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egy mondat tartama alatt az érzések 
számtalan iránya felé villan. Bajor 
Gizi Hilde Wangelje ellen csak egy 
ellenvetés tehető : nem volna szabad 
ennek az ideges és végzetszerű nőnek 
ábrázolásába még hébe-hóba sem va-
lami suhancos és fölényes vígságot 
belevegyíteni. Ha ez az egyetlen elsik-
lás nem rontaná játékát, akkor a mű-
vésznő ez alakítása klasszikusan töké-
letes lenne. Solnessné Vízváry Maris-
kának egyik legjobb szerepe. Halál-
sápadt arca, halk jövés-menése, beszéd-
jének szinte sírontúli módja úgy hat-
nak, mintha halottak közül lépett 
volna az élők közé. 

* 

A Belvárosi Színház Hatvany Lili 
darabjának megérdemelt bukása után 
sürgősen másik darabot mutatott be ; 
Berr és Verneuil-nek A szombatesti 
hölgy című bohózatát. Ami a darab 
technikáját illeti, a szokott francia 
bohózati vágányon halad, csak témá-
jának undorító voltával különbözik 
tőlük. Egy naiva szerepeket játszó 
színésznőnek a megöregedéstől való 
félelmét elvégre lehet vígjátéki tárggyá 
tenni, de az anyai érzést egy bohózat 
középpontjába helyezni, legalább is 
ízléstelen. Mert itt egyfelől arról van 
szó, hogy a színésznőt és a nyilvánosság 
előtt titkolt fiát az emberek többször 
együtt látják és rájuk fogják, hogy 
egymásnak szeretői, — másfelől pedig 
ez a fiatalember nem átall olyan csa-
ládba benősülni, ahol a családfőnek 
(s ezt a fiú nagyon jól tudja) az ő 
anyjával viszonya van. — A darabnak 
lehet, hogy mindamellett sikere lesz. 
A főszerep annyira talál Fedák Sári 
egyéniségéhez, hogy szinte csodálatos 
volna, ha nem érne el benne nagy 
hatást. Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban. 

A Nemzeti Szalon már második ki-
állítását nyitotta meg az ú j művészeti 
idényben. Kilenc művész terméséből 
mutat be nagyobb gyüjteményt. 

A tárlat nagyon közepes színvonalú, 
egyik kiállító munkássága sem nyujt 
mélyebb művészeti élményt, túlnyo-
mólag csak mesterségbeli készségről 
számolnak be ezek a festmények és 
rajzok, melyek láthatólag alkotóik lel-
kében sem jelentettek bensőbb meg-

mozdulást. Akad ugyan közöttük né-
hány derekasabb, melegebb alkotás is, 
de a legtöbb falról raktári hangulat 
ásít le a nézőre. Sajnálatos, hogy a Nem-
zeti Szalon ezúttal is elég számos olyan 
vásznat engedett becsúszni termeibe, 
melyek legfeljebb műkedvelő-nívóig ha 
elérnek. A félművészeket pedig való-
sággal káros abba az illuzióba ringatni, 
hogy lélektelen pepecselésükkel valaha 
is keresni valójuk lehet az igazi művé-
szek között . . . 

Dinnyés Ferenc munkái sorában né-
hány rokonszenves darabot láttunk. 
Főleg alföldi hangulatokat szeret fes-
teni, úgylátszik, érzi is a magyar táj 
lelkét, de egyelőre még formabizony-
talansággal küzd, még nem találta meg 
a kellő kifejezésmódot. 

H. Schuschny Erna pasztellképei meg-
lehetősen naivak, hosszú utat kellene 
megtennie, hogy mondanivalóit az 
igazi piktura nyelvén közölhesse velünk. 

Haála Gyula kifejezésmódja már 
elég érett és biztos, pár munkája jobb 
színvonalig ér, ha valami egyénit nem 
is tud ma még nyujtani. 

Habsburg-Lotharinqen Henrik Ferdi-
nánd főherceg kedves kis rézkarcokkal 
vonja magára figyelmünket. Látszik, 
hogy őszinte mesterségszeretet irá-
nyítja karcolótűjét, mellyel nagy hű-
seggel igyekezik megörökíteni kedvenc 
témáit, az osztrák és német dekoratív 
tájakat. Művészkedése nem nagyon 
lendületes, de rokonszenves, mert tuda-
tában van képességei határának és 
azon belül elmélyedéssel törekszik a 
lehető legjobbat megteremteni. 

Kolozsváry Sándor krétarajzaiból va-
lami szándékos naivitásra való törek-
vés érzik, erősen torzítja a formákat, 
nem tud a néző lelkéhez férkőzni. 
Kőrösy Vilmos képei nem értek még 
meg arra, hogy nyilvános kiállítás 
keretében szerepeljenek. Rajzkészsége 
fejletlen, színei elmosódnak, nagyon 
messze jár a művészi kifejezés erejétől. 
Lobisser Svitbert fametszeteiben van 
fantázia, a régi német metszetek mo-
dorát jut ta t ja eszünkbe modernsége 
mellett is. Néhány lapja dús vonal-
játékával komolyabban is elfoglalkoz-
tat ta a tárlatlátogatókat. Örsi Sándor 
állattanulmányai is jobbfajta dolgok, 
néhány vázlatán jó jellemképet tud 
adni modelljeiről, főleg a madarakról. 
Sass Árpád kifejezésmódja eléggé ki-
forrott, pár szolnoki festménye derék 
munka, bár egyéniségét ma még alig 
tudja hangsúlyozni. Mariay Ödön. 
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Nemzetközi Művészi Fényképkiállítás. 
A Műcsarnok falai között nem a 

festők és szobrászok jutottak legelő-
ször szóhoz, hanem a fényképezés lel-
kes munkásai, azok, akik a hideg üveg-
lencsét használják föl arra, hogy mű-
vészies látomásokat rögzítsenek az ér-
zékeny lemezre s általa a finom papirra. 
Sokat vitatkoztak azon és vitatkoznak 
fölötte ma is, vajjon föl lehet-e emelni 
a fényképezést a művészi szinvonalra? 
Megérdemli-e a művészet magasztos 
nevét az a munka, melynek legfőbb 
alkotó eleme a gép, a gépies eljárás? 

