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úgy — megcsinálja, rendezői utasítás 
szerint. A groteszk nemben a Vígszín-
háznak kitünő epizodistái vannak : 
Gárdonyi, Makláry, Mály. 

* 

A Magyar Színház legutóbbi bemu-
tatója , Barde és Yvain Csókról-csókra 
című operettje, nyilt megvallása az 
évad művészi csődjének. A közönség 
nem igen nézett a színház felé, erre a 
színház t e t t egy radikális lépést a 
közönség s annak is legalantibb rétege 
felé : szezon derekán átvedlett zenés 
és «mutatványos» helyiséggé. A drámai 
színésznő most indián-jelmezben fél-
vad táncot jár ; a drámai hős jazz-
zenekar mellett melankolikus angol 
dalt parlandózik ; a bonviván operett-
tenoristai önérzettel feszít legújabb 
szabású tavaszi öltözékében, a szín-
lapon sem mulasztván el nyugtázni, 
hogy azt Schwarcz Jakab és Fiai készí-
tet ték ; szünetek alatt a foyer-ban a 
Papagáj-kabaré muzsikusai memori-
zálják a m. t . közönséggel az előző 
felvonásban hallott «sláger»-eket, mik-
nek szövegét utóbb a hirdetővászonra 
is rávetítik, szíves éneklés céljából, — 
és így tovább . . . S mindehhez meg-
hívatnak a lapok drámai kritikusai, 
hiszen elvégre is a Magyar Színházban 
vagyunk, hol jobb időkben Shakes-
pearet, Ibsent, Herczeg Ferencet ját-
szottak, jazz-kíséret és Schwarcz Ja-
kabék reklámja nélkül. 

Legyünk igazságosak. Ismerjük el, 
hogy az előadás eleven és mulatságos, 
a zene ötletes és fülberagadó, Titkos 
Ilona csupa temperamentum és szí-
nészi eredetiség, Csortos a magáéból 
kölcsönöz lelket egy merőben üres figu-
rának. Ez az elismerés ép eléggé súlyos 
vád e hanyatló színház ellen, hol jeles, 
értékes tehetségek kallódnak és őrlőd-
nek a spekuláció karmaiban. 

Legyünk igazságosak. í r juk meg azt 
is, hogy efféle súlytalan színpadi ter-
mékeket Heitai Jenő kápráztató routi-
nenal t ud lefordítani és ötletekkel meg-
spékelni, de í r juk meg végre egyszer 
azt is, hogy róla sem kell okvetlenül 
minden alkalommal gondolkodás nél-
kül leírni a stereotíp jelzőket: fran-
ciásan szellemes, hamisítatlan párizsi, 
stb. Most sem ad épen valami elvisel-
hetetlenül szellemes dalszöveget pl. a 
nemes, választékos játékmodorú Berky 
Lili ajkára. 

Mert ez a hölgy csak egy tehén, 
De ezt t i tokban tar tom én . . . 

vagy : 
Mert ez az úr egy vén szamár, 
Megért a páviánra már . . . (?!) 

Igaz, hogy ez utóbbi idézetnek ma-
gyarul egy szemernyi értelme sincs, de 
ez a negatívum talán csak nem teszi 
franciává, párizsivá? Heltai aligha 
effélékért kap ta meg a francia becsület-
rend piros szalagját. Rédey Tivadar. 

Művészeti szemle. 
Csoportkiállítások. 

Az elmult hetekben az Ernst-
Múzeum két csoportkiállítása foglal-
kozta t ta leginkább a művészetszerető 
közönséget. Egy nagyobb gyüjtemény 
keretében előbb Aba-Novák Vilmos, 
Patkó Károly, Feiks Jenő, Kelemen 
Emil és Ziffer Sándor ú j munkáit 
m u t a t t a be a Múzeum. 

