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gyar dráma régiségtárába helyezték 
ezt a drámaiatlan bágyadtságot, ezt 
a lazakötésű jelenethalmazt, ezt a de-
koratív unalmat, ezt a nyelvében is 
dekadens és magyartalan erőlködést. 

A Nemzeti Színház tehát súlyosan 
tévedett, amikor csengő ezüstnek nézte 
azt, ami a lehető legjobb esetben is 
csak pakfong. Ezért tehát elsősorban 
esztétikai szempontból keli tiltakoz-
nunk A nagyasszony műsorratűzése 
ellen. 

Ami az esztétikánkívüli szempon-
tokat illeti, olyanféle hírek keringenek 
a levegőben, mintha e darabnak színre-
hozatala a színház részéről a baloldal 
felé való közeledést jelentené. Ha csak-
ugyan így van a dolog, akkor nem 
értjük, hogy miért nem tüntetett ellene 
a jobboldallal együtt a baloldal is. 
Hiszen e mű színrehozatalával a színház 
mintha azt akarta volna demonstrálni, 
hogy a balszárnyi irodalomnak leg-
reprezentánsabb alakja Szomori s ez 
irodalom egyik legértékesebb jelensége 
A nagyasszony. Ez bizony súlyos sér-
tés volt — a baloldal felé s ha ez irány 
híveinek szemét el nem homályosítaná 
a politikai elfogultság, akkor meg kel-
lett volna érezniök, hogy amikor a 
színház pukedlit ígért feléjük, akkor 
voltaképen szamárfület mutatott nekik. 

Galamb Sándor. 
*** 

Marionettek. Ha színpadjainkat kül-
földi társulatok szállják meg (pedig 
újabban kelleténél sűrűbben is meg-
szállják), vajmi ritkán kapunk olyas-
valamit, aminél különb ne akadna a 
magunk portáján ; az italnak inkább 
hangzatos vignettájával kábítgatnak, 
semmint nemes zamatával. De az az 
olasz társulat, mely most heteken át 
szórakoztatta a főváros közönségét, 
csakugyan versenytárs nélkül áll a 
maga nemében. Vittorio Podrecca báb-
színháza igazi huszadik századi magas-
laton mutatja a színpadi ábrázolásnak 
ezt a kétezer esztendőnél is ősibb for-
máját, mellyel az emberiség igen rokon-
szenves bizonyságot tesz róla, hogy 
minden racionális bölcseségei ellenére 
sem bírja magából teljesen kiirtani a 
bábuval játszó gyermek antropomorf 
képzeletét. A Mahabharata hindui ép-
úgy gyönyörködtek ily illuzió-színhá-
zakban, mint az egyiptomi, görög vagy 
római vándorbábjátékosok közönsége, 
a középkor vallásos áhitata épúgy, 
mint a gáláns idők pajkos szelleme. 
Cervantes Don Kihotéja felizgatott 

fantáziával beleavatkozik egy báb-
játék előadásába, az ifjú Goethe nem 
jelentéktelenebb ihletést köszön egy 
vidéki marionettszínháznak, mint a 
Faust-ét, s George Sand bokros becs-
vágyainak nem legkisebbike a bábszín-
ház-direktori buzgólkodás. 

A huszadik század technikai csodává 
emeli a régi mulatságot: Podrecca 
mester bábui mindent tudnak ; a néha 
tizenöt-húsz bábuval benépesített szín-
padon olyan heves lüktetésű élet zajlik, 
aminőt hús-vér együttestől sokszor 
hasztalan várunk. A rendezőket elfog-
hatja a sárga irigység : ezek a színészek 
vakon engedelmeskednek az instruk-
cióknak, mintha — dróton rángatnák 
őket. 

De legtöbbet az egészben az ér, ami 
már nem a gépezet dolga, ami minden 
technikán felüli: a szellem, az egész 
mutatványon eláradó jókedv és talá-
lékonyság. Az olaszok itt is tanuságot 
tesznek róla, hogy valóban a grácia 
gyermekei. Rossini zenei kellemét nem-
csak a Sevillai borbély jelenetei juttatják 
szóhoz, hanem a bábu-gárda minden 
legkisebb mozdulata. Nagyképűségnek 
semmi nyoma, de a derűs játék tükré-
ben annál jobban rádöbbenhetünk a 
magunk nagyképűségére. Ez a varázs-
tükör épen azáltal nagyít, hogy — 
kicsinyít. 

