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Macbeth szerepére Ódry Árpád 
nyilván nagy elmélyedéssel készült. 
S ami ez alakban önmagával vívódó 
küzdelem, ami befelé feszülő vias-
kodás, azt éppenúgy érvényre jut-
tatta akárcsak Bánkjában a „belül-
ről dühösködő indulatot", de a hősi 
vonás, a zordon keménység éppen-
úgy hiányzott innen is, akárcsak 
Bánkjából a „nemes méltóság." Hisz-
terikusabb és modernebb volt, mint 
szabad volna lennie. Most érezzük 
igazán, milyen nagy kár, hogy 
a Nemzeti Színház elveszítette Kürti 
Józsefet: efféle szerepekhez az ő 
nagyvonalúsága sokkal jobban ta-
lált. 

Lady Macbethet Hettyey Aranka 
hibátlanul játszotta, de inkább csak 
kivülről formálta meg, mintsem be-
lülről élte át. Nagy Adorján Mac-
duff szerepében tragikus magassá-
gig emelkedett. Eddig is intelligens 
színésznek tartottuk, de ennyi erőt 
még nem láttunk tőle. Palágyi Ban-
quoban az egyszerű, keménykötésű 
katonát nagyon igaz hangokkal 
ábrázolta. 

. . . Teljességgel érthetetlen, hogy 
e több ponton hibás, de egészében 
mégis nagyon érdekes előadást 
olyan kis közönség látogatja. Hová 
csökkent a múlt esztendők Shakes-
peare-láza, amely egész ciklusokat 
tett lehetővé? Szomorú volna hinni, 
hogy csak divat volt ez is. 

* 

Szemlénk zártakor vesszük azt a 
már hónapok óta sejtett és mégis 
váratlanul lecsapó hírt, hogy a ma-
gyar színjátszás büszkesége, Blaha 
Lujza meghalt. Az ő működése 
olyan jelentőségteljes a magyar 
színjátszás és a magyar színmű-
irodalom fejlődésében, hogy valósá-
gos kegyeletsértés volna érdemei-
nek méltatását egy pár elsietett 
sorba beleszorítani. Kötelességünk-
nek érezzük, hogy következő szá-
munkban bővebben foglalkozzunk 
vele. Most elégnek kell tartanunk, 
ha a fájdalom szavát hallatjuk s 
ha sírjára a hála koszorújának 
egyetlen virágszálát illesztjük. 

Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
A magyar művészetet komoly vesz-

teség érte Gyárfás Jenőnek decem-
ber hónapban bekövetkezett halálá-
val. Az utóbbi időben nem igen emle-
gették már ezt a nevet, amely pedig 

nagy igérete volt a magyar képző-
művészetnek. Gyárfás Jenő 1857-ben 
született Sepsiszentgyörgyön. Az 
ottani főgimnáziumban tanult, hol 
rajztehetségét felismerték, így ál-
lami ösztöndíjjal a fővárosba került 
a mintarajziskolába. 1877-ben már a 
müncheni akadémián találjuk, ahol 
előbb Wágner Sándor, majd Dietz 
volt a mestere, 1880-ban festette meg 
„Tetemrehívás" című képét, Arany 
János balladájának nyomán. Ez a 
műve, melyet a művész később a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak aján-
dékozott, egycsapásra ismertté tette 
a nevét. Komor drámaiság nyilat-
kozott meg benne abszolut festői ér-
tékek mellett. E munka után Gyár-
fást a magyar képzőművészet leg-
ígéretesebb alakjai közé kezdték szá-
mítani. De azután, sajnos, őt is utol-
érte annyi magyar zseni szomorú 
6orsa: újabb munkával nem érte el 
a vágyott új sikert, nem méltányol-
tuk kellőleg, lassanként meghasonlott 
magával és mint Szinyei Merse 
Jernyére, úgy húzódott vissza szü-
kebb hazájába, a székelyföldre. Ott 
éldegélt Sepsiszentgyörgyön, még 
fel-felvillant talentumának szikrá-
zása, de lángra nem kapott többé. 
Nagyobbrészt helyi vonatkozású arc-
képeket festegetett és időnekelőtte 
reáborúlt nevére a feledés fátyola. 
„Gábor Áron halála" című kései 
műve már csak azt bizonyította, hogy 
elszáradó ecsetében remekművek kal-
lódtak e l . . . Gyárfás Jenő megma-
radt a „Tetemrehívás" festőjének. 
Ezt a művét remekbe alkotta, ez az 
egy alkotása fent fogja tartani a 
nevét, mely a meg nem értés, a mos-
toha magyar gazdasági és művészeti 
viszonyok miatt és nem kis mérték-
ben az annyi magyarban megmutat-
kozó, leverő oblomovizmus miatt 
soha nem ragyoghatott fel teljessé-
gében, küldetéses erejében . . . 
* 

