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Nagy Samu vígjátéka, a Zörög a 
haraszt, ú j színpadi szerzőt j u t t a to t t 
szóhoz. Szinte jól esik megállapítani, 
hogy ez az ú j író nem azok közül való, 
kik ama bizonyos, a színpadi technika 
minden csínját-binját magában rejtő 
«kisujj»-jal születnek. Észrevehetően 
küzd a témájával , mely a Nagy 
Galeotto örök tárgyának magyar kis-
városi változata, de a küzdelemben 
szemét inkább t émá já ra függeszti, 
mint a karza t ra s mai nap már ez is 
érdemnek számít. A gyáva és tökfilkó 
fér j jóvoltából brutális gyanuba keve-
redet t ár ta t lan asszonyka hírnevének 
helyreállítása az egész város buzgó 
közreműködése mellett, «szalónképes» 
házasságtörés ú t j án : életrevaló víg-
já téki gondolat. A Nagy Samu fel-
fogása szerint e darab főhőse maga a 
kisvárosi társadalom, legalább is ennek 
gazdag (bár megoldásában néha kissé 
novellisztikus) bemuta tására veti a 
hangsúlyt. A részletek, az aprószerű 
vonások i ránt fogékonyabb is a szeme, 
mint a lelkek mélyebb rétegeiben le-
játszódó mozzanatok észrevételére ; a 
fér j s feleség konfliktusán inkább csak 
úgy könnyűszerrel átsiet. De figuráin 
mindig r a j t a van az élet jegye s sza-
t i r á ján nem egyszer á tü t a humor 
melege. 

Az előadás is lendületes volt, biztató 
igéret arra nézve, hogy e kis színház-
ban ismét jó és egységes játékstílus 
van kialakulóban. Hegedüs Gyula szív-
vel-lélekkel játszott , mesterien vegyítve 
a poltron-komiszság s a szinte megható 
gyámoltalanság szélsőséges színeit. 
Makay Margit asszonya ízléses és okos 
volt. Egy fiatal színész, Delly, kelle-
mesen t ü n t fel a «lovagias csábító» 
ezredes szerepében. Az epizódisták 
valamennyien jók voltak, pedig egész 
légió mozog belőlük a színpadon. Lehe-
tetlen észre nem venni, mennyi kitünő 
magyar genre-színész van ! Ezút ta l 
egészen ú j nevekkel is találkoztunk ; 
közülök László Miklós, Keller Erna s 
Jalovetzky László nevére érdemes lesz 
figyelni. 

A francia ujdonság Berr és Verneuil 
vígjátéka, Az ügyvéd és a férje. Az 
ugyancsak bő gall importban régóta 
nem akadt ilyen kellemes és mulatsá-
gos termék. Lám, Franciaországban is 
van fokozati különbség vígjáték és 
bohózat között , — miért lakatnak 
bennünket a megcsömörlésig csaknem 
kizárólag ez utóbbival? Verneuil-ék ú j 
darabja az elférfiasodott nő a lakja 
köré sző minden fordulatában ötletes 