Budapest blazirtnak elhíresztelt kö-
zönsége ezúttal rácáfolt a hírére : való-
sággal tódult a játszószobába. Mert 
a Király-színház nézőterén most csak-
úgy folyt a játék, mint a színpadon. 
Itt a gyeplőszárral kormányzott fa-
bábok játszottak, amott a gyeplőszár-
ból egy-két órára kiszabadult felnőtt 
emberek. Rédey Tivadar. 

Művészeti szemle. 
Zichy Mihály emlékkiállítás a Szép-

művészeti Múzeumban. 
A regényes, érdekes életű, világhírű 

magyar mesternek, Zichy Mihálynak 
születése századik évfordulója alkal-
mából az Orsz. Magyar Szépművészeti 
Múzeum is lerótta háláját egy emlék-
kiállítás keretében. 

Sajnos, e világhírű mesterünk széles-
körű munkásságának termékei nagyon 
szétszóródtak, úgy, hogy igen nehéz 
olyan anyagot összeállítani, mely oeuv-
rejéről teljesen összefüggő képet adna. 
Ezt kellett éreznünk az Ernst Múzeum 
néhány hónappal ezelőtt bemutatott 
emlékkiállításán is. 
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A Szépművészeti Múzeum anyaga, 
ha nem rendelkezik is a legreprezen-
tánsabb művekkel, mégis nagyon érté-
kes, mert gazdag sorozatát mutat ja be 
azoknak a rajzoknak, melyeket Zichy 
a nagy magyar költők illusztrálása cél-
jából alkotott. Épen ezért a mester 
e munkái magyar szempontból szinte 
legérdekesebbek. A mi nézetünk sze-
rint ezek az illusztrációk Zichy Mihály 
munkásságának legjavából valók. 

Zichy Mihály vérbeli grafikus volt. 
Fehéren feketével tudta magát leg-
ékesszólóbban kifejezni és meg volt 
benne az a képesség is, ami az illusz-
trátort igazán naggyá teszi: mélyen 
be tudott hatolni az illusztrált mű szel-
lemébe és minden zavaró hatás nélkül 
fejezte ki rajzokkal a nagy költők alko-
tásainak legbensőbb hangulatait. Pom-
pás példák erre azok az illusztrációk, 
melyeket «Az ember tragédiájá»-hoz, 
továbbá Arany és Petőfi verseihez 
készített. Ez illusztrációkból igen gaz-
dag sorozatot mutat be a múzeum 
emlékkiállítása. Igazán örvendetes, 
hogy a nagy mesternek ezek a rajzai, 
melyekben oly testvéri együttérezés-
sel hatolt bele a leggyökeresebb nem-
zeti költészetünk szellemébe, a mi 
múzeumunk birtokába került. 

Ez illusztrációkon kívül számos első-
rendű grafikai alkotását láthatjuk még 
a mesternek. A sorozatban szerepel a 
kiváló «Önarckép», egy pompás «Tanul-
mányfej» (XIII. sz.), a «Kaukázusi 
jelenetek» és még igen sok kiváló tus-
és ceruzarajz és számos ismert művé-
nek szép facsimile-reprodukciója. 

A szép és érdekes kiállítás anyagát 
a grafikai osztály vezetője, dr. Hoffman 
Edith állította össze finom gondosság-
gal és szakavatottsággal. 

Zichy Mihály művészetének hódolói 
bizonyára örömmel fogják felkeresni 
a grafika nagy magyar mesterének 
emlékkiállítását. 

* 

Ernst-múzeum. Az Ernst-múzeum 
XCII. csoportkiállításának legsúlyo-
sabb értéke az az érett, pompás kol-
lekció, mely Rippl-Rónai József újabb 
és legújabb terméséből került az egyik 
terem falaira. Az ősz mester mostaná-
ban hosszabb ideig betegeskedett. E kis 
gyüjtemény valamennyi friss darabján 
valami megható, méla elmélyedés érzik. 
A magyar művészet e nagy alakjának 
műveit csaknem mindig bensőséges ér-
zés fűtötte át. Ez a meleg átélés most 
még lelkesebb, még megkapóbb lett. 

