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Jolán ügyes fordításában az előadás 
is elég elevenen pereg, az egyik fő-
szerepet is vervvel és kedéllyel játszó 
Rolkó József rendezése szerint. Egyéb-
ként a jobbára fiatalokból álló szí-
nészegyüttesről ez üres feladatok alap-
ján bajos komolyabb ítéletet formálni; 
néha viszi őket a helyzet sodróereje, 
néha meg egy kissé iskolásan hezi-
tálnak. Csak Peéry Piri kurta epizód-

alakításában lehet kétségtelenül fel-
fedezni «ex ungue leonem». Bátor fan-
táziával, biztos érzékkel vág neki egy 
zajosan aktív modern női figura meg-
rajzolásának s arra az alig néhány 
percre, mely alatt a színen átvihar-
zik, sikerül az egész színpadi csinál-
mánynak szikkadt faszerkezetét iz-
zóvá perzselnie. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészet. 
Manet-kiállítás Párisban. 

(1832—1932.) 

Manet-ról sokat írtak már. Alig van 
ma ismeretlen részlete változatos és 
sok munkában eltöltött életének. Ké-
pei részint európai és amerikai mú-
zeumokban láthatók, részint magán-
gyüjteményekben találhatók. Úgy-
hogy bármennyire is ismerjük élet-
rajzát, munkásságát és azokat a képeit, 
melyekhez hozzájuthatunk, nem tud-
juk fölmérni és meglátni teljes egészé-
ben ezt a hatalmas pályát Csak most 
lehet igazán hű képet adni Manet-ról, 
mikor a francia nemzet születésének 
százéves évfordulója alkalmából meg-
rendezte nagy emlék-kiállítását. 
(Musée de l'Orangerie.) 

A kritikus szemek itt bámuló sze-
mekké válnak. A nagyvonalú festői 
meglátások, színkompozíciók, fény-
játékok, széles ecset-kezelés, nagy rajz-
tudás oly magasra emelik Manet mű-
vészetét, hogy itt igazán az érdeknél-
küli szépet csodálja az ember. Nagy-
szerű út ez a pálya. Kezdődik itáliai 
tanulmányokon, melyekbe beleját-
szanak Velasques és Goya hatások, 
egykori mesterének Conturnak s így az 
akadémiának minden hatása nélkül. 
A sötét hátterek lassan feloldódnak, 
megvilágosodnak és hangsúlyt kap-
nak. A rajz mindvégig megmarad stílus 
kifejezési fontos tényezőnek, annyiban 
változik csupán, hogy a végén egy-
szerűsül s legtöbbször színek alá kerül. 

Széles és nagy színskálával látta 
meg az életet. Ez a skála fölcsap a leg-
sötétebb feketétől a legcsodálatosabb 
színragyogásokig. Tónus és valeur 
értékeinek nagyszerű összhangjában 
érezzük stílusának lenyügöző erejét. 
Mindég új, mozgalmas és őszinte. 
Probléma köre nagy ; apró, egysze-
rűbb csendéletek színproblémáitól tá j , 
arckép, figurális alkotásain keresztül 
oly meggyőző erővel mondja el mű-
vészi hitvallását, mely előtt mindenki 
csak a legnagyobb tisztelettel állhat 
meg. 

Impresszionista volt, mégpedig leg-
első az elsők között. Igen nagy hatása 
volt az európai művészetre. Magyar 
műtörténetünkben is sok út vezet 
vissza hozzá. Életrajzában sok meg-
nemértéssel találkozunk, mellyel ké-
peit fogadták a különböző tárlatokon. 
Csak élete végén érhette meg művé-
szetének és festői felfogásának teljes 
elismerését. 

Az idő sok mindent megérlel, föltár 
és befejez. Manet művészete, mai 
szemszögből nézve, már konzervatív-
nak hat és mégis nagy művészi él-
ménye ez a kiállítás még a legmoder-
nebb művészeknek is ; mert hátteré-
ben ott van Manet művészi hite, meg-
győződése és karakteres egyénisége. 
Ez ad megdönthetlen alapot nagy-
vonalú stílusának. 