cselekményt. Óvatosan elkerüli a témá-
ban kínálkozó fenyegetőbb társadalmi 
örvényeket, alakjai t a könnyed já ték 
egy-síkján mozgatja, de ha moliérei 
táv la tokat nem nyit is, legalább a 
zománcán csillog valami moliérei szel-
lem. S egy epizódalakja valóságos re-
meke az ízes francia hagyománynak. 
Ezt a becsületrendes csirkefogót Hege-
düs olyan vérbő humorral rajzolja meg, 
hogy ez alakításával Újházi legragyo-
góbb genre-rajzai mellé emelkedik. 
A három felvonásban csak három jele-
nete van, mindegyikben a színpadnak 
ugyanazon helyén, ugyanabban a szék-
ben ül, de e nem mindennapi «kliens» 
ügye az egyes jelenések közt oly mu-
latságosan bonyolódik s Hegedüs be-
szédművészetében olyan életreliefet 
nyer, hogy szinte a darab legizgalma-
sabb részévé válik ; i t t a közönség a 
színésznek minden szemrebbenését ful-
dokló kacagással kíséri. De kiválóak 
a többi szereplők is. Az ügyvéd-
menyecske a lakjában Honthy Hanna 
először kapot t «egész estés» vígjátéki 
szerepet ; finom eszközeiből, szellemes 
játékötleteiből f u to t t a egész estére is. 
Makay Margit gazdag színészi képzelme 
ezúttal egészen ú j feladatot oldott meg, 
kitünően ; csak egy volt benne a régi 
(s ez ta lán legfőbb erőssége) : a poen-
tező beszéd kiváltságos művészete. 
A Nagy Samu darabjában fel tűnt fiatal 
Delly most is megnyerő, választékos 
mozgású színésznek bizonyult. Benne 
a színház — úgy látszik — igen jó 
bonvivánra t e t t szert, csak meg is 
tar thassa őt kötelékében. Ez t azért 
mondom, mert ebben a darabban Delly 
három tak tus t dúdol egy olasz gondolás-
dalból s ennyi Budapesten elég szokott 
lenni ahhoz, hogy egy jómegjelenésű 
fiatal férfiszínészt «átminősítsenek» 
operett-szerelmessé s az áldozatot némi 
sztárgázsikkal végkép kisiklassák szé-
pen induló művészi pályájáról. 

Rédey Tivadar. 

Művészeti szemle. 
A Műcsarnok tavaszi kiállítása. 

A Műcsarnok termeinek falaira, a 
sokáig emlékezetes t á j - és életkép-
kiállítás pompás visszatekintő anya-
gának helyére, ismét a ma magyar 
művészetének friss alkotásait függesz-
te t ték föl. A városligeti palota dús 
anyaggal telt meg. Csaknem vala-
mennyi számottevő művészegyesüle-
tünk felvonult, hogy számot adjon 
tagjainak munkásságáról. A kiállítás 
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jó színvonalú. Egyik csoport sem ad 
ugyan valami különösen meglepő ered-
ményt , de ál talában véve sok derék 
munkával találkozik a tárlat látogató. 

A szobrászati rész ezúttal különösen 
gazdag. A véső mesterei ugyancsak 
ki tet tek most magukért , régóta nem 
lá t tunk ennyi friss, invenciózus szob-
rászalkotást a Műcsarnokban. 

Összesen hétszáznál is több műtárgy 
került kiállításra. Ilyen óriási anyaggal 
szemben igazán alig lehet más feladata 
a krit ikusnak, minthogy megjegyzi 
azokat a munkákat , melyekben lelket 
érez, amelyek fölülemelkednek az «el-
fogadott» mű színvonalán, amelyekből 
elmélyedés, műgond, szeretet érzik. 

Az első teremben Bosznay István 
mindig ta r ta lmas művészetének né-
hány igen szép termékét lá tha t juk . Az 
«Alkonyat»-ból bensőséges magyar han-
gulat árad. A «Zivatar előtt» a fülledt, 
fenyegető atmoszférának mesteri érez-
tetése. A «Falum» című képe a felhőzet 
puha, könnyed megfestése által tűnik 
ki. Bosznay ecsete mindig finoman 
tolmácsolja a magyar t á j szépségeit. 
Romek Árpád most is a mesterségi 
tökéletességgel tűnik föl. Csendéletei 
Pentelei Molnár bravúr ja i ra emlékez-
tetnek. Sárkány Gyula ezúttal is a régi 
művészet hatásai t kihasználó egyik 
arcképével, az olaszos hatású (Kalan-
dor»-ral nyu j t legtöbbet. Ilynemű ré-
gebbi képei azonban őszintébbeknek, 
frissebbeknek tetszettek. Karlovszky 
Bertalan pompás önarcképével régi 
erejére emlékeztetett . Mélységes jel-
lemző erő, nagy tudás sugárzik e 
művéből. 

