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lányi Andor Fekete lilioma. Az író 
méltán írta hozzá műfaji meghatá-
rozásul, hogy produkció. Valóban 
nem egyéb. Különösebb értéke nin-
csen s pusztán a fő-főférfiszereplő 
hosszú magánjelenete kedvéért író-
dott, melyhez a többi szereplő csak 
keret. Egyetlen szereplőt húsz per-
cig színpadon magára hagyni és 
csak őt beszéltetni, — ehhez nagy 
drámaíró és nagy színész szükséges. 
Sajnos, azonban sem Villányi Andor 
nem nagy író, sem pedig Vértes La-
jos nem nagy színész. Ezért aztán e 
kis mű a maga rövidségében is 
hosszúnak hat, és érthető, hogy a 
közönségre még közepes hatást sem 
tett. 

A másik darab, Sándor Imrének 
Szedjetek szét csillagok! c. öt képből 
álló gyermektörténete, Wedekincl 
Frühlingserwachen-jének hatását mu-
tatja. Témája ennek is a serdülő kor 
ébredő sexualitása. Formaiakban a 
darab furcsa stílus-vegyülék: eleje 
nyersen naturalista, a vége pedig az 
ábrázolt történetet valami zavaros 
filozofálással szimbolikus magas-
ságba akarja emelni. 

A cselekménynek vezetése ötlet-
szerű. Hősnője egy tizenötéves leány, 
aki a maga gyermeki naivságával 
egy léha fiatalember hatása alá ke-
rül, sorsa azonban nem úgy fejlik, 
mint ahogy minden józan művészi 
logika kívánná, hanem egy véletlen 
fordulat fejezi be: a kisleány a 
vízbe fulladt 

Az egész mű egy nagyot akaró író-
nak kiforratlan, egyensúlyozatlan 
terméke. A rendezés sem járult 
hozzá, hogy a darab elfogadhatóbb 
legyen. Éppen a legnaturalisztiku-
sabb tónusú részeket játszatta túlzot-
tan expressionista díszletek között. 
A főszereplő, Hollós Ilona, azonban 
tehetséges színésznőnek látszik; di-
cséretére legyen mondva, hogy sze-
repének erotikus részleteit bizonyos 
tartózkodással tompította. Egy má-
sik kislány szerepében Turay Ida 
kedvesen játszott. 

Nem hisszük, hogy a válságba ju-
tott Belvárosi Színház efféle dara-
bokkal megmenthetné magát. 

Galamb Sándor. 

II. 
Forgács Rózsi, a régi Thalia, majd 

a Magyar Színház, s még utóbb a 
Nemzeti Színház tagja, néhány éve 
kis társulatot gyüjtött maga köré s 

azzal időnkint vasárnap délutáno-
kon egy éjjeli mulatóhely színpadán 
rendezett kamaraelőadásokat Most, 
hogy Nagy Endre kabaréja a Royal-
orfeumba költözőt. Forgács Rózsi be-
vonult a Teréz-körúti Színpad helyi-
ségébe s azóta hetenkint két-három 
előadást tart, jórészt egyfelvonásos 
darabokból összeállított műsorral. 

Megnéztük az új színpadon rende-
zett mindkét bemutató előadást; a két 
alkalommal nyolc egyfelvonásost lát-
hattunk, köztük egy Gogol-, egy 
Csehov- és egy Dumas-darabot, a 
többi magyar szerzők műve. Az ide-
gen „újdonság"-ok már színrekerül-
tek magyarul (jórészt kabarékban), 
s a magyar szerzők is többnyire 
kabaré-méretekben és hangnemben 
szólaltak meg. Csak Molnár Gyula 
tartozik közöttük a régibb írónemze-
dékhez, Bródy László, Vándor Kál-
mán és Vázsonyi János embernek is, 
írónak is fiatalok. Közülök leginkább 
Bródy László kötötte le érdeklődé-
sünket egy verses mesejátékkal 
melynek némileg zavaros szimboliká-
jában erős lírai hév lüktet. A leg-
selejtesebb művel az egész társaság-
ból az ifjú Vázsonyi állt elő; fantá-
ziája alantas és nem is eredeti s 
hangja, szellemeskedése ízléstelen. 

