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vénája legutóbb ismételten kiderült — 
a buborék-súlytalanságig nem bír tel-
jesen felszabadulni. Z. Molnár fanyar 
humora az egész előadásban a leg-
amerikaibb ízű. Turay Ida csak Turay-

ízű. Pethő Zoltán biztatóan kezd 
merevségéből kigubózni. 

A rendezés jó is, gondos is, ahogy 
illik, hiszen a — szerző munkája. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 
Hetvenéves fennállásának emlékére 

jubileumi kiállítást rendezett az Or-
szágos Magyar Képzőművészeti Tár-
sulat a Műcsarnok termeiben. Kereken 
hétszáz mű, kép és szobor került a 
közönség elé, csupa újabb, napjaink-
ban készült alkotás. Sajnáljuk, hogy 
a kiállítás nem retrospektív jellegű, 
mert a hosszú évtizedek alatt sok, 
nagyon sok oly kép váltotta fel egy-
mást a terem falain, amelyre méltó 
lett volna a jubileum kapcsán vissza-
emlékezni. 1859-ben történt, hogy 
Orlai Petrics Soma festő lakásán né-
hány lelkes férfiú találkozott egy-
mással és megalapította a társulatot. 
Hol vannak ők, a hajdani kezdeménye-
zők, akikre úgy gondolunk vissza, 
mint folyamatos művészeti életünk 
megteremtőire ! Orlai Petrics magyar 
érzéssel átitatott szilaj történelmi 
kompoziciói vajjon hány felé szóród-
tak szét a világban. Setz Henrik 
művei úgyszólván elkallódtak, Kiss 
Bálint «akadémiai képíróról» pedig 
csak annyit tudni, hogy bánatos 
tárgyú képeket festett s a pennát is 
jól forgatta. Kár, hogy az ünnep 
alkalmából néhány képük nem került 
elő magángyüjtemények lakatjai mö-
gül, vidéki kúriák csendjéből. 

A kiállitáson résztvett a Műcsarnok 
törzsét képező festők és szobrászok 
apraja-nagyja. A ritka alkalom min-
denkit a zászlók alá szólított s ezzel 
magyarázható, hogy az anyag — ha 
nem is ad hű képet művészetünk mai 
állásáról — jóval kvalitásosabb, mint 
a szokásos őszi, téli vagy tavaszi 
tárlatoké. Legnagyobb feltünést 
László Fülöp három képe keltett, az 
egyik Apponyi Albert grófról készült, 

a második Lord Rothermereről, a 
harmadik egy közelebbről nem ismert 
angol notabilitásról. Ha néhány pilla-
natra elhallgattatjuk elvi aggályain-
kat, melyeket László pikturájávai 
szemben táplálunk, el kell ismerni, 
hogy a festő méltán vált világhírűvé, 
mert sok oly tulajdonsága van, me-
lyet korszakosan nagy művészek is 
megirigyelhetnének tőle. Technikai 
akadályokat nem ismer. Vázlatosan, 
szinte játszva fest, rendkívül egyszerű 
eszközökkel pompás karakterképet ad, 
hizelgő tükröt tart a megrendelő elé, 
anélkül, hogy ez a tükör torzítana. 
Nem fotografus-arcképfestő, széles 
ecsetvonásokkal, old ottan, festőien áb-
rázol. Sohasem kínlódik, mint angol 
kollégái, akik kétségbeejtő erőfeszí-
téssel próbálják utánozni, választé-
kosabban elegáns, mint a bécsi tár-
saság felkapott portréfestője, John 
Quincy Adams. 

Érdemes összevetni műveit a ki-
állításon szereplő szép számú arc-
képpel. Sokan akadnak, akik utánozni 
próbálják, egyiküknek sem sikerül. 
Vannak azonban művészek, akiknek 
tendenciája épen ellentétes az ő fel-
fogásával, ezek közé tartozik például 
Karlovszky Bertalan. Karlovszky rész-
letesebben, aprólékosabban látja a 
modelljeit, bár képeiben mindig érez-
hető bizonyos lendületet adó nyug-
talanság. Arcképeinek hosszú sorozata 
Rakovszky István portréjában kul-
minált. A most kiállított, gróf Wenck-
heim Dénest ábrázoló képe ugyancsak 
a legérettebb művei közé tartozik. 
Balló Ede Antal Géza református püs-
pököt ábrázoló képmása rendkívül 
egyszerű, de biztos érzékkel s nagy 



186 

festői kultúrával készült alkotás. Csil-
logóbb, de szintén jelentékeny munka 
Wellmann Róbert főúri portréja, mi-
niatürszerűen finom Lowagh Ernesz-
tinnek Horthy Miklósnéről festett 
arcképe. Ezzel szemben Merész Gyula 
Mussolini arcképe bajosan nevezhető 
sikerültnek : a naturalista szándékú 
portréfestő első és legfontosabb fel-
tétele, hogy arcképe hasonlítson a 
modelljéhez, ami ezúttal elmaradt. 
Jól összehangolt, élénk színakkordja 
miatt azonban ez a kép is figyelmet 
érdemel. 