A második teremben Csánky Dénes 
érdekes tájképsorozattal szerepel. Eddig 
inkább a hangulatra fekte t te a súlyt, 
most stilizáló haj lamának enged és 
nagyvonalú foltokba komponálja el-
vontabbá alakult látomásait . Kunffy 
Lajos «Az anya» című nagy hármas 
képe egy novellisztikus témát mond el 
sok bensőséggel. 

A harmadik teremben a Szinyei Tár-
saság tagja i ju tnak szóhoz. Csók István 

«Honi soit qui mai y pense» című képe 
lendületes, friss alkotás. Rippl-Rónai 
József «Párisi leánya» azok közül az 
elegáns és mégis elmélyedő női portrék 
közül való, melyekkel a mester annyi 
sikert a ra to t t már. Szüle Péter szeren-
csésebben fejezte ki magát súlyos 
magyar témái feldolgozásánál, mint 
most kiállított arcképeiben. Horthy 
Béla munkásságából mindig komoly 
értékek csillannak ki. Ezúttal egy fiatal 

leányról festett arcképtanulmányával 
t ün t föl. Kandó László is érett , magas 
színvonalú arcképtanulmányokkal sze-
repel. 

Az ebben a teremben elhelyezett 
szoborművek között Pásztor János két 
igen értékes alkotásával szerepel. 
Beethoven annyiszor megmintázott, 
érdekes fejéről annyi bensőséges szere-
tet tel , nemes egyszerűséggel beszél, 
hogy mindenkit megfog vele hatni. 
«Szférák felén» című tökéletes női ak t ja 
pompásan örökít meg egy mozdulatot. 
A nosztalgikus fölfelé vágyódást reme-
kül fejezi ki a szépen megmintázott 
tes t magasba feszülésével. Sidló Ferenc 
«Az ember» című ciklusának több da-
rab ja jelent komoly értéket. Legsike-
rültebb az «Agónián». Két másik szob-
rásztársával együtt ő is egy több lovas-
alakból álló kompozíción próbálja meg 
leginkább erejét. Sidló épúgy, mint 
Kisfaludy Stróbl Zsigmond és Szent-
györgyi István érdekesen dolgozzák fel 
ezt a nehéz tá rgya t , de mindhárman 
a túlságig menő részletezés hibájába 
esnek. A lovak vonaljátékának puri tá-
nabb érzékeltetése nagyobb hatás t t e t t 
volna, így mindegyikük munkájának 
erejét megbontja az aprólékosság. Lux 
Elek egy női mellszobra igen finom, 
meleg alkotás. Egy férfi képmásával 
is le fogja kötni a nézőket. 

A közös, nagy szobrászati teremben 
egész sor érdemes alkotással kerülünk 
szembe. Zala György kiforrott , nagy 
művészetét Tisza Kálmán mellszobra 
s a jellegzetes Andrássy-fej reprezen-
tá l j a méltóan. Több nagyszabású hősi 
emlékterv is került kiállításra. Gách 
István és Orbán Antal egyformán nagy 
erőt muta tnak kompozíciójukkal. Kár 
azonban, hogy Gách művében a vona-
lak nem bontakoznak ki teljes tiszta-
sággal, Orbán munkájában pedig a 
statikai nyugtalanság hat zavarólag. 
Siklódy Lőrinc Désy Zoltán emlékét 
egy nemes nyugalmú magyar alakkal 
örökítette meg. 

Külön csoportban gyönyörködhe-
tünk Horvay János meleg artisztikumot 
árasztó műveiben. Megragadóan min-
t áz t a meg Kálvin ülő alakját . Ebben 
a mózesi erejű agg férfiban mindenki 
megfogja érezni a «szirtlelkű» vallás-
alapítót. Jól ismert Beethovenje a mu-
zsika fejedelmének örökszép emléke, 
reméljük, hogy nemsokára márvány-
ban lá tha t juk már a Margitsziget 
smaragdzöld pompájába keretezve. 
A «Magvetőn» is java alkotásai közül 
való. 