A kérdést mégis csak úgy kell el-
dönteni, hogy a fényképezés valójában 
sohasem érhet föl az igazi képzőművé-
szeti szinvonalig, mert hiszen a leg-
finomabb, legnemesebb fénykép sem 
vetekedhetik az alkotószellem és alkotó 
kéz teremtő munkájával: a képpel, a 
festménnyel, a rajzzal, az igazi mű-
alkotással. 

A fénykép fénykép marad akkor is, 
ha a leglelkesebb akarat és ízlés indítja 
is meg a gép munkáját, ha a legneme-
sebb szándék irányítja is az optika 
és a vegytan összejátszó folyamatait. 
De ! . . . de bizonyos az, hogy a fényké-
pezés mai fejlődési fokán nagyon finom, 
kedves és nemes művészies benyomás-
hoz képes juttatni az embert, bizo-
nyos, hogy a művészi látású, jóízlésű, 
fényképész akárhányszor finomabb im-
pressziókat tud kiváltani lelkünkből, 
mint nagyon sok átlagos festő vagy 
rajzoló. 

Különben i s : legelőször azzal kell 
tisztában lenni, hogy tévedés az, ha 
valaki a festészet versenytársának látja 
a fényképezést. A vérbeli fotografus 
nagyon jól tudja, hogy nemes mester-
ségének egészen mások a hatásai, mint 
a festészetnek vagy rajzművészetnek. 
A művészies fényképezés ú t ja határo-
zottan elkanyarodóban is van a kéz-
festette képszerűségtől. Az igazi fényké-
pészek egyáltalán nem arra töreked-
nek, hogy holmi ravasz fogásokkal meg-
közelítsék a rajzbeli és kézkarcszerű, 
metszetszerű hatásokat, hanem inkább 
a fény oly gazdag hatásainak, érdekes, 
csudálatosan nagyskálájú, elbűvölő já-
tékainak minél sikerültebb megrögzí-
tésén törik a fejüket. 

Ez a jövő útja. És i t t még dús lehető-
ségek is vannak. Arcról, alakokról, 
tájról, felhőről, vízről, ködről, nap-
fényről annyi, de annyi szép látomást 

szedhet össze szemünk számára a gép 
kristályszeme ! 

Ha e látomásokat művészlelkű ember 
keresi meg azzal a kristályszemmel, 
igazi gyönyörűségünk telhetik benne. 

Őszinte örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy mint minden más téren, úgy a 
művészies fényképezés terén is nem-
csak hogy megállja a versenyt a ma-
gyar, hanem ott törtet az élen haladók 
sorában. Sőt e kiállításon egyenesen 
a mieink viszik el a pálmát, a magyar 
gyüjtemény határozottan fölötte áll a 
külföldieknek. 

A körülbelül ezerkétszáz darabot 
számláló anyagból lehetetlen kiemelni 
mindazt a sikerült munkát, amely 
számot tar that a művészies jelzőre. 
Elég, ha annyit mondunk, hogy na-
gyon sok olyan arckép-, akt- és tá j -
tanulmány akad, amelyik igen finom 
hatást kelt és mélyebben is elgyönyör-
ködtet bennünket. Jobbnál jobb ka-
rakterfejeket, megkapó tájképeket, 
fénytanulmányokat láthatunk a ter-
mekben. Igen sok kiállító valósággal 
szellemes ötleteket produkál, pompá-
san választja meg témáit és leköt ben-
nünket a fény csudálatos játékainak 
bravuros megrögzítésével. 

A magyarok közül kitünő anyaggal 
szerepel: Balogh Rudolf, Vidarény 
Iván, Székely Aladár, Stolz Róbert, 
Pécsi József, Rónai Dénes, Kerny Ist-
ván, Szabonszky Artur és még sok lel-
kes fényképészünk. Balogh Rudolf kü-
lön elismerést érdemel azért a réznyomat-
sorozatért, melyet Budapest és a ma-
gyar vidék propagálása érdekében ké-
szített fővárosunk és tájaink szépsé-
ges pontjairól. 

Nagyon szép az amerikai gyüjte-
mény s i t t különösen a japánok munkái. 
Igen sok finom, kedves ötletet dolgoz-
tak föl, nemzeti felfogásuk a gép-
lencsén keresztül is mindig érvényre jut. 

A németek is sok szép fényképet hoz-
tak, de meglehetősen száraz a felfogá-
suk, kevés ötlet csillan föl kollekciójuk-
ban. A hollandus gyüjtemény is érde-
kes. A többi északi állam már kevesebb 
megkapót nyujt. Az osztrák gyüjte-
ményben is számos derék munka állítja 
meg a látogatókat. A termek hosszú 
során csaknem minden nemzet ered-
ményeiről jó képet kapunk. 

A művészies fényképezés nagyszámú 
budapesti híve és gyakorlója nagy élve-
zettel és sok tanulságot nyerve látogat-
hatja ezt a gazdag, érdekes kiállítást: 

Mariay Ödön. 
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