A figurális kompozíciók és tájképek 
hosszú sorából megemlíthetjük Dudits 
Andor bibliai témájú jelenetét, Knopp 
Imrének a hollandusokra emlékeztető 
interieurjét, Katona Nándor borongós 
táj hangulatait, Mendlik Oszkár vir-
tuózan festett tengerrészletét, Szüle 
Péter szép öregasszony tanulmányát. 
A Münchenben élő Kálmán Péter há-
rom képe nem a legjobb oldaláról 
mutatja be az odakinn népszerű fes-
tőt. Kúnffy Lajos sakkozói a régi 
nagybányai és szolnoki impresszioniz-
must idézik emlékezetbe, Kacziány 
Aladár prerafaelita kompozíciója mes-
terkélt és üres. 

Feltünően sok a kiállított képek 
között az aktábrázolás. Benkhardt 
és Czencz impresszionista módon kö-
zeledik a témához, Czigány Dezső 
Cézanne korának problémáival vias-
kodik. Huber István és Heintz Henrik 
aktkompozíciói a kiállítás legmoder-
nebb képei. 

A szoborművek közül kiemelhetjük 
Pásztor János életképét és Berán Lajos 
női arcképét, mely utóbbi azt mu-
tatja, hogy a kitünő éremvéső a nagy-
plasztika formavilágában is otthono-
san mozog. 

* 

A Tamás-Galériában Márffy Ödön 
állított ki egy teremre valót legújabb 
műveiből. Modern művészeink között 
Márffy Ödönben maradt legtöbb az 
impresszionista hagyományodból. Míg 

kortársai a perspektíva és a tömeg-
szerűség súlyos problémáival vívód-
nak, ő megmarad a foltokban ábrá-
zoló, vázlatos előadási mód mellett. 
Munkái frissek és elevenek. Az atmo-
szféra- és fényproblémákhoz ezen a 
kiállításán a mozgási problémák áb-
rázolása társult, a képek nagyrésze 
a cirkusz- és az artista-élet mozgás-
emlékeit rögzítik le. A képek ki-
kerekitettebbek, kevésbl é vázlat-
szerűek, mint a festő eddigi művei, de 
frisseségüket nem vesztették el. Ez a 
gazdagodás igen jót tett Márffy mű-
vészetének, noha a termést ma még 
nem is takarította be teljesen. 

* 

A Szinyei-Merse Pál Társaság mű-
vésztagjainak harmadik kiállítása, 
mely az Ernst-Múzeumban került a 
közönség elé, erősen konzervatív jel-
legű. Nem szabad lebecsülnünk a tár-
sulat idősebb művésztagjainak mun-
kásságát, amelyből a magyar impresz-
szionizmus legragyogóbb fejezete kere-
kedett ki, de ezúttal — be kell vallani 
— az öregek igen rosszul vannak kép-
viselve, a fiatalok pedig alig jutottak 
szóhoz. A kiállítás fáradt és szürke. 
Ügy tetszik, az impresszionista gene-
ráció régesrégen kijátszotta utolsó ütő-
kártyáját s már variálni sem tudja 
régi mondanivalóit. Perimutter Izsák 
nagyméretű és színes interieurképe 
(Ünnepnapon) például ennek a kevés 
húron játszó művésznek többi népi 
interieur-jétől csak abban különbözik, 
hogy még virtuózabb és hidegebb a 
többinél. Színezése tarkasággá vált, 
mondanivalója szinte elvész a hangos 
külsőségek közepette. A beszterce-
bányai piactér c. régi szép képének 
megkapó közvetlenségétől máig nagy 
utat futott meg Perimutter művészete 
s ezen az úton a most kiállított képek 
nem jelentenek állomást. Csók István 
hatalmas méretű Boszorkánytánca 
raffináltan összehangolt színezése elle-
nére sem tartozik e kiváló mester jobb 
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munkái közé. Jóval jelentősebb né-
hány balatoni tájképe, míg Kemény 
Simon verseihez készült illusztrációi 
merőben festői felfogásukkal azt mu-
tatják, hogy impresszionista festőnek 
nem tanácsos versesköteteket illuszt-
rálni s Csók Istvánnak, kinek minden 
ecsetvonása a grand art-t sugározza, 
nem kellene errefelé elkalandozni. Fé-
nyes Adolf tájképeket állított ki, deko-
ratív jellegük a művész újabb perio-
dusához kapcsolódik, anélkül, hogy 
az arról alkotott képen változtatna 
valamit. Báró Hatvany Ferenc az 
eddigi ismert stílusérzékről tanuskodó, 
szigorúan komponált aktoktól az ol-
dottabb előadásmód felé fordul, új 
stílusa még nem forrott ki s épezért 
egyelőre nem akarjuk összevetni ré-
gebbi műveinek gazdag sorozatával. 
A legrosszabban képviselt művész e 
kiállításon Rudnay Gyula, jellegzetes 
romantikus, magyar témákat kedvelő, 
expanzív művészetét hiába keressük 
a neve alatt szereplő rossz tájképek-
ben. Herman Lipót a megszokott 
tájképbe helyezett aktjain kívül 
virágcsendéletet állított ki. Mikola 
András Szamosvölgye c. tájképe ennek 
az egyenetlen erejű festőnek legjobb 
alkotásai közé tartozik. 

