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teni nézőterét. Olcevszka Mária, Né-
meth Mária, Schipper, Boland éne-
kelt színpadán és több, estén Teiko 
Kiwa japán énekesnő. Nippen leánya 
kiváló művésznő. A Pillangókis-
asszony címszerepével tökéletes illu-
zióba ringatott. Jó színésznő, feltű-
nően muzsikális és nagyszerű ének-
kultúrával rendelkezik. A hangja 
behízelgő és hajlékony. De mintha 
egy árnyalattal halványabb és erőt-
lenebb volna, mint a fehér ember 
torka. Valami gyermekes szín vibrál 
benne, ami — ha nem tévedünk — 
Japán földjéből szivárgott. 

Papp Viktor. 

Művészeti szemle. 
A Nemzeti Szalon egy nagy repre-

zentatív kiállítás keretében igen ér-
dekes gyüjteményben mutatta be a 
nagy multú és nagyon számottevő 
lengyel grafikai művészetet, Lengyel-
országban a grafika legelső mara-
dandó értékei a XVI. XVII . és 
XVIII. században tűntek föl. Az 
első nagy nevek: Ziarnka (akit Le 
Grain-ként ismer a művészettörté-
nelem), továbbá Falk és Chodwiecki. 
Ök azonban még főleg mint művé-
szi könyvdíszítők szerepeltek. Az 
igazi, önálló grafikai művészet vol-
taképpen a lengyeleknél is a XIX . 
század második felében született 
meg, az impresszionizmusnak a gra-
fikában való jelentkezésével. Pan-
kiewicz József és Wyczotkovski Leó 
voltak azok, akik ezen az úton je-
lentős lépésekkel elindultak. Ók 
érezték meg, hogy az impresszioniz-
mus a grafika terén is teljes erővel 
érvényesíthető. A lengyel művészi 
szellem egyidejű megőrzésével bele 
tudtak kapcsolódni az újkori művé-
szet atmoszférájába. Egymásután 
termelte az új és nagy tehetségeket 
a lengyel grafika. Siedleczki, Bran-
del Noskowszki és Repacki, a len-
gyel faépítészet kiváló krónikása 
Gumowski, Rubczak, Krakkó ódon 
szépségeinek imádója már egy vi-
ruló grafikus művészet jelesei. Ök s 
az utánuk következők a grafika 
minden ágában, fametszetben, akva-
fortában és litográfiában egyre 
szebb és szebb alkotásokkal ajándé-
kozták meg a lengyel művészetet. 

Ma, amikor a magyar grafikus 
művészet nagy előretörésben van, 
különösen érdekes volt összehason-
lítani a lengyelek művészetét a 
mieink törekvéseivel és eredményei-

vel. Az összehordott anyagon meg-
látszott, hogy a kiállítás rendezői 
nagy súlyt helyeztek arra, hogy a 
nemzeti jelleget minél erősebben ki-
domborítsák. A pompás lapok nagy 
többségéből egy teljesen egyéni meg-
színeződésű művészet bontakozott 
elénk. 

Különösen nagy hatást váltottak 
ki az impresszionisták munkái. A 
modern lengyel grafikusok friss, 
mozgalmas életet tudnak bele vinni 
a grafika sokak előtt kissé tán szá-
raznak és keménynek tetsző vilá-
gába, Sok tájképükből, a népéletből 
vett jeleneteikből behízelgő lágyság, 
puha, finom költészet árad. Gazdag, 
művészi egyéniségek dús lelki ská-
lája szól e lapokból hozzánk, s ezt a 
meleg szólamot különösen érdekessé 
teszi a mindig kiérző nemzeti mel-
lékzönge. 

A hatalmas anyag ezeket az össz-
benyomásokat váltja ki a szemlé-
lőből. 