Az Ernst Múzeum X X X V . cso-
portkiállításának katalógusán stíl-
szerűen nyomtatta ki piros betűkkel 
Rippl-Rónai József nevét a többi ki-
állító művész neve fölé, mert ezen a 
tárlaton csakugyan e nagy meste-
rünk ős festőzsenije adja a vezető 
szólamot, az ő gazdag kifejezési ská-
lája bűvöl el bennünket legelsősor-
ban . . . 

Akár csudálatos emberlátást reve-
láló arcképeit, akár poétikus, halk 
finomságok fátylaiba burkolt táj-
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képeit bámuljuk meg, egyaránt meg-
indít bennünket. 

Azt mondtuk: emberlátást reve-
lálnak a portréi. Pedig itt már iga-
zában nem is annyira külsőleges lá-
tásról kell beszélnünk. Rippl-Rónai 
ma már ott tart, hogy inkább befelé 
néz, festőlelke álmait festegeti, azt, 
amit behúnyt szemmel érez, nem 
amit a valóságban lát. Szeme csak 
összegyüjti számára azt az anyagot 
a külvilágból, amit azután legben-
sőbb piktori kohóban át- meg átol-
vaszt, hogy a forró retortán keresz-
tülszűrve ömlessze ki ismét a szem 
örömére. Pillantása reászáll a szín 
virágára, a forma kelyhére, beszür-
csöli róla a lényegesség hímporát és 
művészmézzé feldolgozva osztogatja 
szét képeinek keretébe. 

Ezt a hasonlatunkat női arcképeire 
alkalmazhatjuk leginkább. Ezek a 
finom, puha és behízelgő édességű 
szinek tulajdonképen már nem egy-
szerű megjelenítései egy-egy deka-
dens szépségű fejnek, hanem Rippl-
Rónainak a nőről való elképzeléseit 
sűrítik álmatag képekbe. A „Leány-
fej esti fényben", a „Kékkalapos nő 
fekete keztyűvel", a „Kaméliás hölgy" 
a „Hermelines hölgy" mind, mind 
ennek a nőről való fojtott hangulatú 
álmadozásnak az eredményei. E sá-
padt arcok, gyakran Renoirra emlé-
keztető szuggesztiv erejű, megtágult 
szemek, és élveteg pirosságú ajkak, 
mintha elvont megjelenítései, titko-
san összefüggő részletei lennének a 
világ összes hypermodern nőit egy 
ívbe összefogó festői álomnak. 

Ez a színálmodozás, színmerengés 
ködlik le színes párákban, kápráza-
tokban többi emberábrázolásairól is. 
A „Gyászos nő" képe, de még a piros-
sipkás önarckép s „A költő" is iga-
zolja ilyen látásunkat. Ezek a képek 
teljesen adják az embert, de valami 
félébrenlét, félálom fátyla borul reá-
juk. Talán éppen azért hatnak reánk 
olyan sejtelmes erővel. Különös, 
furcsa szinek, gesztusok integetnek 
ezekről a képekről, egy nagy művész 
szerencsésen odalehelt ábrándozásai, 
mintha mindegyik valami titkot rej-
tegetne színben és vonalban egyaránt. 

Ugyanilyen érzéseket szuggerálnak 
mély költészetet sugárzó tájképei is. 
Kékes, lilás felhők szállnak a Bala-
ton felett és ezek a párás fol-
tok is mintha titkolóznának, a 
nagy víz tükrétől menekülve... A 
„Kék ég akácfasorral" sokkal többet 
mond a címnél... a kék ég a rejte-

lem fátylává lesz s az akácfák mintha 
valami magyar szimbólumról sut-
tognának . . . 