Jobban szerepelnek az újabb irá-
nyok képviselői, akiknek sorából fáj-
dalommal nélkülöztük Egry Józsefet. 
Szőnyi István kilenc képe változást 
igér a művész jövendő munkásságá-
ban. Az eddigi, jellemzően plasztikus 
forma oldottabbá, festőibbé vált, a 
színezés gazdagon árnyalt és kevésbbé 
kontrasztos. 

Bernáth Aurél a Tél című, havas 
táj előtt szállongó madarakat ábrá-
zoló képe Szőnyi vásznaival együtt 
a kiállítás legjelentékenyebb darabjai 
közé tartozik. Kár, hogy Bernáth csak 
két képpel szerepel, újabb alkotásai 
jelentékenyen megnövelnék a Szinyei 
Társaság erejét. 

A szobrászok között Lux Elek szere-
pelt nagyobb gyüjteménnyel. Dekora-

tív felfogása újabban a német mű-
vészet mai törekvéseivel hozza kap-
csolatba, némelyik szobra olyan, 
mintha véletlenül figurális keramikát 
kőbe faragtak volna. Legérettebb mű-
vei arcképek. Sidló Ferenc ősmagyar 
tárgyú szobor- és domborműtöredékei 
Beck Ö. Fülöp régebbi munkáira emlé-
keztetnek, kirobbanó pátosz jellemzi 
valamennyit. Érdekes, hogy ezekkel 
szemben arcképei hideg, klasszikus 
ízű alkotások. Beck Ö. Fülöp medáliái 
és plakettjei változatlanul továbbra 
is a legjobbak. 

* 

A Nemzeti Szalon LXIX. csoport-
kiállítása kétségtelenül érdekes, vál-
tozatos anyagot mutat be a közönség-
nek. A nagytermet elfoglaló Büky 
Béla festményei a művészet és a nem-
zeti jelleg összefüggéseinek sokat vita-
tott problémáira terelik a figyelmet. 
Büky teljesen síkszerű, rendkívül szí-
nes és magyar témájú képeket fest. 
Például a magyar paraszt fölött felhő-
kön trónolva megjelenik Krisztus, 
Buddha és Allah alakja, a Magyarok 
Istene valószínűleg csak azért hiány-
zik, mert nincs kialakult ikonográfiai 
ábrázolása. Megfesti Esztergom meg-
vételét, előtérben II. Rákóczi Ferenc-
cel, kupolamozaik tervében elbeszéli 
a világ teremtését óriási szintézisben, 
általában bővelkedik az irodalmias 
jellegű témákban. Művészetére Gau-
guin, Csontváry s más primitíveske-
dők hatottak, néhány alakját magyar 
parasztrajzokból egyszerűen, változ-
tatás nélkül átveszi, de valamennyi 
mesterétől különbözik a nemzeti téma 
erős hangsúlyozásával. Itt téveszti el 
az utat, mert nyilvánvaló, hogy téma, 
irodalmi sallang révén nemzetivé a 
kép vagy a szobor sohasem válhat. 
A nemzeti jelleg csak a formán keresz-
tül, formává lényegülve nyilvánulhat 
meg s Büky elvéti a dolgát, mikor ős-
magyar ábrándok kergetésével akar a 
magyar jellegzetességekhez közelebb 
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férkőzni. Fali szőnyegein és párnáin 
a dekoratív formákat sokkal anyag-
szerűbben használja, mint képein. 