A termek során végighaladva, 
Cielewsky Tádé modern hatású, igen 
érdekes fametszeteivel állít meg' 
bennünket. Czerwinski Ede csupa 
modern finomság. „Madárijesztő", 
„Híd Párisban" című fametszetei 
elsőrendű alkotások. Hoppen János 
szép, régi templomképei is megra-
gadtak mindenkit. Jabliczinski gyö-
nyörű kis színes rézkarcai lengyel 
városképekből adtak ízelítőt. Végte-
len finomságú, tökéletes kis munkák 
ezek. Mann Sándor egy danzigi szí-
nes kőrajzával véste belénk nevét 
feledhetetlenül. Oles Endre „Ta-
vasz" című színes kőrajza szintén 
mestermunka. Pankiewicz József 
műveinek hosszú sora egy gazdag 
művészlélek finom megnyilatkozá-
sai. A „Nyírfa" jelentéktelennek 
látszó kis témájába a természet 
tiszta költészetét szólaltatja meg. 
Táj- és városképei tele vannak ar-
tisztikus szépségekkel. Nagyon szé-
pek párizsi részleteket ábrázoló 
munkái. 

Skoczylas László erős, komponáló 
tehetség. „Haramiák" című színes 
metszete nemcsak formában gaz-
dag, de teljesen különös lengyel 
hangulatot áraszt. Mesterileg rög-
zíti meg a lengyel típusokat. Stan-
kievicz Zsófia régi varsói témáival 
ragadott el bennünket. Szczyglin-
szki Henrik „Temető" című színes 
kőrajzát is meg kell említenünk. 

* 
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művésztagjainak második kiállítása 
január hó végén nyílt meg az Ernst 
Múzeumban. 

Három évvel ezelőtt a szó igazi 
értelmében szenzációt jelentett a 
Társaság első kiállítása. Ez a má-
sodik csoportkiállítás nem olyan 
színes, mozgalmas, nem olyan reve-
láló hatású, de biztos kiegyensúlyo-
zottságában, a maga komoly, abszo-
lut értékével mégis méltó folytatása 
az elsőnek. Ugyanazon nevekkel ta-
lálkoztunk itt most is ugyanazon 
lelkes, művészi akarást láthattuk. 
Most is éreztük, hogy a Társaság 
tagjait a legtisztább művészi szán-
dékok hevítik, most is rezonáltunk 
a lelkük kohójából kiforró értékek 
csengésére: mindössze annyi kü-
lönbséget láttunk, hogy e nagytehet-
ségű művészek ezúttal nem munkás-
ságuk legjavát hordták össze, hogy 
most látott műveikben nem feszítet-
ték végsőig tehetségük íjját. Vala-
hogy az is volt az érzésünk, hogy a 
résztvevő művészek túlnyomó része 
külön-külön kollektív kiállításokra 
tartogatja friss munkásságának 
legjavát. A Szinyei Társaság rep-
rezentatív nívóját azonban éppen az 
igazolja leginkább, hogy a kiállítás 
így is eseményszámba ment. A tel-
jesen kiforrott modern, magyar mű-
vészet tiszta eredményeinek csillogó 
tükörképét nyujtotta. Modernség és 
magyarság finom harmóniában je-
lentkezett ezekben a művekben. Az 
egyéniség döntő ereje ott vibrál az 
alkotások javarészén. Ezeknek a 
művészeknek meg van a maguk kü-
lön hangja, melyhez elmélyült kul-
túra és lelkiismeretes keresés útján 
jutottak el. 

Most is Rudnay Gyula hatalmas 
skálájú művészete mondott nekünk 
legtöbbet. Ecsetjéből csak úgy árad 
a magyar drámai erő, a szépség faji 
zamatokkal telített bódító káprá-
zata. „Diófa" című képe egy rezgő-
eletű darabja a magyar világnak. 
Az „Eső után"-ban Paál komor 
ereje villan fel modernebb cikázás-
sal. Az „Este" ecsettel kifejezett ma-
gyar ballada. Az „Út a kereszthez" 
egy felfokozott Munkácsy szólam. 
Kitünő kép a „Falu utca." A „Szent 
Lélek jövetele" mozgalmas, ragyogó 
kompozició. Tiepolo egyik elgondo-
lására emlékeztet, de sokkal több 
benne a lendület. A „Lókötő" izgal-
mas érdekességű piktori látomás. 