Szinte minden vonásában ott érzik a 
színek és vonalak költőjének egy-egy 
igaz lélekrezzenése. A külső világ édes-
bús harmóniába ölelkezik e képekben 
egy gazdag művésziélek belső világá-
val, élet és érzelem lüktet ez érett, 
értékes őszi termés minden ízében. 
A «Fekete sapkás önarckép», »a Vörös-
sapkás önarckép» csupa megragadó, 
őszinte líra. Pompás alkotás a két 
balatoni tanulmány is. Az «Anella 
szalmakalapban» című kép a mester 
legjava terméséből való. 

Orbán Dezső gyüjteménye örven-
detes megelepetés. A született tájkép-
festő talált itt magára, aki palettáján 
felkutatta és megérlelte azokat a színe-
ket, melyekkel most már hiánytalanul 
tudja kifejezni látomásait. Mély és 
meleg színek izzanak ezeken a tájképe-
ken. A tá jak hangulata összeolvad a 
művész lelki élményével, minden az 
igazi festői elgondolás harmóniájában 
csillog a szemlélő felé. Magyar, olasz és 
spanyol tárgyú képei egyaránt megkapó 
erőt sugároznak. Talán mégis az «Este», 
a «Reggeli köd» s a «Hideg reggel» 
címűek tettek legközvetlenebb hatást 
reánk. 

Istokovits Kálmán olajfestményei ér-
dekes próbálkozások, de e nagy vász-
nakon még nem jutott addig a fokig 
ez a kiváló fiatal művész, mint karcain. 
Dús fantázia, gazdag gondolati elem 
mutatkozik mindegyik képén, de a 
feltörő elbeszélő kedv még nem ta-
lálta meg az egyenértékű festői ki-
fejezési módot és utat. «Vihar» című 
festménye tett reánk legharmoniku-
sabb hatást. 

Lehel Mária pasztelljei között több 
finom, bensőséges elgondolású kép 
akad. Könnyed grácia nyilvánul ben-
nük, párizsi hatások alatt. A «Harisnya-
stoppolás» értékes, kiforrott munka. 

Simkovits Jenő is több sikert aratott 
eddig a grafika terén, akárcsak Isto-
kovits. Néhány festménye azonban 
azt igazolja, hogy bátran és komoly 
reményeket keltve, indul el a szín vilá-
gában is. A plasztikusság iránti von-
zalmát festményein is megőrizte. Egy-
előre azonban bizonyos vaskosság jel-
lemzi ecsetjét, még nem jutott el a 
forma finomabb régióiba. A «Nagy 
Madonna» égő, meleg színeivel, puritán 
felfogású, érdekes vonalaival mondott 
legtöbbet e kiállításon. 

Lahner Emil a divatos párizsi festők 
hatása alatt dolgozik. Vonalai, színei 
könnyedek, képzelőereje élénk, akár 
mint grafikus, akár mint festő szól 
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hozzánk, de egyénisége még egyáltalán 
nem bontakozott ki, munkáiban sok az 
utánérzés, sokszor erőltetett, modoros, 
nem gyakorol mélyebb, őszinte hatást 
a szemlélőre. 

Győri Frigyes vízfestményeiből nem 
sok lélek szól, az akvarell közvetlen-
ségét szinte egyetlen képe sem érezteti. 

* 

Csoportkiállítás. A Nemzeti Szalón 
LVII. csoportkiállításának keretében 
Borszéky Frigyes, Kövér Gyula és 
Senyei József festményeit mutatta be. 

A három festő munkássága nem 
jelent különösebb művészeti élményt, 
valamennyien kitaposott ösvényeken 
járnak, műveikben nem az egyéni fel-
fogás az uralkodó vonás, hanem a 
mesterségbeli készség. 

