket
juttatnak szóhoz, semmint a maguk
lelkét. Többet érnek a férfijelenetek :
katonákat egymásközt a katona-író
ösztönösebb biztossággal beszéltet.
Az előadás friss és tempós, komo-
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lyabb színészi érték is akad benne.
Mindenekelőtt az Olty Magda megnyerő, tartalmas alakítása. Ez az ifjú
művésznő már a Fannyban is megmutatta s most újabb bizonyságot
ad felőle, hogy sokkal inkább otthon
van a szív világában, mint az olcsó
naiva-közhelyekben. Játéka abban a
mértékben válik különbbé, amint a
szerepe bensőbb mozzanatok felé mélyül — s ez nagy szó. A Tarján Gidaszerű főhőst Mátray néhány felesleges
negédeskedő vonással jócskán elrajzolja. Lontay viszont ezúttal először
árulta el, hogy arcjátékra is képes,
amit eddig sikerült titokban tartania.
Gazdy Aranka érett művészete az
«ezred nagymamájá»-nak súlyt és tekintélyt biztosít. Apróbb szerepben
feltűnik Egry István kitűnő megfigyelése, Kéri Panni friss temperamentuma, Hollós Melitta természetes
kedvessége, Zempléni higgadt játéka.
Végül a leghálátlanabb feladatban, a
feketeszívű özvegy alakjában, a tehetséges Pogány Irén nagy odaadással
és élénkséggel mentette a menthetőt.
Forgószél.
Boross Elemér tragikomédiája a Kamaraszínházban.
Kétségtelen, sőt jelentékeny tehetségű drámaírónak balfogása. Vele a
színpadon most is — mint korábbi
műveivel — igazi író szólal meg, aki
egész figyelmünket és kritikai készségünket keményen foglalkoztatja még
akkor is, sőt akkor leginkább, ha azzal, amit mond, perbe kell szállnunk.
Egy öngyilkosság történetét mondja
el, beágyazva abba az apokaliptikus
tömegöngyilkosságokba, amit korunk
emberisége a világháború vállalásával
önmagán elkövetett. Azoknak az ifjaknak érettségi találkozójával indítja el darabját, kik tizenöt évvel ezelőtt gyermekfővel sodródtak a tömegmészárlás borzalmaiba. Egész létükön, családi környezetükön, egyéni

boldogulásukon átgázolt a háború
szörnyű tankja. Ez a darabkezdő jelenet kitűnő, benne a genre-rajz a
monumentálissal érintkezik, a sűrű
kis ötletek mögött hatalmas távlatok
nyílnak. De az első felvonásvégen a
kollektív tragikomédiából (hol e kényes műfaj hangneme kiváltságos erővel van megtartva) kibontakozik Merán Miklós egyéni életzuhanása, mely
a továbbiakban szimbolumként az
egész emberközösség korszerű válságát volna hivatva hordozni. S ezen
a fordulón siklik ki a dráma. Ettőlfogva végiglen számlákat nyujtanak
be, de mindig rossz helyre : a felhördülések fájdalmasan igazak és friss
sebekként fájók, de a számonkérés
tirádái hamisak és erőszakoltak. A pacifizmusnak, ennek a legnemesebb
hitvallásnak apostolai rendszerint elvétik a bizonyítást s Boross Elemér
is a maga Fedja-lelkű hősével csak
egy úri sorból akaratgyengeségből lezüllő embernek kálváriaútját mutogatja, aki a konjunktura uborkafájára
felkapott alacsonylelkű ripőkséggel
szemben is csak a maga úri önérzetének sérelmét bosszulja meg, holott a
szerző elképzelésében a Názáretinek
evangéliumi szellemével kellene a kufárszellem ellen korbácsot ragadnia.
Tiszteletreméltó az író emelkedett
morálja és férfias bátorsága, csak a
drámát ejtette el prédikátori buzgóságában. Mindez a fődolgokra, színművének fővonalára vonatkozik, a
részletben a darab végéig érezni és
becsülni kell tehetségét. A drámai
mag csak az összecsapások nagy fordulóin hígul meg nem győző általánosságokká, az intimebb helyeken
úgy ismeri s oly biztossággal alkalmazza a szó drámai értékét s hatóerejét, mint színpadi irodalmunkban
ma igen kevesen.
Nagyon jó és lélekkel teli az előadás. Vértes Lajos vígszínházi első
sikere óta ennyire még sohasem lelte
meg önmagát : beszédének mély lélek-
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talaja van, tragikusan meghasonlott
léleké. Peéry Piri a feldúlt otthonok
anyai martiriumának megrendítően
igaz hordozója ; ahogy a férje hősi haláláról annak idején érkezett tábori
lap szövegét, mit már rég könyv nélkül tud, nem a papirosra, hanem a
semmibe révedve olvassa fel : felejthetetlen. Both Klári az erkölcsi válság diszkrét rajzával tűnt fel. Szigeti