30* 
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A Blaha Lujza síremlék-pályázat 
terveiből is messze kiemelkedik Horvay 
két munkája . Örvendünk, hogy azt a 
bájos alkotását, amelyen a dalos ma-
gyar nagyasszonyt muzsikáló angyalok 
veszik körül, hír szerint rövidesen fel-
áll í t ja a főváros valamelyik köztéren. 
Véleményünk szerint ez a legpoétiku-
sabb pályamű, kapva kell r a j t a kapni, 
hogy mielőbb az egész főváros közön-
sége gyönyörködhessen benne. 

A szobrok hosszú sorából ki kell még 
emelnünk Rayki István finom kis kom-
pozícióját, a «Küzdelem» címűt. Egy 
kígyóval birkózó férfit ábrázol. A kígyó 
hullámzó vonala pompás harmóniába 
kerül a vékony férfitest védekező moz-
gást kifejező izgatott ri tmusával. 

A festők többi termeiben is szép 
számmal akad még olyan munka, amely 
mélyebb művészi ha tás t vált ki a szem-
lélőből. Feszty Masa színes felfogású 
arcképei, Jeges Ernő egyéni felfogású 
kompozíciói, Belányi Viktor több műve 
ezek közül való. Reményi József bronz-
érmei között elsőrendű kis alkotások 
vannak. Nagy Zsigmond nevét egy 
«Golgota» című kompozíció feledhetet-
lenül emlékünkbe vési. Kerek, zárt , 
bensőséges művészi munka. Csillogó 
ékes színek, tökéletes rajzbeli elgondo-
lás emelik a művész e munká já t igen 
magas színvonalra. Éder Gyula Wolff 
Károlyról festet t reprezentáns arcké-
pével t e t t tanuságot művészetének 
friss erejéről. 

A grafikai rész ezúttal meglehetősen 
elmarad a festmények mögött. Csupán 
néhány építészeti terv kelthet nagyobb 
feltünést. 

Tavaszi Szalon. 
A Szinnyei-Merse Pál Társaság a 

Nemzeti Szalon termeiben rendezte 
második tavaszi tár la tá t . Ezek az 
évente megismétlődő kiállítások csak 
a fiatal művésznemzedék alkotásait 
muta t ják be. Ezút ta l is örvendetesen 
sok tehetséges munkával találkoztunk 
a Tavaszi Szalonban. A termekben 
lépten-nyomon ékes igéretekkel kerül-
tünk szembe. A művészetszerető kö-
zönség a kritikával együtt megállapít-
hat ja , hogy a felnövekvő művésznem-
zedék minden valószínűség szerint 
méltó u tód ja lesz a ma izmos magyar 
művészetének. Csak egy aggodalmas 
érzésünket kell kifejezésre ju t t a tnunk . 
Azt, hogy ez a fiatal nemzedék nem 
helyesen fogja föl a feladatát akkor, 
amikor mégiscsak zsenge erejét arra 
használja, hogy t i tánkodva versenyre 

akar kelni saját mestereivel, ak i for ro t t , 
elismert nagy művészekkel. Nagy hiba 
az, mikor a bármelyik művészi pályára 
készülő f iatal generáció ugrásokkal 
akar előrejutni, nem pedig lassú, ke-
mény, talentumedző komoly munkával. 
Ezek a merész fiatalok az ú jabb időben 
szinte szégyenlik már a becsületes 
műhelytanulmányokat , melyek pedig 
épen olyan szükségesek számukra, mint 
a muzsikusnak a fárasztó hosszú időn 
keresztül való skálázás. Túlságosan 
nagyot akarnak valamennyien. Neki-
vágnak a legmerészebb színproblémák-
nak, olyan magasra rak ják maguk 
előtt a kompozicionális feladatok rúd-
já t a mércén, hogy nem csoda, ha a 
nagy nekiszaladás u tán mégis csak 
meg kell torpanniok. Az ilysemi soha-
sem vezet jóra. A fiatal csemetefát 
nem szabad túlkorai termésre erőltetni, 
mert akkor csakis ízetlen, kiforratlan 
gyümölcsöt hozhat. Jó lenne, ha az ú j 
nemzedék fontolóra venné ezt, a f iatal 
művészeknek nem volna szabad ere-
jüket túlbecsülni, vissza kellene tér-
niök az egészségesebb, lassúbb ütemhez. 

