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tot t és heves hangmodoron egyetlen 
egyszer — amikor születendő unoká-
já t említi — valami megható melegség 
futot t át, de csak egy pillanatra, hogy 
megint a harag váljék úrrá. Raj ta kívül 
a legkülönb játékot az új gazdag me-
nyének szerepében Tőkés Anna produ-
kálta. Igen nehéz feladat előtt állott, 
a darab második felében egyebet sem 
tesz, csak vergődik. Ha nem tudta 
volna e lelkiállapotot változatosan meg-
szólaltatni, könnyen unalmassá vál-
hatott volna. Az új gazdagot Gál Gyula 
játszotta. Ez a nagy mesterségtudású 
és gondos részletrajzú színész csak ak-
kor van igazán helyén, hogyha szerepe 
élesebb és élénkebb színkontrasztokra 
ad alkalmat. Az egyszerű mélység 
kívül esik képességeinek körén : ezért 
volt A krétakör-ben annyira jellemze-
tes és azért volt i t t annyira csak 
banálisan jó. A régi gazdag feleséget, 
a színház új tagja, Füzess Anna ját-
szotta. Intelligens játékú, de mozgás-
ban nem elég biztos és a szerepben 
az előkelő angol asszony alakjának 
nem tudott elég súlyt adni. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy mind-
két bemutatott darabnak fordítása — 
amaz Bálint Lajos, emez Pünkösti An-
dor munkája — irodalmi értékű. 

Galamb Sándor. 

Művészeti szemle . 
Vidéki művészek kiállítása a Nemzeti 

Szalonban. 
A művészet kényes palántáit alig-

alig lehet tervszerűleg szerteültetgetni, 
itt vagy ott tetszésszerint virágzásba 
bomlasztani. Rendesen maguk keresik 
ki, vagy találják meg a nekik legked-
vezőbb talajt. Igy volt régen s így van 
ez ma is. Firenze, a virágok városa és 
más olasz melegágyak példája muta t ta 
ezt a multban s ezt igazolta nálunk 
Nagybánya és Szolnok. 

De nagyon fontos dolog, hogy min-
dent elkövessünk abban az irányban, 
hogy a művészeti kultúra ne csupán 
a fővárosban, de a vidéken is minél 
kedvezőbb légkört, talajt nyerhessen. 
Bajos dolog ugyan, fővárosi és vidéki 
művészetről beszélni, mer t : ars una ! 
A művészet mindig és mindenütt : egy. 
A művészeti nevelés természetszerűleg 
a nagyvárosokban, rendesen a főváro-
sokban telepszik meg, igaz, de a vidé-
ken mindig lehet és kell olyan telepeket 
plántálni, melyek a természet ölével 
várják a fővárosi művészeket és új, 

friss erőket küldenek a múzeumokkal, 
művészeti iskolákkal rendelkező nagy-
városok felé. 

Igy támadtak és támadnak a vidéki 
művésztelepek, ahol festőink és szob-
rászaink otthont találnak, bőséges té-
makörre lelnek. 

A nagybányai és a szolnoki művész-
kolónia korszakot alkotó sikerei nélkül 
korántsem mutathatnánk föl azokat 
a nagyszerű eredményeket, melyekre 
ma teljes joggal lehet büszke virágzó 
képzőművészetünk. 

A művésztelepek mellett nagyfontos-
ságú a vidéki művészek megszervezése, 
tömörítése is. 

A magyar kultúra életerősségét bizo-
nyítja az, hogy ma már szinte minden 
jelentősebb városunkban kivirult a 
művészetnek egy-egy kis bokra. 

Ezek a vidéki művészek eddig telje-
sen izoláltan dolgoztak. I t t is, ott is 
akadt pár komoly tehetségű művész, 
aki feltűnt a maga városában, de ha 
valamiféle okból nem tudott áttelepedni 
a fővárosba, rendesen elsekélyesedett, 
legtöbbször el is kallódott, mert nem 
találhatta meg az érvényesülés ösvé-
nyét. Műveinek bemutatására alig ta-
lálhatott alkalmat. A főváros, a nagy 
művészeti gócpont csak akkor vett 
róla tudomást, ha már odáig vergődött, 
hogy bejutott valamelyik nagyobb 
budapesti művészegyesület kiállítási 
helyiségébe. 

A vidéki művészek egyre inkább 
érezték, hogy tömörülniök kell, hogy 
utat keli maguknak vágni, rendes ös-
vényt, melyen fölfelé törtethetnek. 

Igy, ilyen belátások között alakult 
meg a Képzőművészek Vidéki Szövet-
sége. A Szövetség elhatározta, hogy 
három évenként a fővárosban és éven-
ként egyszer mindig más, vidéki, na-
gyobb városban rendszeres beszámolót 
tar t munkásságáról. 

E komoly és jelentős terv megvalósí-
tását a Nemzeti Szalon szívesen karolta 
föl s most alkalma volt a budapesti kö-
zönségnek, hogy a vidék művészeti kul-
túrájával, a vidéken dolgozó művészek 
eredményeivel megismerkedhessen. 

Az első, nagy fővárosi kiállításon a 
bajai, békéscsabai, egri, győri, kecske-
méti, pápai, pécsi és szombathelyi mű-
vészek vettek részt. Örvendetes, hogy 
ezeken a helyeken már mindenütt egye-
sületekbe tömörültek a művészek, e 
városokban már tervszerűleg rendezik 
a kiállításokat, állandó munkával fej-
lesztik, erősítik a magyar művészet 
melegágyait. E városok között nem 
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egy akad, mely jelentős áldozatokat 
hoz a kis művészkolóniákért. I g y : 
Kecskemét, Pécs stb. 