A háború utáni idők kereséseinek 
eredményei fölött egykor elmondják 
majd a nagy bírálatot. Jönnek, men-
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nek és elmulnak, eltünnek a külön-
böző irányok ; csak azok maradhatnak 
meg s kerülhetnek a műtörténet lap-
jaira, melyek mögött a művészetbe 
vetett igaz hit és szent meggyőződés 
áll komoly háttér gyanánt. 

Páris, 1932. július. 

Ezért oly fontos ma látni Manet 
művészetét a maga teljes egészében 
s ezért tudunk örvendeni ennek a 
nagyszerű kiállításnak, mely jótékony 
s biztató fényt derít mai sötétlő euró-
pai horizontunkra . . . 

Sárkány Loránd. 

Külföldi Szemle. 
Az angol háborús nemzedék regénye. 

(Sassoon és Graves.) 

Van valami a művészetben, amit 
mindig csodálni fognak : a művész 
szabadon ereszti szenvedélyeit — de 
ezek nem ragadják el. Erősebb, mint 
azok. Uralkodik rajtuk. A démonok 
nem kergetik mértéktelenségbe, sőt a 
művészet szolgái lesznek. Annál gyor-
sabban és annál magasabbra repítik a 
gondolatot. 

Ez az, amit az angol háborús nem-
zedékben csodálni kell. Felszabadul itt 
is minden ördög, akárcsak Német-, 
Francia- vagy Olaszországban : láza-
dás, düh, keserűség, irónia, gyűlölet és 
bosszú. De fellép vele szemben az, 
hogy : így akarsz élni, szerencsétlen !? 
Társadalomban, államban, városban 
vagy — nem rombolhatsz le mindent ! 
És csakugyan. Szóhoz jut az értelem 
mértéke. Feltárul egy új élet lehető-
sége. A lázadás lohad, minden elsimul 
és a krízis megoldódik. 

Siegfried Sassoon és Robert Graves 
csaknem gyermekkori barátok. Mind 
a kettő költőnek készül s a collegeből 
egyszerre mennek a francia frontra. 
Nevelésük sajátosan angol : elsősor-
ban urak — a világ urai olyan érte-
lemben, ahogy a született római polgár 
fiai a világ urai voltak — csupa kor-
rektség, nyugalom, fölény, becsület és 
értelmi tisztaság. A két fiatal költő 
a Somme mocsarába és Verdun drót-
akadály-erdejébe megy. Pergőtűz. A 
szünetben megszólal a telefon, a skót 
vadászok beszélnek. Szombatra foot-
ball-meccsre hívják ki a zászlóaljat. 

Helyes. A felállítás a következő : ka-
pus, hátvéd stb., — de ha addig valaki 
elesne, a tartalékok ezek és ezek. Fo-
gadás öt egy ellen. Szóval szombaton 
négy harminckor. A kagylót le kell 
tenni, mert a pergőtűz újra megindul. 
Sport a háború? — vagy az egész élet 
sport? Gránátok, aknák, gépfegyverek 
és gázok közepette két angol fiatal-
ember a meccs esélyeiről beszélget. 
Ennél többet nevelés sohasem ért el : 
a felszabadult pokol kapujában úgy 
társalognak, mint a klubban. 

Sassoon hamarabb veszti el a tü-
relmét. Verset ír, mindig többet : 
csupa felháborodás, méreg és indulat. 
Aztán megírja emlékiratait («Memoirs 
of a fox-hunting man» és «Memoirs of 
an infantry officer») majdnem ugyan-
abban az időben, amikor Graves is 
hozzáfog leszámolásához («God bye to 
all that») — majdnem ugyanakkor, 
amikor az összes college-ek összes volt 
lakóinak szeme kezdett kinyílni, ami-
kor a világ legjobban nevelt fiairól kez-
dett lehámlani a nevelés, amikor a 
gentleman-ekben kezdett felébredni az 
ősi vadállat, — amikor az angol hábo-
rús nemzedék elkezdett fellázadni a 
háború ellen. 

* 

A két könyvben a háború nem az 
egyedüli és a főtéma. Sassoon és Gra-
ves nemzedéke Angliában éppen úgy, 
mint mindenütt Európában, egyre na-
gyobb elégedetlenséggel és rosszalás-
sal nézte azt az életet, aminek ered-
ménye a nyilt háború tizennégytől 
tizennyolcig és a burkolt, de még ke-
gyetlenebb tizennyolctól. Graves isten-