A termek sorát végigjárva, számos 
név akad, amely igazán komoly igére-
t e t ad. Nagyon biztatók Barcsay Jenő 
rézkarcai. Megkapó Barzó Endre t á j -
képe. Basilidesz Barna és Basilidesz 
Sándor nehéz kompozíciós feladatokkal 
birkóznak érdekesen. Bánovszky Mik-
lós egy erős csendélettel, Brenner Nán-
dor «Pieta» című ta r ta lmas kisérletével 
t e t t tanuságot fejlődő tehetségéről. 
Csóka István a Rudnay ha tás t igyek-
szik átvinni a maga most még keres-
gélő hangszerelésébe. Dex Ferenc gra-
fikus munkássága is sokatigérően kezd 
kibontakozni. Erdélyi Ferenc is külső 
hatásokkal küzködik még, de már a 
maga erejét is szembetűnően érezteti. 
Különös, érdekes színekkel dolgozik. 
«A vak harmonikás» s «Az ivók» egy 
komoly festői tehetség fölfelé lendülé-
sét sejteti. Ékes Lajos egy pasztellel, 
Föglein István János egy olajfestmény-
nyel biztató művészi út első határ-
kövét nyuj t j ák . Goebel Jenő folyton 
fejlődő tehetségéről több bensőséges 
tanulmány beszélt. Istokovics Kálmán 
«Temetés» című nagy vásznán grafikus 
munkáiból ismert komoly komponáló 
tehetségét szépen érvényesíti. Jeges 
Ernő két szép képpel most is igazolta 
a hozzáfűzött remenyeket. Karikás Ili 
egy csillogó színű csendélettel h ív ta fel 
nevére a figyelmet. Komjáthy Wanyerka 
Gyula már a beérkezett ú j rézkarcolók 
közé sorozandó. 
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A kis szobrászati részben föl tünt 
Sóvári János és Schaár Erzsébet egy-
egy egyéni erőt muta tó alkotása. 

Ha ez a duzzadó, tehetséget muta tó 
fiatal gárda ép olyan ambicióval ta-
nulna tovább, mint amilyen mohó 
vággyal igyekszik a nagy feladatok 
mindenáron való megközelítésére, akkor 
e Tavaszi Szalon i f jú művész munkásai 
még gazdag nyári termést hordhatnak 
a magyar művészet szérűjére. 

Marlay Ödön. 

Zenei szemle. 
Beethoven halálának századik évfor-

dulóján rendezett zenei ünnepségeink 
lezajlottak. Néhány vidéki hangverseny 
és a martonvásári Beethoven-szobor 
leleplezése következik még. Az ünnep-
ségek kulturális jelentőségét, eredmé-
nyeit és tanulságait azonban már vizs-
gálhat juk s mindjár t hozzátehetjük : 
megelégedetten, mert ez a centenárium 
külső díszben és művészeti emelkedett-
ségben nem maradt el az 1870. évi 
Beethoven születési és az 1910. évi 
Liszt születési két jelentős zenei ünnep-
ségünk mögött. Sőt túlszárnyalta azo-
kat egyben (a mi zenei kul túránk élet-
erősségének feltétlen bizonyítéka): hogy 
ezen a centenáriumon az egész magyar 
társadalom résztvett . Nem csupán a 
hivatalos körök ünnepelték a zene-
művészet Legnagyobbját , hanem osz-
ta t lanul az egész magyar közönség. 
Sőt merjük mondani : jobban és iga-
zabban ünnepelt a közönség, mint a 
hivatalos körök. És ez az igazi! Az 
Országos Beethoven-ünnepélyen két 
operai, kilenc zenekari, tizenöt kamara-
zenei, ha t zongora-hegedű, négy zon-
gora-estet, összesen harminchat hang-
versenyt rendeztek, melynek több mint 
a fele Budapestre esett. A közönség a 
jegyeket hetekkel előre úgy elkap-
kodta, hogy a kintrekedtek kívánsá-
gára ú jabb három hangversennyel kel-
lett megtoldani a hivatalos műsort. 
Pedig a zenekari koncertek mindenikét 
kettőnek számíthat juk, mert a nyilvá-
nos főpróbák is zsúfolt ház előtt foly-
tak le. 