Ez a technikai felkészültség leg-
érettebben Kövér Gyula festményein 
nyilvánul meg. Főleg aktokat szeret 
festeni. Rajzban eléggé biztos, de 
színei meglehetősen élettelenek, hide-
gek. Aktjait leginkább a régi, nagy 
minták hatása alatt állítja be, legjobb 
tudását ezeken fejti ki, de nem sok 
lélek fűti át munkáit, bizonyos száraz-
ság mindig út ját állja annak, hogy 
erősebb hatást kelthessen. Munkáiból 
hiányzik a lendület, a megragadó lelki-
ség. Ábrázolása kemény, nem eléggé 
finom. Tájképei között a holland és 
belga témájúak a legjobbak. Borszéky 
Frigyes festményeiben is nagyon kevés 
az egyéniség. Rajzban feltünően pon-
gyola, színei elmosódnak, szétfolynak. 
Senyei József Hollósynál kezdte mű-
vészeti tanulmányait és László Fülöp 
magániskolájában, Londonban fejezte 
be. A két kiváló mester jótékony ha-
tása alig érzik ki festményeiből. Jófor-
mán csak «öreg tengerész» című képe 
köti le komolyabban a tárlatlátogatót. 
Ez érett, komoly munka. Többi arc-
képe nagyon is közepes alkotás, nincs 
bennük magasabb festői érték, átlagos 
portrék, arcok másolatai, melyekből 
hiányzik az élménykeltő piktori erő. * 

Tamás képszalón. Az Akadémia-
utcában most nyilt meg «Tamás kép-
szalón» elnevezéssel egy kis, ú j művé-
szeti kiállító helyiség. Azt a célt fogja 
szolgálni, hogy rövid időközökben fel-
frissülő anyaggal mindig tükörképet 
adjon a ma művészetéről és hogy ál-
landó alkalmat nyujtson a jónevű 
magyar művészeknek új munkásságuk 

közvetlen gyors bemutatására és per-
sze : értékesíthetésére is. Az előkelő 
keretbe helyezett művészbolt úgy a 
magyar művészetszerető közönségnek, 
mint a külföldi, i t t megforduló mű-
vásárló rétegnek minden időben alkal-
mat ad arra, hogy gyönyörködhessen 
és válogathasson egy-egy szép kis 
modern gyüjteményben. A külföldön 
nagyon sok az ilyen intim kiállító-
helyiség, Párizs művészeti negyedei-
ben egymást érik az efféle kis szalonok, 
melyek néha közvetlenebb, élőbb képet 
adnak a művészet friss mozgalmairól, 
mint a nagy kiállítások. A külföld nagy 
metropolisaiban épen ezért nagyon 
szívesen látogatják ezeket a magán 
kiállító-helyiségeket. 

Az Akadémia-utca ízléssel berende-
zett kis szalonja hozzátartozik Buda-
pest világvárosi képéhez, hangulatá-
hoz. Az első kiállítás anyaga valóban 
magasszínvonalú. Csók, Iványi-Grün-
wald, Koszta, Mednyánszky, Rudnay, 
Vaszary is szerepelnek igen jó mű-
veikkel. Mariay Ödön. 

Külföldi folyóiratszemle. 
A Németországban oly lendülettel 

folytatott barokkvizsgálódás, a barokk 
lélek elemzésének és igazolásának mun-
kája egyre szélesebb területet kény-
telen magábaölelni. Az eddig elért ered-
mények új meg új feladatokat jelöltek 
ki, a felismert jellemző vonások paran-
csolóan utalnak a rokonjelenségek fi-
gyelembevételére. Az olasz és német 
periódus átélése után az érdeklődés 
szükségszerűen a spanyol virágkor és 
a francia rokokó felé fordul, kutatva 
a nemzeti változatokat. Különösen a 
spanyol lélek vált izgalmasan érde-
kessé a mai ember számára, aki elfelej-
tett értékeket és egyben bámulatos 
nevelőhatást fedez fel új mintaképében. 

Victor Klemperer Logosban meg-
jelent tanulmánya már általános tünet-
ként jegyzi fel a spanyolok felé irány-
zódást. Az ellenreformáció spanyol 
stílusa, divatja, szokásai, a romantika 
spanyol középkor és miszticizmus exal-
tálása után most harmadszor fordul a 
németség e különös világ felé, nem 
kényszerítve, mint először és nem 
ködbevesző szentimentalizmussat, mint 
másodízben, hanem új eszmék keresé-
sének komoly vágyával. Mint a renais-
sanceot követő elernyedéskor, úgy 
most a materializmus gőgjének össze-
roppanása után Európa megérti és 
befogadja a spanyol sajátságokat. A né-
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