Aba-Novák Vilmos és Patkó Károly 
művészete igen közeli rokonságban áll. 
Mindaketten azon az ösvényen járnak, 
amelyre minálunk Szőnyi István lépett 
először és t e t t nagyon figyelemreméltó 
lépéseket. Körülötte egy kis összetar-
tozó csoport alakult ki, amelynek 
minden t ag j a észrevehetően arra tö-
rekszik, hogy a fényproblémák kifeje-
zése mellett erősen hangsúlyozza a 
súlyos, szinte fogható formákat . Vala-
mennyien örömüket lelik a csillogó 
színekben, de ennél is sokkal jobban 
érdekli őket a plasztikai hatás. 

Aba-Novák Vilmos egyik legérde-
kesebb t ag ja ennek a csoportnak. Ú t j a 
már meglehetősen különvált a többieké-
től, ő a legegyénibb és legmerészebb. 
Izzó színeket áraszt vásznaira, ame-
lyek szinte felforró erővel, égő felüle-
teken lökik ki a formát . Ezen a kiállí-
táson nagyon sok érdekes munkával 
találkoztunk, csak az a kár, hogy máris 
a modorosság veszélye fenyegeti és 
sokszor túlzásokba téved. Ezt a festői 
felfogást fejleszteni szinte bajos, i t t 
inkább csak a mérséklés, a lehiggadás 
hozhatna komolyabb értékeket. Külö-
nösen két képe keltet t f e l tünés t : a 
«Favágók» és a «Favágók hajnala». 
Mindakettőn a különös, rejtelmes vilá-
gítás, a szinte izgalmas egyszerűség 
ha to t t vonzólag. Vízfestményein a csil-
logó színek, f inomabban ömlöttek el. 

Patkó Károly rokonhatású festészete 
lágyabb, szelidebbre hangolt. Ő is a 
formát hangsúlyozza és nagy gondot 
fordít a komponálásra. Azonban eze-
ken a vásznakon is fenyegetőleg jelent-
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kezik a modorosság. A művész több 
munká já t egyszerre látva, okvetlenül 
szemünkbe tűnik ez a hiba, amely az 
ilyenféle programmszerű kifejezési 
módtól előbb-utóbb elveszi a nézők 
kedvét. Patkó rajzaiban is a tömör-
ségre való feltünő törekvés az ural-
kodó vonás, de it t is egyhangúbb most, 
mint máskor. 

Feiks Jenő a tompa színeket, az apró 
alakokkal megjelenített mozgalmas-
ságot kedveli. Legfrissebben ha tnak 
lóverseny jelenetei. «Jégpálya» című 
kis munká ja is a mozgás nagyon ügyes 
ábrázolását véste emlékezetünkbe. Arc-
képeit a könnyed beszédesség jellemzi. 

Ziffer Sándor szintén a csillogó dús 
színeket szereti, de az ő képein már 
sokkal kevésbbé fontos a plasztikai 
elem. Laza, nagyobb foltokban fest, 
a formák kissé szétomlanak képein. 

Kelemen Emil elmélyedő grafikus. 
Tanulmányfejei sok jellemző erőt sűrí-
tenek össze. 