A kis társulatban akad egy-két te-
hetségesnek látszó színész. Ragályi 
Elemér és Bazsai Lajos nevét szíve-
sen feljegyezzük. De az együttesek 
mindig valami műkedvelő-íze van, 
megfelelő rendező keze is hiányzik 

Végül egy őszinte szót a társulat 
vezetőjéről és lelkéről. Forgács Rózsi 
tehetségét nem kicsinyeljük. A mult-
ban egy-két alakításával megmutatta, 
mire képes. De mintha önkritikája 
gyenge lábon állna: most egyre-
másra azt mutatja meg, mire nem 
képes. A nyolc kis darab közül hét-
ben játszott, csupa nem neki való 
szerepet. A könnyed, csicsergő tónus 
nem az ő hangneme, kár éppen ezt 
erőltetnie. Mi az ilyen „sokoldalu-
ság"-ot nem tudjuk méltányolni, ha 
éppen az egy igaz oldal hiányzik 
belőle. 

Rédey Tivadar. 

Művészeti szemle. 
Az Ernst-Múzeum termeiben ren-

dezte harmadik kiállítását a Képző-
művészek Uj Társasága. A Kut kö-
rébe főleg azok a festőink és szob-
rászaink tömörülnek, aki a leghala-
dóbb irányt képviselik művésze-
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tünkben. Jelentékeny részük az im-
presszionizmus és neoimpresszioniz-
mus mesgyéjét elhagyva, az ex-
presszionizmus tájékán keresgél. 
Iskolájuk leginkább Párizs. Csak 
kevesen akadnak közöttük, akik a 
német futurizmus útjait járják és 
a Sturm-mal tartanak rokonságot. 
A Kut tagjait csak nagyon laza 
szálak fűzik egymáshoz. Sok művész 
a háború óta sem bírt kivergődni 
palettája Mekkájába: Párizsba, hogy 
ott felújíthassa régi tanulmányait. 
Ezek a multbeli forrásokból merí-
tenek még mindig ihletet. A függet-
lenek s a többiek új hadállásait él-
ményből nem ismerik, legfeljebb 
hallomásból, vagy reprodukciókból 
tájékozódnak törekvéseikről. A te-
hetősebbek azonban újra és újra 
megjárták a szajnaparti várost, 
ezeknek a képein aztán megtükrö-
ződik az a franciás ízű, mai ex-
presszionista zamatú felfogás, amely 
talán túlnyomó részüknek legked-
vesebb területe. A falakon itt-ott 
felkiált egy-egy Chagall-utánzó, fel-
tűnést kelt pár kubista kísérlet, de 
valami általános nagy mozgalom 
nem nyugtalanítja a nézőt sehol-
sem. A Kut tagjai között nem akad 
Kokoschka, sem Kandinszkij. Úgy 
látszik, mintha e kör legmodernebb 
tagjai is lehiggadtak volna már. 
A német szélsőségesek erőlködését 
alig egy pár kén tükrözi a kiállításon. 
Ezek aztán afféle „Scheinteufelek" 
gyanánt hatnak. A polgári tárlat-
látogató, ha akar, elszörnyűködhetik 
rajta, de meg is mosolyoghatja és 
megnyugodhatik abban, hogy a mér-
sékelten forrongó Kut-tagok maguk 
is alighanem madárijesztőnek tekin-
tik csak ezeket a képeket, melyektől 
nem ijed már meg senki sem. Min-
denki úgy érzi ma,, hogy ezek a vad 
rohamok önmagukban omlanak ösz-
sze mindenfelé. 

A kiállítás általában véve nivós. 
Érdekes művészeket láthatunk itt 
érdekes problémákkal való birkózás 
közben. Legtöbbjüket a képzelet sza-
bad játékára igyekvés és kedv jel-
lemzi, valahogy úgy érzik, mintha 
kötelező lenne számukra a forma 
egyéni eltorzítása és a színekben 
tobzódás, de önkéntelenül alkalmaz-
nak annyi naturalista féket, hogy 
ne kerüljenek egy kalap alá a stur-
misták előhadával. Ezért pedig csak 
dicséret illeti őket. Moderneskedés 
helyett modernek akarnak lenni s 

ezzel elérik a komoly értékelést min-
denki szemében. 