Koszta József leginkább régi té-

máit festi. Szentes vidékének széles 
horizontjából vág ki egy-egy csön-
des tájrészletet néhány alakkal, 
vagy kedvenc szélmalmát ábrázolja. 
Egy ilyen képe régi erejében mu-
tatja. Koszta azonban most kissé 
színtelenebb lett, palettájáról nem 
az ismert tűzzel szikráznak le kékei, 
sárgái és pirosai. De mint mindig, 
most is nívós, lelkes és magyar. 

Csók István „Interieur"-je és többi 
képei a nagy mester magas szín-
vonalon álló alkotásai, de ezúttal ő 
sem hozott szenzációt. Érett, gazdag 
skálájú magyar művészete azonban 
teljes virulásban mutatja művé-
szetét. 

Iványi-Grünwald Béla sötét tó-
nusú, erősen romantikus látású ké-
peket küldött. Mint mindig, most is 
érdekes, elmélyedő, tartalmas, de 
sokkal jobban szerettük legutolsó 
csoportkiállításának feledhetetlen 
magyar poézist sugárzó műveit. 

Perimutter Izsák képei munkás-
ságának java értékeit jelentik. Ki-
finomult, leszűrt művészi felfogás 
árad ezekből a tompaságukban is te-
mérdek színváltozatot sugárzó mun-
kákból. „Piros alma" és „Sárga al-
mák" című két csendélete a tárlat 
legszebb darabjai közé tartozik. Ezek 
a képek lélekből kerültek a palet-
tára. A „Tükör előtt", „Gyász", 
„Varróleány" s még néhány műve 
Perimutter művészetének jelentős 
állomásai. 

Vaszary János ezúttal a rohanó 
párizsi élet villanásait elleső kiváló 
rajzait hozta el. Rippl-Rónai József 
nagy kvalitásai teljes erejükben 
csillognak. Pólya Tibor friss, moz-
galmas munkákkal szerepel. Vi-
dovszky Béla igen sokat erősödött, 
haladt, egészséges naturalizmusa 
teljesen kivirágzott, intérieurjei 
most is kitűnők. Hatvany Ferenc 
engedett régi ingresque merevségé-
ből, képei most színben melegebbek, 
vonalban lágyabbak. Magyar-Mann-
heimer Gusztáv szokott témáit fes-
tette meg ezúttal is. 

Fényes Adolf nagyobb kollekciója 
a kiállítás egyik komoly értéke. 
Archaizáló hajlammal, finom ódon 
tónusok sejtelmébe burkolva mondja 
el neo-primitív látomásait. A „Prédi-
káció" tökéletes kis alkotás. Néhány 
hasonló modorban festett bibliai 
tárgyú képe is elsőrendű. Kis táj-
képeit meleg elmélyedéssel vitte vá-
szonra. Mattyasovszky - Zsolnay 
László elegáns könnyedséggel, fran-
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ciás modorban festett képei közül az 
„Ananász" tetszett nekünk legjob-
ban. Zádor István grafikái közül a 
162—166. számúak a legfinomabbak. 
Glatz Oszkár teljesen kiforrott mű-
vészetét néhány kitűnő műve kép-
viseli. Szőnyi István most is lendü-
letes, fiatalos és bátor, de nem olyan 
magvas a mondanivalója. Kandó 
László két nagyon komoly elmélye-
déssel festett arcképpel, Herman 
Lipót főleg kompoziciókkal és kel-
lemes tájképekkel szerepel. 

A szobrászok közül Kisfaludi-
Stróbl Zsigmond az első teremben 
kitűnő portréjával, Lux Elek ked-
venc tánctémáinak egypár jó válto-
zatával, Szentgyörgyi István Kör-
nyei kitűnően mintázott fejével és 
Kertész K. Róbertné elegáns, finom 
portréjával tűnik ki. Sidló Ferenc 
„Fésülködője" s kútja a művész 
javamunkái közül való. Stróbl Ala-
jos „Medusája" maradandó értéket 
fog tökéletes vonalakba." Leányfeje 
is nagyon szép alkotás. 