„Kivágják a nagy akácfát vihar 
előtt" . . . mennyi nyomasztó hangu-
lat riad föl bennünk, amíg elnézeget-
jük! Nyárfák és nyírfák, az Ő nyí-
rese, vágáskor, télen... a Kelen-
hegyi út . . . mind csupa poétikus 
szimbólummá alakul, a kékeslila 
fátylak alatt valami sejtelmeset ér-
zünk, a rőt foltokban titkokat keli 
keresnünk önkénytelenül... 

A mester valamennyi képe ilyen 
lelket lehelő most. Érzés árad a pa-
lettájáról, akármilyen témáról regél. 
S bármit mesél is a szinekkel és vo-
nalakkal, sohasem lesz banális, vagy 
novellisztikus. Mindig a piktor nyel-
vén beszél s amit mond, azt poétiku-
san mondja. A mesterségbeli abszo-
lút tudás ékesen virít minden képén, 
de ez sohasem válik külön az őszinte 
piktori poézistól. 

Ez a Rippl-Rónai kollekció emléke-
zetessé teszi ezt a kiállítást. 

Szüle Péter festményei ezt a tehet-
séges, nagyotigérő művészünket pá-
lyájának érdekes állomásán reprezen-
tálják. Csaknem minden művéből 
magyar zamat érzik. A „Bibliaolvasó 
nő"-t minden jel nélkül is a világ 
bármely kiállítási termében magyar 
képnek érezné az ember azonnal. Ma-
gyar paraszti jelleg, valami ősi, pusz-
taias súlyosság szorult bele, egy da-
rab magyar puritánság, ami minde-
nütt elkülönböztetné minden más, ha-
sonló tárgyú képtől. Szüle Péter többi-
most kiállított képe is ezt a jegyet 
viseli. „Panni néni", a „Tanyai Zsu-
zsánna", „Édes apám", „Az öregek" 
című művei egy magyar Breughel 
modern megnyilatkozásai. Ezeket a 
képeket nem a milieu, vagy a ruház-
kodás avatja magyar lelkű művekké, 
hanem az ábrázoló és az ábrázoltak 
ellenállhatatlanul feltörő, teljesen kü-
lön megszíneződésű lelkisége. Ezek 
a vaskos, szinte szalonnás tanyai 
barnák, ezek az élő, magyar zöldek 
és szürkék csakis a mi csizmás, köd-
mönös alakjainkat tölthetik ki ro-
busztus erővel. Tájképeink nehéz ho-
rizontja is ide kötődik, a mi boron-
gós egünkhöz. Legszebbek közülük a 
,.Májusi eső után", a „Tavasz" s a 
„Szeptember". Egy elegánskodó portré 
azt bizonyítja, hogy ez a terület nem 
a művész ecsetje alá való. 

Vass Elemér sokáig keresgélő, bi-
zonytalankodó művészete most már 
nyugodtabb, biztosabb talajig ért. 



175 
Régebbi tájképei még meglehetősen 
szárazak, merevek voltak. Hiányzott 
belőlük a lélek melege, a hangulat 
lekötő remegése. Most már mélyeb-
ben tekint bele a magyar levegő káp-
rázatába, szerencsésebben választja 
ki témáit és kezdi megszólaltatni a 
dolgok lelkét. A „Falu széle" derék, 
figyelmet keltő tájkép. A Balaton 
kimeríthetetlen hangulat-özönéből is 
művészi ösztönnel válogatja ki az 
ecsetjére illőket. Portréi még nem 
jutnak el tájképeinek nivójáig. Leg-
számottevőbb Enrique Barreda arc-
képe. 

Beron Gyula vízfestményei és gra-
fikái között igen sok finom alkotás 
akad. Beron vérbeli akvarellista és 
biztoskezű grafikus. Vízfestményei 
kvalitásait régóta honoráljuk. Na-
gyon érti az elhagyás művészetét. 
Kiemel egy-egy csillogó színfoltot, a 
lényegtelent csak megsejteti, jelzi. 
Amire figyelmünket reáirányítja, azt 
bravurosan csengeti ki. (Jó példa 
erre a „Pocsolya" s az „Üllőiút" ki-
világító, harsány hirdetésoszlopa). 
Egy-egy színkiáltással belénkmarkol 
és elgondolkoztat sápadt, finom vi-
ziókkal. („Város", Üllői-út 144.) Raj-
zai sorában bravurosak: „Szenthá-
romság", „Országház", „Piac". 