A kiállításon a törzstagok mellett 
a Kut tanítómesterei által vezetett 
fiatalság is szóhoz jut. Egy pár igen 
derék tehetség mutatkozik ebben az 
új gárdában. 

A grafikusok és akvarellisták által 
elfoglalt első teremben Lahner Emil, 
Bor Pál, Peitler István, Klie Zoltán 
írták be nevüket emlékezetünkbe 
egy-egy számontartásra érdemes 
igérettel. 

Kmetty János is jó dolgaival sze-
repel itt. Szőnyi István nagy kul-
túrája minden akvarelljén ott csil-
log. Bornemisza Géza vízfestményei 
lelkes, bensőséges munkák. Valami 
halk, elmélázó magyar líra zsong 
ezekben az egyéni színekben és vo-
nalakban. Scheiber Hugó kusza vo-
nalkáprázatait, tarka-barka szín-
kiáltozásait a német futurizmus he-
ves utánérzése szülte. Afféle polgár-
pukkasztó törekvések ezek, melyek-
től ma már szelíd mosollyal fordul 
el mindenki. 

Ezekhez viszonyítva Szobotka 
Imre enyhe kubizmusa szinte üdí-
tőleg hatott. Ily barátságos megnyi-
latkozásban szinte kellemesen el-
gondolkoztató látvánv ez a vonal-
fejtörő. 

Márffy Ödön akvarelljei lendüle-
tesei érdekesek, de olajfestésű ön-
arcképe messze kiemelkedett közü-
lük. 

Rippl-Rónai nagy kvalitásait szép 
kis gyüjtemény képviselte. Csók 
István a műteremsarok egy friss 
változatával szerepelt. Cigány Dezső 
újabban ritkán szereplő nevét eerv pár 
érett alkotása kellemesen újította 
fel emlékezetünkben. Egry József 
a végsőkig menő egyszerűségben 
leli kedvét úti képein. 

Vaszary János hatalmas tehetsége 
állandó vibrálásban van. E tárlaton 
akadt olyan képe, melyen mintha 
régebbi állomásai felé akarna visz-
szakanyarodni, de friss párizsi so-
rozatán megint merész ugrásokat 
produkál előre. A párizsi impresz-
sziók erősen megnyilatkoznak új 
munkáin. Néha mintha van Dongen 
és Maurice Denis felfogására em-
lékeztetne. Vaszary azonban minden 
inspirációt át- és átszűr a maga lel-
kén, azokon keresztül is önmagát 
adja. 

Feszty Masa egy szép őszi han-
gulattal szerepelt. Róna Klára nagy 
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fejlődésről tett tanuságot egy pár Pá-
rizsból hazaküldött színes rajzán. 
Jenen Viktor egy finom grafikai 
művével keltett feltűnést. A nagy-
teremben Bornemisza Géza lampio-
nos csendélete friss színvillogást 
áraszt, egységes forma és rajzfel-
fogás teszi értékessé ezt a művét. 
Kmetty János itt is költői átérzés-
sel, puritán komolysággal festett 
képekkel szerepelt. Ecsődi Ákos 
finom, lágy színekbe harmonizált 
arcképe igen komoly munka. Rau-
cher György Skielők című képe 
breugheli erővel és jellegzetességgel 
adja vissza a modern sportmozdu-
latokat. Novotny Emil Fekvő aktja 
leszűrt tanulmányok eredménye. A 
szobrászati rész nem gazdag, de sok 
érdekes ötletet vet föl. A véső ma-
gyar művészei még a Kut kiállítá-
sán sem mennek el a szélsőségekig. 
Még a piktoroknál is óvatosabbak. 
A külföldön újabban éppen a szob-
rászok váltak legmerészebbekké. A 
mieink megtorpanva nézik e lázadó 
törekvéseket, mintha csak taglal-
gatnák, megkockáztassák-e a mult-
tól való elugrást? Csak itt-ott akad 
jele ennek a töprenkedésnek, pró-
bálgatásnak, egyébként kő és bronz 
úgy engedelmeskedik a vésőnek, 
mint eddig. Medgyessy Ferenc mint 
mindig, most is duzzad az erőtől. 
Modern, de nem megy túlságba, 
már kitaposta a maga biztos ösvé-
nyét. Beck Ö. Fülöp két szép táncos 
alakkal szerepelt. Cser Károly is 
egy érdekes táncos kompozícióval 
tűnt föl e kiállításon. 