Az első kiállítás színvonala nagyon 
biztató. Látszik, hogy a vidéken élő 
művészek szoros kapcsolatot tartanak 
a ma művészetének lüktető tempójá-
val. 

Amily mértékben erősödni fognak 
ezek a derék vidéki egyesületek, úgy 
fogják városaikban hátrább szorítani a 
dilettantizmust, a selejtes fővárosi 
giccsáradatot, mely eddig szívós ki-
tartással épen a vidékre vetette ma-
gát. 

Az első kiállításon több olyan név-
vel is találkoztunk, mely már jóisme-
rősünk, de nagyon sok új tehetséggel is 
megismerkedhettünk. 

A pár százra rúgó műtárgyanyagban 
számottevő értékekre bukkantunk. 

A bajai Ágoston Vencel derék táj-
festőnek indúl. Fábián Gyula és Fá-
biánná Biczó Ilona Szombathelyen dol-
goznak. Rézkarcaik és aquatintáik ko-
moly kultúráról tanuskodnak. A pécsi 
Gebauer Ernő egy nagystílusú, barokk-
stílű mennyezettervvel keltett nagy 
figyelmet. Dr. Giay Frigyes (Szombat-
hely) egyházi csendéletével tűnt ki. 
A kecskeméti művészlégkörből kiemel-
kedő Hagyik István a vidékiek egyik 
legerősebb tehetsége. Jó úton jár, 
egyéni és magyar. Hernádi Handmann 
Lajos az egriek egyik erős talentuma. 
Herritz Oszkár a győri székesegyház 
finom felfogással megfestett bensejével 
igazolta hivatottságát. Istokovits Kál-
mán izmos tehetsége már régi jóisme-
rősünk. Kőszeghy Gyula és Martyn Fe-
renc is a pécsi gárda erejét tanusítja. 
Mayer Árpád (Győr), Mátis Kálmán 
(Kecskemét), ifj. Nagy Béla (Kecske-
mét), Pandúr József (Győr), Prohászka 
József (Kecskemét), Solymossy Konrád 
(Kecskemét), Szabó Alajos (Győr), 
Wagner József (Békéscsaba), Tóth Lajos 
(Kecskemét) egyaránt komoly remé-
nyekre jogosító művészek. Munkássá-
guk örvendetesen igazolja, hogy na-
gyobb vidéki városainkban új, bőter-
mésű talaj mélyül a magyar művészet 
számára. 

A pécsi és kecskeméti művészek fel-
tűnő ereje, kiforrott készsége igazolja, 
mily sokat jelent egy-egy művész-
kolónia a vidéki városok kultúrnívójá-
nak emelése tekintetében ! 

A vidéki művészek első bemutatko-
zása sikerrel járt, úgylátszik sokat vár-
hatunk reményteljes működésüktől. 

Marjay Ödön. 

Zenei szemle. 
Az elmult hetekben két nevezete-

sebb zenei eseményről számolhatunk 
be. I t t járt Miguel Fleta és hallottuk 
a legértékesebb magyar szimfóniák 
egyikét, Hubay Jenő Vita Nuova-ját. 

Fleta a Városi Színházban a Tosca 
Cavaradossi, a Rigoletto mantuai her-
ceg szerepében és a Vigadóban egy 
önálló ária-esten lépett fel. Kitűnő 
tenorista. Méltó nagy híréhez. De hír-
neves elődjeivel ne hasonlítsuk össze. 
Caruso tüneményes organumát meg 
sem közelíti, sőt a fiatal Slezákét sem. 
Nagy kvalitása, hogy tökéletes techni-
kával rendelkezik s lírai finomságai-
ban százféle szín váltakozik. Művésze-
tének igazi területe nem a hangverseny-
dobogó, hanem a színpad. Ez a fiatal 
spanyol tipikus olasz énekessé vált. 
Közönségünk minden fellépésekor rend-
kívül melegen ünnepelte. 

* 

Az ötödik bérleti filharmóniai hang-
verseny műsora (január 23) Hubay Jenő 
Vita Nuova (Dante) című szimfóniájá-
ból állt. Az országos Dante-ünnepségre 
készült, melyet hét évvel ezelőtt mu-
ta t t ak be a Corvin Mátyás Egyesület 
által rendezett ünnepélyen a szerző 
vezénylete alatt. 

Az olaszok legnagyobb költőjéről két 
magyar ember írta a legértékesebb 
zenekari költeményt. Liszt Ferenc és 
Hubay Jenő. Nemcsak tárgyban, ha-
nem szellemben is társak. Liszt a zene-
művészet egyik legnagyobb apostola. 
Hubay a magyar zeneművészet egyik 
legragyogóbb jelensége. Liszt Dante-ja 
és Hubay Vita Nuová-ja zeneművészeti 
méltó adózás a nagy olasz géniusz 
hatszázéves születésének és halálának 
fordulójára. Az egész világ előtt büsz-
kélkedve mutatunk erre a két magyar 
műre, mely a zeneművészetben a leg-
magasabbra emelte Dante kultuszát. 
A Vita Nuova szimfónia előadása 
azért is kimagasló esemény, mert ez 
a mű Hubay rendkívüli gazdag zene-
költői munkásságának minden gyü-
mölcse közül is a legértékesebb és a 
legtökéletesebb. Tenorszólóra, három 
női hangra, vegyes és gyermekkarra 
és nagy zenekarra készült. Közel há-
romszáz előadót kíván. 

A vezérkönyv Dante Vita Nuova-
jának öt szonettjén épült fel s az «isteni 
költő» megható líráját, epedését, láto-
mását, szenvedését, végül fanatikus 
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