Gara Arnold rézkarcsorozata, mely 
a Magyar Parnassus című könyvé-
hez készült, a modern magyar líra 
vonalba való átültetése. A rajzoló-
művész melegen tud együtt érezni e 
lapokon a fantáziáját megmozgató 
verssel s ez az inspiráció hozzásegíti, 
hogy ne csak szolgai magyarázatot 
adjon a poéta elgondolásához, hanem 
a maga eszközeivel ugyanazt juttassa 
kifejezésre. Az eszmei tartalmat át-
tudja kottázni a grafika vonalaiba. 
Legszerencsésebben megmutatkozik e 
képessége a 60., 62., 64., 68., 75. számú 
lapokon. Gara itt önállólag is ko-
moly, értékeket teremt s ugyanakkor 
beleéli magát az illusztrált vers szel-
lemébe. 

Vértes Marcel divatos és agyonrek-
lámozott grafikáival kár volt e ko-
moly kiállítás egységét megbontani. 
E könnyed, néha nem is decens alko-
tások, melyek Párizs „gigászi vado-
nából" a garconne-okat és az ero-
tikus táncok kerge lakjait kapják ki 
túlnyomólag a dekadensek mulatta-
tására, nem téveszthetik meg a szem-
lelőt valódi céljuk felől. 

A tárlat egyetlen szobrásza, a finn 
származású, de már régóta köztünk 

élő Liipola Yrjö. Az utóbbi években 
sajnálatunkra alig találkozhattunk 
munkáival kiállításunkon, mert szinte 
minden idejét lekötötték azok a meg-
rendelt művek, melyeket szülőhazája 
számára alkotott. Liipola művészete 
most áll virágzása tetőpontján. El-
hozta ide északi művésztársainak 
puritán látását, munkáiban megérzik 
klasszikus példákból elvont nagy kul-
túráltsága és mindezt beletudja öm-
leszteni a legmodernebb forma-
nyelvbe. A „Balga szüzek" nemes 
vonalai, a kareliai szabadságszobor 
mintája komponáló erejét dicsérik.. 
„Diana", „Echo" című bronzai és 
márvány „Judith"-ja egy ős szob-
rásztalentuin pompás megnyilatko-
zásai. Portré szobrai a mély ember-
látás és a legszerencsésebb forma-
ösztönös ölelkezésből születtek. A 
Liipolával való találkozás mindig 
friss nyereséget, tiszta művészi örö-
met jelent. 

* 

A „Spirituális Művészek Szövet-
sége" december közepén rendezte 
második csoportkiállítását a Nemzeti 
Szalon termeiben. 

A katalógus előszavában a nemrég 
elhúnyt Remsey Zoltán őszintén át-
érzett cikkben magyarázza el a kö-
zönségnek, hogy mi is az a „spiri-
tuális művészet", illetőleg, hogy ő 
mit értett rajta. A Szövetség mint 
elveivel megegyező lobogót tűzi ki-
állítása bejáratához, ezt az abszolut 
jóhiszemű kis értekezést, melyben a 
már csak hagyatékával szereplő 
szerző a spirituális művészet célját 
„az emberiség önmagára ébresztésé-
ben, örökhívésben, a hitben, egy 
égies, érzékiségtől mentes művészi 
érzésvilág megteremtésében" látja .. -
„Összekötő kapcsot akar teremteni 
az ember szellemi és természetes-
világa között... utat akar nyitni a 
maradhatatlanból a maradandóba, az 
időlegesből az időtlenbe". Szerinte: a 
spirituális művészet új perspektivát 
nyit és áttöri azokat a korlátokat-
amelyek a művészetet eddig megkö-
tötték, sőt kimerítették ós belekap-
csolódik az örökkévalóságba... Ez a 
művészet ma még csak célkitűzés, 
melyhez idő kell, hogy megvalósul-
j on . . . stb. Nem akarhatunk a meg-
boldogult derék és lelkes művész 
szinte fanatikus hitet árasztó meg-
győződésével perbeszállni, csupán 
annyit jegyzünk meg: ars una! Az 
igazi a mindig egy művészet bizo-
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nyos eszmei tartalmat mindig tar-
talmaz, ha nem tör is a gondolati 
tartalom hangsúlyos kifejezésére. Az 
a „művészet" melyben ez a fontos 
elem így, vagy úgy, ilyen, vagy 
amolyan formában ki nem mutat-
ható, valójában nem is művészet. Mi 
itt az eszmei, vagy gondolati tarta-
lom alatt korántsem a novellisztikus 
elemet értjük, hanem azt a je ne sais 
quoi-t, ami a voltaképeni spirituali-
tás a művészetben, azt, ami a képet 
és szobrot művészi alkotássá emeli. 
Ez a szinte aetheri valami pedig 
bőven jelentkezhetik a művészi mun-
kában akkor is, ha semmiféle propa-
gativ mellékeélt nem akar vele alko-
tója szolgálni. Sőt csakis így jelent-
kezik tisztán, zavartalanul. Az a kép 
és szobor, amely propagál, szinte 
önkéntelenül is csorbul a mellékcél 
túlhangsúlyozásával, alkalmazott mű-
vészetté lesz, mint az irányregény. 