A Kut e tárlata is sok keresést, 
vajúdást, lelkiharcot tükrözött. Az 
idő rostája mutatja majd meg, mi 
válik belőle maradandó értékké. * 

A Nemzeti Szalon új csoportki-
állítása Bors Károly, Éber Sándor, 
Farkasházi Miklós, Fertsek Elza, 
Jándi Dávid. N. Fodor Olga, Rech-
nitz Elza, Rónay Kázmér, Szente 
János és T. Csulyok Margit művei-
vel töltötte meg a termeket. Bors 
Károly kellemes, jó folthatású táj-
képeket állított ki. Tabáni és olasz 
motívumait szerencsés hangulatok-
ban fejezi ki. Éber Sándor nagy kol-
lekciójában érdekes magyar témák 
villantak föl. Farkasházi Miklós 
tehetséges grafikusnak ígérkezik. 
Egyénileg választja témáit és mar-
káns biztonsággal, ötletesen rajzolja 

meg azokat. Jándi Dávid robosztus 
erővel festett önarcképe ígéretes 
munka. Rónay Kázmér teljesen 
egyéni felfogással tűnik föl. A mű-
vészt eddig inkább mint elmélyedő 
grafikust méltányolta a kritika, 
most azonban olajfestményein is 
talentumának érdekes skálájáról 
adott bizonyságot. Különös, szug-
gesztív színek kelnek életre palet-
tájáról. Bulgáriában festett képei 
ezekkel markolnak bele a néző lel-
kébe. Abruzzói hangulatai is nagyon 
érdekesek. Egyéni szemmel lát min-
dent s külön kifejezési utat lelt láto-
másai kifejezésére. Szente János 
finom koloristaként mutatkozott be. 

Mariay Ödön. 

Zenei szemle. 
A zenei szezon a mult hónap válto-

zatos és értékes eseményeiben érte el 
a tetőpontot. Azóta az énekes-szín-
házakban s a hangversenytermekben 
alig akadt említésreméltó esemény. 
A tavasz csodálatos misztériuma 
örömtelenebbé teszi a zenei életet. 
A napsugár ragyogása, a virágzó 
fák pompája, a zsendülő rét illata a 
téli termekből kicsalja az embereket 
a természet óriási Albert Hall-jába. 
A természet hangszerei elvágják a 
zenekarok életereit 

„Mily boldog vagyok, hogy is-
mét bolyonghatok a bokrok közt, er-
dőkben, fák alatt, virágok közt, szik-
lákon" — írja Malfatti Teréznek egy 
levelében Beethoven. Az a Beetho-
ven, aki megörökítette hangszere-
ken „egy nyári nap isteni álmát" 
(Pasztorál-szimfónia). 

. . .De Dohnányi Ernő vezénylő-
pálcája birokra kelt a tavaszi erők-
kel. Két filharmóniai hangversenyen 
karmesteri művészetével pár órára 
feledtette a mezők most ütköző virá-
gainak csalogató illatárj át. Mert 
Ruralia Hungarica című zenekari 
szvitje a magyar nóta színes mezejé-
nek örökszép virágcsokra. Öt tételé-
nek megfelelően a magyar népi zene 
árvalányhaja, búzavirágja, kökör-
csinje, pipacsa és zsályája egybe-
kötve s beleállítva a világ zenemű-
vészetének legcsiszoltabb velencei 
kristálypoharába. Rajtuk rezeg a 
magyar mezők üde harmata s kicsap 
belőlük a frissen kaszált rendek hal-
dokló virágillata Dohnányi mester 
remekét most másodszor játszották 
filmharmónikusaink. 
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