* 

A Cennini Társaság harmadik ki-
állítása a Nemzeti Szalonban nyilt 
meg. Halápy Ede nagy akvarell-
kollekciója volt a tárlat legjelentő-
sebb értéke. Halápy bensőleg érzi 
a vízfestmény hatásának minden 
titkát és költői finomsággal fejezi 
ki mondanivalóit általa. Főleg Bu-
dapest környékéről festett tájképei 
dicsérik lelkes, meleg művészetét. 
Ez a gyüjtemény egy nagyskálájú 
magyar akvarellistát állított mű-
vészgárdánk első vonalába. Gábor 
Móric néhány komoly értékek felé 
Ígérkező festményével kötött le ben-
nünket. Diósy Antal párizsi vízfest-
ményei között számos értékes akad. 
Hende Vince falfestmény vázlatai 
még nem bontakoztak" ki a külön-
böző hatások alól, de egy elmélyedő, 
komoly ösvényt választott művész 
figyelemreméltó törekvéseit érezte-
tik. Hendének van fantáziája és 
máris sokszor megtalálja az utat a 
gazdag formák sikeres kifejezésre-
juttatása felé. Leszkovszky György 
mintha németes hatások alatt dol-
goznék. Néhány érdekes igéret 
figyelemreméltóvá teszi törekvéseit. 
Márton Lajos és Horváth Jenő 
munkássága még kiforratlan, illusz-
trációik átlagos munkák, egyikük 
sem kelt különösebb hatást. 

Mariay Ödön. 

Új francia regényirodalom. Ben-
jamin Crémieux első tanulmány-
kötete, a XXe siécle (Premiére série) 
az első komoly számadás a híresebb 
mai francia írókról. Crémieux, ki a 
Nouvelle Revue Française kritikusa 
és a Nouvelles Littéraires hasáb-
jain beszámolókat szokott írni az 
előző év irodalmi törekvéseiről, 
igyekezve a jövőbe is bepillantani, 
megértően áll a legújabb irodalom-
mal szemben és mégse válik — a leg-
újabb divat szerint — érthetetlenné 
és nyúlóssá. Nem csinál a kritiká-
ból parazita irodalmat mint Thi-
baudet a Nouvelle Revue Française 
másik művelt, de anyagát széjjel-
morzsoló kommentátora. Crémieux 
az ész embere aki megérteni törek-
szik és az ő értelmezését becsülete-
sen el is mondja. Könyve megjele-
nése jó alkalom arra, hogy a leg-
újabb francia irodalmi törekvések-
kel megismerkedjünk. 

Kötete csaknem teljesen a Nou-
velle Revue Française körével fog-
lalkozik s valóban a mai francia 
irodalomban az ujságot, a merész-
séget, a haladást és egyúttal az ál-
talánosságra, európaiságra törek-
vést ez a kör és hatalmassá nőtt 
kiadócége (Librairie Gallimard) kép-
viseli. Ide írom Crémieux választott 
íróit: Marcel Proust, Jean Girau-
doux, Henri Duvernois, Pierre 
Hamp, Valéry Larbaud, Pierre Be-
nőit, Jules Romains, Pierre Mac-
Orlan, Paul Morand, Drieu la Ro-
chelle, Jean Paulhan, Luc Durtain, 
Henri Pourrat. 

A kötet legértékesebb része a 
Proust-tanulmány. Ezúttal nem kí-
vánunk ezzel a fenoménnal újra 
foglalkozni. A közeljövőben, midőn 
majd regényének posthumus utolso 
része is megjelenik, alkalmunk lesz 
végre teljesen áttekinteni nagy mű-
vét és visszatérünk rá. 

Inkább kíséreljük meg, hogyan 
lehetne a többi arcképet bizonyos 
egységes szempontok alá egyesí-
teni és megjelölni azokat a problé-
mákat, melyek a legifjabb francia 
írói generációt foglalkoztatják. 

Lehet-e valami közös vonást, azo-
nos tendenciát felfedezni ebben az 
irodalomban? A mai francia iroda-
lomban élnek még a régi irányok, 
megvannak a naturalizmus és a 
szimbolizmus képviselői, de hol tar-
tanak azok, akiket a kritika az 
„avant-garde"-nak ismeri el? 

Crémieux nem próbálja meg, hogy 
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