A művész legelsősorban önmagát 
fejezi ki, azt hogy énje miképen tük-
rözi a világot. A műalkotásban leges-
legelsősorban a jó művészetet keresi 
mindenki. Az igazi művészetbe olyan 
természetességgel forr bele a leg-
magasabb spiritualitás, mint a virág 
színes szirmában kering a talaj él-
tető nedve. Az igazi, a nagy művészet 
mindig az örökkévalóságba kapcso-
lódik, nem szorul mottókra és mar-
gókra, melyek programszerűleg hir-
detik a célkitüzéses spiritualitást. A 
renaissance nagymestereinek Krisz-
tusai, madonnái és szent-családai 
zengik az örökhívés énekét, áraszt-
ják a spiritualitást az egy örök mű-
vészet zsolozsmás, titkos erejével, 
anélkül, hogy programmot akarná-
nak belőle csinálni. A rossz kép 
pediglen semmiképen nem lesz spiri-
tuális, ha Savonarola összes igéit 
végig illusztrálja is, ha az eszmei 
tartalmat kiabálni próbálja is! A 
művészet legmagasabb eszméje: maga 
a tiszta művészet. Akármit mond is, 
az a fontos: hogy mondja. Sok 
mondani valót markolni és rossz 
képet festeni — ez bizony senkit sem 
fog szebb érzésvilágba ragadni. A 
művészet csak a maga igéit prédi-
kálhatja, csak azokkal emelhet föl, 
csak ezekkel kapcsolódhatik az örök-
kévalóságba. Hasztalan ír valaki 
hasábos margókat a képe mellé, ha 
nem mgából a képből remeg ki a 
művészi spiritualitás. Ez pedig tel-
jesen belső valami, programmal nem 
lehet beleerőszakolni a műalkotásba. 
Vagy benne ég öntudatlan hévvel a 

formai tökéletességben, vagy nem. 
Eszerint hat, vagy nem hat. Ha 
valaki szinte túlzottan ki akarja 
domborítani az eszmei tartalmat, ezt 
is csak a művészet erejével teheti. 
Máskülönben csak annál kirivóbbá 
válik a hasztalan erőlködés. A leg-
szebb programmal sem lehet művé-
szetet teremteni, csak a művészet 
örök útjain. Ars una ... 

Ezek a gondolatok ébrednek föl a 
szemlélőben, mikor a katalógus elő-
szava után odaáll a képek elé. 

A kiállított festmények túlnyomó 
többsége alig éreztet valamit a pro-
grammbavett ispiritualitásból. Sem a 
biblikus alakok és jelenetek, sem az 
elvont fogalmak képbe való átöntései 
nem mondottak itt többet nekünk, 
mint más jó, közepes, vagy gyenge 
képek. 

Egyszerűen: képeket láttunk itt is, 
mint minden más tárlaton. Jó, köze-
pes és — gyenge képeket. A pro-
gramm ellenére sem nézhettük azokat 
más szemmel, mint a többi képeket 
szokás, csak azokat a kvalitásokat 
kereshettük bennük, mint a többiek-
ben. A spiritualitás szuggesztió-
ját más kiállításon is megéreztük 
volna a jó művészi alkotásokban, vi-
szont a célkitűzés ellenére sem en-
gedhettük át magunkat ilyenféle 
hatásnak, ha a művészi megoldás 
nem tudott lenyügözni bennünket. 