Az ezt követő csoportkiállítás négy 
festőnő munkásságát mu ta t t a be. 
Mindannyian komolyan számottevő 
művészek, eredményeiket bá t ran oda-
lehet állítani az első sorban emlegetett 
férfi-festők java termése mellé. Mind-
egyiküknek megvan a maga egyéni 
ú t j a , megvan bennük az a jótulajdon-
ság is, hogy nem a férfiakat utánoz-
gatva igyekeznek erőt mutatni , hanem 
a nőlélek másfa j t a lá tását aknázzák ki. 
A korán elhalt Korb Erzsébet munkás-
ságának igazi értéke szinte csak így 
bontakozik ki előttünk, e nagyobb 
méretű gyüjtemény keretében. Igazi 
művészlélek virágzott ebben az érde-
kes asszonyfestőben, áldott tehetség 
volt, minden munkájából lélek sugár-
zik. Nagyon sokat veszített benne a 
magyar művészet. H a csak rajzai ma-
radtak volna lázas munkásságából, 
még akkor is meg kellene éreznünk, 
hogy egy küldetéses festőkézből hul-
lott ki a művészszerszám. A «Bolt-
ívek Páduában» és több más olasz-
országi t anulmánya maradandó értékű. 
Festményein is a vonalvezetés, a kom-
ponálás biztossága a legmegkapóbb. 
Színei kissé tompák, ezek még érlelő-
désre vár tak a pale t tá ján. De ezért 
bőségesen kárpótol bennünket végte-
lenül finom, gyöngéd vonalmuzsikájá-
val. Alakjait megkapóan helyezi el a 
térben. A festői értékeket lelkes, nőies 
bensőség fű t i át minden egyes alkotá-
sán. Az «Apostol», az «ígéret földje», 
az «Áhítat» s a «Kinyilatkoztatás» poé-
tikus szépségei megfogják őrizni nagy-

rahivatot t művészlelkének emlékeze-
té t . 

Feszty Masa Korb Erzsébettel ellen-
té tben inkább a színekben leli igazi 
gyönyörűségét. Az ő nőiessége a színek-
kel való lelkes já tékban jelentkezik. 
Látszik, hogy szinte mohón árasztja 
el vásznait az ékes, aranyos, meleg 
sárgákkal, a tompán is izzó kékkel és 
különös kedvét leli a fekete szín skálá-
jának megmutatásában. A színek har-
móniájával muzsikál, mindig nemes 
mérsékletet t a r tva . Formalátása nem 
oly biztos, mint a Korb Erzsébeté, 
el-elrajzolja modelljeit, arcképein meg 
szereti a természetesnél jóval nagyobb 
beállításokat. Pedig ez r i tkán ha t sze-
rencsésen. Herczeg Ferenc két benső-
séges, beszédes arcképe s egy igen friss 
női portréja azt igazolják, hogy nagy 
lépéseket tehet még e téren előre. 
Néhány tá jképében meleg magyar me-
lódia csendül meg. 

Székely-Kovács Olga már külföldön 
is komoly sikereket ért el. Egyformán 
erős mint rajzoló és mint kolorista. 
Bátran, frissen viszi a vászonra alak-
jait , elárasztja őket színnel és fénnyel, 
mindig biztos a dolgában. Legkiforrot-
t abb munká i : női aktjai . A gondosan 
megfigyelt formákon a hús és vér 
minél teljesebb illuzióját, akar ja ábrá-
zolni meleg színeivel. A «Néger nő» 
című képén oldotta meg legtökélete-
sebben ezt a célját. Néhány gyerek-
portréján a hamvas emberi test gyön-
géd bá já t érzékíti meg pompásan. 

Legkevésbbé nőies a Szemere Lenke 
palet tá ja . Tehetséges rajzoló és festő 
ő is, mint három társa. Karakter látása 
figyelmet keltő. De túlságosan hajl ik 
a groteszk felé. Csaknem minden egyes 
modellje beteges jelenség. Részegeket, 
lustákat , elgyötört embereket fest meg 
majdnem minden képén s e sok torz-
alakkal végül is valami leküzdhetet-
len ellenzést vált ki a szemlélőből. 

Mariay Ödön. 

Zenei szemle . 
Beethoven 

Nagy lelke száz évvel ezelőtt már-
cius 26-án délután háromnegyed ha t 
órakor szállt el. Idomtalan bécsi ház 
sötétes, bolthajtásos szobájából. 

Egy ismeretlen muzsikus keze fogta 
le a legnagyobb muzsikus szemét. Azt 
a szemet , amely talán a legtöbbet látot t 
meg a földi dolgokból, amely testvére 
volt Shakespeare és Michelangelo sze-
mének. 


	Napkelet_1927_04_375
	Napkelet_1927_04_376