Haluax Gyula tökéletes ellentéte 
Bükynek. A feltűnési vágy, a hangos 
témák resés teljesen hiányzik művé-
szetéből. Nem véletlenség, hogy képei 
között a főhelyet Rippl-Rónai József 
arcképe foglalja el. A kaposvári szüle-
tésű Halvax első mestere ez a nagy 
magyar festő volt: járhatott azóta 
Révészhez, Rudnayhoz iskolába, első 
szerelméhez hű maradt. Főkép pasz-
telleket készít, amelyek a fiatal mű-
vész biztos stílusérzékéről, átgondolt 
és értelmes formalakításáról tanuskod-
nak. A roppant panorámából apró 
részleteket vág ki, egy-egy fejet, né-
hány egymáshoz zsúfolt római házat 
a Bergo környékéről, hol «a nagy 
kupola őrködik», a Szent Péter-temp-
lom kupolája. Szerény, de a maga 

lábán álló indulása után bizalommal 
tekintünk további művei elé. 

László Lászlónak, a harmadik festő-
nek művészetét Scheiber Hugó képei 
inspirálták, ami annál érdekesebb, 
mert Scheiber rendkívül egyéni és 
groteszk bűvészkedése lényegében nem 
utánozható. A mai élet zürzavaros 
volta zürzavaros képek festésére ihlette 
Lászlót, aki technológus volt s auto-
didaktaként kezdi meg művészeti 
pályafutását. Önéletírásában azt 
mondja, hogy ma sem tudja, hogy 
művész lesz-e belőle vagy visszasüly-
lyed «a technika háborús gyilkos talál-
mányok lázas építéséhez» (sic !). 

Bokor Vilmos és Páris Ila natura-
lista képeket állított ki, egy-két kerek 
és kellemes kompozició akad ezek kö-
zött. Illyefalvy Gőte Éva szobrai közül 
néhány sikerült portré és kisplasztika 
válik ki. Genthon István. 

Zenei szemle. 
p"'Operaházunk Le/idr-bemutatója jó 
alkalmat szolgáltat arra, hogy ezzel 
kapcsolatban egy kissé behatóbban 
foglalkozzunk az operette problémái-
val. Az esztétikusok nem igen vették 
komolyan ezt a műfa j t : méltatása 
inkább csak sablonos újságírói tudósí-
tásokból állott. Fejlődésére kétség-
telenül előnytelen volt a másodrendű 
színpadi erők fogyatékos énekművé-
szete és a komolyabb, zeneértő közön-
ség kicsinylése, amely — talán egy 
kis nagyképűségből — a világért sem 
csatlakozna a tömeg tetszésnyilvání-
tásához, sőt éppen a nagyon népszerű 
zenében gyanítja legbiztosabban az 
értéktelenséget. Pedig ha az operett-
zene igazi értékeit ki akarjuk halászni 
a sok salak közül, a nagy tömeg fülé-
vel kell hallanunk, mert mindig azok 
az operettek maradtak sokáig fel-
színen, amelyeket a tömeg tetszése 
és nem a hivatalos kritika szentesített. 
Ezekből a művekből tudjuk megálla-
pítani az operettstílusnak a zenei élet-

ben betöltendő szerepét, igazi mara-
dandó lényegét, követelményeit és 
ezekhez mérni mai termékeit. 

Offenbach — akinek 100 éves szüle-
tési évfordulóját tavaly ünnepelték — 
a megteremtője a modern értelemben 
vett operettnek. Már a XVIII. század-
ban szembe állították a komoly ope-
rát (opera seria) az élethez közelebb 
álló, reálisabb témájú víg operával 
(opera buffa). Ez az operatípus még 
teljesen a magasabb művészi kultúra 
szférájába tartozott. Tudvalevő, hogy 
Mozart «Don Juan»-ját is opera buffá-
nak nevezte. A XIX. század víg ope-
rájában a komikus, népszerű elem 
mindinkább előtérbe kerül, a német 
Singspiel-ben egészen népi jelleget ölt, 
míg végre Offenbach világsikerei ki-
szorítják és helyét a romantikus opera 
antipodusa, a modern operett foglalja 
el. Párizsban már nagy híre volt Offen-
bachnak, midőn Bécsben, 1858-ban 
bemutatott «Menyegző lámpafénynél» 
c. operettjében először figyeltek fel 
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