Alberth Ferenc képei címükkel és 
felfogásukkal egyaránt igyekeznek 
beleilleszkedni a vallott programmba. 
A „Szeretet diadala", „Tervek", a 
„Jordáni jelenet", „Bánat", Látomás" 
és még néhány festménye elmélye-
dést sugároznak ugyan, de nem 
érnek magas nivóig. Nagy Sándor és 
Kriesch Aladár — kiknek hatását 
mutatja —, sokkal bensőbben fejez-
tek ki hasonló témákat. 

Náray Aurél képeibe csak azért 
lehet sok mindenfélét belátni és 
magyarázni, mert szinte fut a forma 
elől. Kompoziciói szétfolynak a ke-
vesetmondó monoton színekben. Van 
benne valami Munkácsyra is emlé-
keztető drámaiság, de ez sohasem 
bontakozik ki megragadó erővel. Sejt-
jük, hogy sokat, nagyot szeretne 
mondani, de még nem találta meg a 
kifejezés biztos útját A benne vajudó 
hév a kohóban reked, nem bontakozik 
kellő művészi formába. 

Remsey Jenő is csak akkor tud 
valamit mondani, — mikor egysze-
rűen, őszintén, józanul naturalista 
nyelven beszél. Fantasztikus tájké-
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pein nagyon bizonytalan régiókba 
kalandozik el az ecsetje. Mindössze 
ez a nagyon szándékolt, homályos 
elképzelődés tűnik föl rajtuk, sok 
tartalmuk nem igen akad. „Magyar 
lakodalom" című nagy festménye 
komponáló erőről, rajztudásról tesz 
vallomást. A „Közelgő vihar" és 
Hegyi út" is beszédesebb alkotásai 

közül valók. 
Remsey Sándor munkái meglehe-

tősen vázlatosak, hézagosak, sokszor 
meg naivak is. Remsey Zoltán hátra-
hagyott kollekciója jóhiszeműleg 
igyekszik a maga elé tűzött célt 
megközelíteni: festőileg kifejezésre 
juttatni egy-egy komolyan átérzett 
eszmét, gondolatot, színbe és vonalba 
fogni az irodalmi ízű elmélyedést. 
Nem egy erőfeszítése érdekes is. 

Pálesch Pál ós Sztelek Dénes nin-
csenek még a festői kifejezés oly 
nivóján, hogy témáikat a művészet 
kellő fokán szólaltathassák meg. Mé-
száros Dezső színes rajzai, „misz-
tériumai" bizarr kísérletek, de bizony 
édeskevés közük van a művészethez. 
Ahol nagy igyekvőn „spiritualista", 
ott alig festő, ahol meg piktor, ott 
alig-alig spiritualista. 

Makoldy József nagy kollekciója 
teljesen kiesik a kiállítás hangulatá-
ból Nincs egyetlen képe, melyet bár-
mily réven kapcsolatba lehetne hozni 
a Szövetség hirdetett törekvéseivel, 
jelszavaival. Túlnyomóan párizsi ké-
peket állított ki, főleg sok akvarellt 
és rajzot. Ez a gyüjteménye nem 
szerencsés munkái közül való. Túl-
zott méretű vízfestményein szétesnek 
a foltok. Az akvarell nem tölthet be 
művészies hatással ily nagy felülete-
ket. Ráadásul ezek a munkái meg 
sem közelítették régebbi vízfestmé-
nyeinek biztató kvalitásait. Szára-
zak, merevek, semmi intimitás, 
semi melegség nem beszél belőlük, 
mit sem mondanak a színben és vo-
nalban nábob szajnaparti csuda-
városról. 

Valóban, a csakugyan „spirituális" 
programmot valló művészek törek-
vése ma még csak célkitűzés, melyhez 

sok idő kell, hogy megvalósuljon... 
Az általuk remélt evolució során 
arról fognak majd meggyőződni hit-
vallói, hogy — a művészetnek csak 
egy útja van! Ezen az örök úton kell 
járni a „spirituális" művészetnek is, 
és akkor, de csak is akkor kapcsolód-
hatnak bele az örökkévalóságba, nem 
Pedig irodalmias programmokkal, 
legyen az bár legaetheribb, legfenn-
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költebb irodalmi programm is. A 
festő fessen, fessen piktori spiritusz-
szal, a gondolati tartalom egy bizo-
nyos határon túl nem való az ecset 
hegyére, csak az írótollra. 