Beethoven-centenáriumunknak ez a 
legnagyobb erkölcsi eredménye. 

A külföldi ünnepségekkel való össze-
hasonlításban sem kell szégyenkez-
nünk. Berlinben, Bécsben és Bonnban 
az egész művelt világ adózott a Mes-
terek Mesterének, de a világ egyik leg-
nagyobb szónoka s a zeneművészetnek 
mindenesetre egyetlen rendkívüli szó-

noka : gróf Apponyi Albert nálunk és 
nekünk mondta el díszbeszédét és 
Dohnányi Ernő, a világ koronázott 
Beethoven-játékosa nálunk és nekünk 
zongorázta el a zengő levegő legnagyobb 
urának csodálatos költeményeit. Gróf 
Apponyi Albert, Wagner és Liszt 
kebelbarát ja , aki első parlamenti be-
szédét a Zeneakadémia felállítása érde-
kében mondta, aki minden jelentős 
külföldi zeneünnepségen több mint egy 
fél évszázadon á t ragyogóan szerepelt, 
aki a bayrenthi Festspil-megnyitásán 
rögtönzött beszéddel ünnepi szónoka 
volt a német hivatalos zenevilágnak, 
aki gyermekkorától kezdve a zene-
művészet levegőjében élt — a Beetho-
ven-ünnepségek megnyitóján az ország 
legjelesebbjei előtt olyan beszéddel 
fűzöt t koszorút Beethoven glóriás feje 
köré, amelynél közelebb jutni sza-
vakkal nem lehet a halhatat lan Mester 
szelleméhez. 

Beethoven ünnepélyeink másik nagy 
alakját , Dohnányi Ernőt , most két-
szeresen irigyelte tőlünk a külföld. 
Beethoveni szellem él ebben az ember-
ben ! A beethoveni szeretet kormá-
nyozza rendkívüli ta lentumát . Szere-
te t az emberek, szeretet a művészet 
és szeretet a művek iránt. A Guicciardi 
Jul iá t halhata t lanná tevő «Mond-
schein»-szonátát ; a végzetes fájdalom 
himnuszát zengő d-moll szonátát 
(op. 32. 2-ik) ; a vonagló kín és írját 
vesztett gyötrelem gyönggyé kristá-
lyosodott remekét, az «Appassionatá»-t; 
a Brunsvik Teréz számára zenei kin-
csekkel teleszórt Fisz-durt (op. 78); 
a zenei témák legcsodálatosabb csoda-
fá já t , a nagy Á-durt s a c-moll (op. 111) 
szonátát, ezt az Apollói szépségű idő-
beli szobrot — ki tudná Dohnányi Ernő 
után megközelíteni? Há t amikor nagy-
hírű társaival, Waldbauerékkal kamara-
zenébe fog? Há t amikor a karmesteri 
dobogóra áll és elvezényeli az első, 
ötödik, hatodik és kilencedik szimfó-
niát ! . . . 

Hálá t kell adnunk, hogy sokat szen-
vedtető magyar sorsunkban ez a rend-
kívüli mester — a mienk. 

Ünnepségeinknek fogyatkozásait sem 
akarjuk elhallgatni. Általánosságban 
nem állott azon a fokon, amelyet el-
érhettünk volna. Részben a mi hibánk-
ból, részben a körülmények folytán. 
Csak az István király-t adta elő az 
Operaház, az Athén romjai-t nem. 
Pedig ezt Pest számára í r ta a Mester, 
a mi földünkön épült színházat nyitot-
t ák meg vele. Miért engedtük át le-
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