Jenő is megint a maga legjobb szintjén mozgott a pincér alakjában, kivált
realista megfigyeléseivel ; a nagy haldoklási jelenetben valamivel aláhúzottabb volt a kelleténél. Mátray ezúttal
teljes hitelt teremtett figurájának s
egy kurta szerepet nagy súlyhoz juttatott a sokat ígérő tehetségű KöpecziBoócz Lajos.
Rédey Tivadar.

Képzőművészet.
Ernst-Múzeum.
Bernáth Aurél gyüjteményes kiállítása, mely az Ernst-Múzeum valamennyi termét elfoglalta, emlékezetes esemény volt. Ez a kivételes tehetségű művész, ki eddig kevés alkotással
szerepelt a közönség előtt, most mutatta meg teljes erejét és sokoldalúságát. Régebbi képei, melyek közül
néhány ízelítőül a mostani kiállításon
is látható volt, az igazi pasztellfestés
éteri finomságát és könnyed elegánciáját oly sokrétű és kulturált formában szólaltatták meg, hogy hozzájuk
foghatókat magyar földön csak RipplRónai József művei között találni.
Ujabb vásznai olajképek, melyekben
az ember nem tudja, mit csodáljon
inkább, a felfogás nagyvonalúságát,
a misztikus lelki tartalmat vagy az
emelkedett lírát, mely a férfias temperamentum oly közvetlen megnyilatkozásaival olvad össze. Sok kiváló
festőnk van, de senki sincs közöttük,
ki oly hiánytalanul meg tudja oldani
a maga elé tűzött feladatokat. Az
alkotóerejének virágjában álló művész döntően belenyúlhat a fejlődés
további sorába, mint ahogyan döntően belenyúlt már azzal, hogy külföldi hatásoktól teljesen menten, európai viszonylatban is kiváló szintet ért
el. Mindazokkal a művészekkel szemben, akik Magyarországon tiszta értékeik megbecsülése fejében, mint ő,
vezéri szerephez jutottak — pl. Fe-

renczy Károly — az is előnye, hogy
nemcsak művész, hanem korszerű
művész is, megoldásai együtt haladnak a külföld nagy problémáinak megoldási kísérleteivel s mindezek ellenére azoktól teljesen függetlenek.
Talán nem elhamarkodott, ha azt
állítjuk, hogy az európai művészet
és a magyar művészet egymáshoz
való viszonyát vizsgálva is jelentékenynek tartjuk ezt a kiállítást s itt
meg is kell állnunk, mert ennél nagyol b elismeréssel már nem adózhatunk egy új művész kvalitásainak.
Kiállítótársa, Mészáros László, a
fiatal magyar szobrászok egyik legtehetségesebbike. Főműve, a Tékozló
fiú c. életnagyságú figura, valóban
plasztikai tehetségnek mutatja őt ;
képtelen másban, mint tömegben gondolkozni, de azoknak egyensúlyával
és feszülésével ; szóval : statikájával
és ritmikájávai már most, pályája elején, tökéletesen tisztában van. A Tékozló fiú meredt mozdulatlanságával, kifejezésének szinte fájdalmas
intenzitásával legjobb modern szobraink egyike, melyre mindig vissza
kell emlékezni, ha a tereinkre állított
nagyképű sivárságokba
ütközünk.
Portrészobrai hasonlóan mutatják kiváló tehetségét, mely távol áll az
aprólékoskodás örömeitől, de egy-egy
fejjel tisztán éreztetni tudja, hogy
tömegekben látja a világot.
Az újabban megnyilt kiállítás főalakja Fényes Adolf, ki legutóbbi