* 

A Nemzeti Szalon a spirituálisok 
után Darvassy István, Miskolezy Fe-
renc, Palmerné Sawyer Éva, Szende 
Dezső és Walleshausen Zsigmond 
csoportkiállítását nyitotta meg. Az 
öt festő között messze kimagaslik 
Miskolczy Ferenc munkássága. Iz-
galmas, harsogó színekkel festett 
spanyolországi tájképei lebilincse-
lően érdekesek. Vad kékségű égbe 
hasítanak bele a szinte forró, olvadt 
aranyat szuggeráló sárga házak, a 
piros tornyok, a déli architektura 
vakmerő alkotásai, különös, regényes 
tájakon vetik meg vaskos lábukat az 
ősi, római hidak és csudálatos ara-
beszkek nyelvén beszélnek a mór épí-
tészek dús, kőbe valósult álmai.. . 
Miskolczy Ferenc lélekkel, érett fes-
tői készséggel és átérzéssel tolmá-
csolja Hispania regényes szépségeit 
„Segovia a kathedrálissal", „Lépcső 
az élet és halál utcájához Segoviá-
ban", „Arco de la Sangre", „A Tajo 
Toledonál", "Alhambra" című fest-
ményei és több pasztellje érdekes, 
komoly munkák. E színes, bátor ma-
gyar ecsettől még sokat várhatunk. 

Walleshausen Zsigmond főleg Pá-
rizst, a kimeríthetetlen város-témát 
illusztrálgatja elég ötletesen, szándé-
kolt primitívkedéssel. Ezek a színes 
tusrajzok és pasztellek legjobb dol-
gai. Olajfestményein sok a megoldat-
lanság, portréi elrajzoltak, bizonyta-
lanok. Darvassy István nagy kollek-
ciójában itt-ott akad egypár kép, 
mely a megyar karaktert jól tükrözi, 
de nála is feltűnik a rajzban való 
bizonytalankodás. Színei sem tisztul-
tak még meg, ez összefolyó foltokban 
elkallódik a piktori mondanivaló. 
Néhány napsütéses képe a legszeren-
csésebb. 

Szende Dezső olajfestményei na-
gyon is szárazok, hidegek, a sablon 
útján jár szinte valamennyi. 

P. Sawyer Éva, az angol szárma-
zású pasztellista könnyed, elegáns 
arcképek sorozatát állította ki. Ügye-
sen bánik a színes krétával, de nincs 
egyetlen portréja, melyből erő, lélek, 
emberlátás sugározna. A legtöbb úgy 
hat, mintha színes fényképbe „dolgo-
zott volna bele" egy gyakorlott kéz, 
hogy azután bájos mosollyal elhi-
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tesse a szemlélővel, hogy ez aztán 
most már eredeti, művészi arckép. 
A színes kréta könnyű porával csak 
a nagy, az oly nehéz, igazi művészet 
tud lélekbemarkolót mondani. 

Mariay Ödön. 

Zenei szemle. 
A mai zenének egyik legnagyobb 

vezére, Strauss Richárd körünkben 
időzött, hogy sok vihart látott mű-
vei közül néhányat a filharmóniai 
hangversenyen s az Operaházban 
elvezényeljen. Szívesen fogadtuk a 
rendkívüli mestert, mert ha művei-
nek szertelensége fölött lehet is vi-
tázni, neve elismerten: zenetörté-
neti. 

Strauss Richárd a zenei natura 
lizmus megalapítója. A zenei natu-
ralizmus a természetnek, az ideg-
életnek és az idegélet bármely tüne-
tének pontos és leplezetlen vissza-
adása, merész zenei rajza. Tulaj-
donképen durva hangfestés, mert 
arra törekszik, hogy inkább a ter-
mészethez közelebb álló zörejhatá-
sokat, mint a zenében rejlő szellemi 
szépségeket adja vissza. Csaknem tel-
jes zenei formátlanság, mert még a 
zenelélektani formáktól és törvény-
szerűségektől is elfordul s teljesen 
a fantáziának veti alá magát. Strauss 
zenekara az eszközökben utolérhe-
tetlen. Olyan harmóniai ellentéteket, 
olyan szélsőséges erőbeli hatásokat, a 
természeti hangjelenségeknek olyan 
utánzását tudja kifejezni, amilye-
nekre előtte nem volt példa. Ideg-
tépő ez a zenekar, mert nem egysé-
gesen hangzik, hanem úgyszólván 
minden hangszercsoport független-
nek tetsző motívum-töredékekkel és 
kontra-punktikával szolgálja a ve-
zérgondolatot. A sok egyszerre 
hangzó mellékképlet figyelmünket 
százfelé szakítja. Partiturájából ál-
landóan valami fanyar gúnyt, ön-
érzetet, gőgös lenézést és drámai 
tusakodást érzünk. És olyan fölé-
nyes, szatirikus vonást, ami senki-
ben sincs meg. Nem új érzéseket 
vet kótára, de előadási módja új, 
mert az indulatokból és érzésekből 
nem a nagy zengéseket szedi ki ze-
nei közlés számára, hanem mint na-
turalista, megrögzít mindent, ami 
alkotás közben idegpályáin végig-
szalad, akár érdekes, akár banális 
az. Miként a természetben natura-
lista festők hite szerint semmit sem 

szabad megvetni, úgy zenéjében 
mindent felhasznál vakmerő kóta-
csoportosításaihoz. 

Elsősorban programmzenész. Drá-
mai hangja is lenyűgöző erejű, de 
tolla főként elbeszélő. A zeneiroda-
lom legnagyobb epikusa. 

A Strauss-napok közül kettő az 
Operaházban zajlott le (január 5. és 
6.). Erre a két előadásra sokáig em-
lékezni fognak. Strauss a Rózsalo-
vag-ot és a Salomé-t vezényelte. 
Igazibb gyönyörűség alig lehet, 
mint mikor az előadóművész maga 
szólaltatja meg saját művét. Ezt 
élveztük Strauss dirigálásában. 
Operaházunk kitett magáért. Olyan 
igyekezettel, olyan gonddal, olyan 
lelkesedéssel végezte minden sze-
replő, minden díszletező segédmun-
kás a dolgát, mintha minden kriti-
kai kifogást jóelőre meg akarna cá-
folni. 

Strauss kiváló színházi karmes-
ter. Zenekar és színpad vasmarku 
összefogója, aki művének szellemét 
minden előadóból kimuzsikálja. 
Még a gyöngék is erősebbekké vál 
tak nyugodt, biztos, fölényes egyé-
niségétől. Kis mozgású, csontos ke-
zéből hangulatok sorozata kelt ki. 
Ez a színházi ember legnagyobb 
kvalitása. A Rózsalovag-on éreztük 
a hamisítatlan bécsi ízt. A tréfás, 
banális császárvárosi történet kor-
történetté vált Strauss zenéjében. 
A Szemere Árpád által kitűnően 
rendezett előadásból Sebeők Sárit, 
Marschalkó Rózsit, Sándor Erzsit 
és Szende Ferencet büszkélkedve 
emeljük ki. 

A Salome előadása nem volt eny-
nyire hibátlan. Meg kellett volna 
kérdeznünk Strausst, hogy tetszett 
neki Gábor József hangtalan Heró-
dese? De ezt a szépséghibát elken-
dőzte a többi kitűnő szereplő (Basi-
lides Mária, Szemere Árpád). A 
címszerepet vendégként Kemp Bor-
bála, a berlini operaház kiváló mű-
vésznője énekelte. Nagyszerű alakí-
tását országok dicsérik. Mi is elis-
meréssel adózunk énektudásának, 
fényes, intenzív erejű, drámai szop-
ránjának és kimagasló színészi ké-
pességeinek. Kár, hogy színpadi 
megjelenése nem sorakozott ezek-
hez a magasrendű művészeti kvali-
tásokhoz. 

Strauss szereplését idézve, egy 
különösségét kell érintenünk. Ez a 
hidegszemű, keményarcú, tartóz 
kodó germán szívét-agyát megmu-
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