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Miss Doreen Ball udvari hamupipőkéje fölé !
A mi Nemzeti Színházunk deszkái
egy-egy jobb Hamlet-előadáson szinte
kigyúlnak az összecsapó szenvedélyek
tüzében. A derék angolok szabatos,
pontos, korrekt, kötelességtudó játéka szinte elviselhetetlenül kíméletes
a közönség idegeivel szemben ; mintha
vezérelvük volna : «csak semmi izgalom».

A magyar kritika Hevesi Sándort
akárhányszor kemény gáncsolódással is
egyre többre és különbre sarkalja. Most
ez egyszer legyünk fenntartás nélkül
méltányosak. Shakespeare körüli buzgólkodásának legnagyobb diadala csakugyan ez az angol előadás, melyben
neki — nem volt semmi része. Nem így
rendez s nem ily erőkkel, — ez a negatívum pozitív elismerésnek is beválik.
Rédey Tivadar.

Képzőművészeti szemle.
Az Iparművészeti Iskola jubiláris
kiállítása impozáns anyagával s a nívó
emelkedettségével méltán keltett nagy
hatást. Az üllői-úti palota hatalmas
földszinti csarnokába ez alkalommal
külön kiállítási helyiséget építettek be,
mely a nagy térséget intim sarkokra,
zárt interieurökre aprózta fel. A változatos anyagban minden műfaj képviselve van, mellyel a művészet az
életet megszépítheti ; az öncélú alkotásoktól kezdve, épületmodelleken át
az új életre szépült praktikus tárgyakig. Régen láttunk kiállítást, mely
ennyire szoros kapcsolatban állott a
mindennapi élettel, mely ily sokféle
tanulsággal szolgált volna. Elsősorban
néhány teljesen berendezett polgári
szobára gondolunk. Berendezésükben
a praktikus tárgyak dominálnak. Ezek
a kevés pénzzel kiállított, elmésen célszerű szobák bizonyára sokaknak lelkében ébresztettek addig szunnyadó
vágyakozásokat. A praktikus építészet hívei évek óta joggal hirdetik,
hogy a «faragott» bútorokkal raktárrá
zsufolt, függönyökkel behomályosított
középosztálylakások céljaikra teljesen
alkalmatlanok, lakóik kedélyét, sőt
gyakran egészségét is tönkreteszik.
Sajnos, az új építészet felháborodásában túllőtt a célon s a régi interieur
helyébe oly megoldási formát ajánlott,
ami talán az egészségnek jobban megfelel, de a lakályossági szempontokat
épúgy nem elégíti ki, mint a régi.

A bútorraktárak helyébe orvosi műtőhangulatok léptek, kopár fehér falak
és csőbútorok, mely utóbbiak a nikkel
baljóslatú műszerekhez hasonló ragyogásával az egyedül üdvözítő praktikumot idézték minduntalan emlékezetbe.
A derű és a szín, az otthon melege és
lakályosossága talán még kevésbbé
jellemzi ezeket a német folyóiratokból kilépő interieuröket, mint a
régieket.
Az Iparművészeti Iskola kiállításán
néhány olyan szobát láttunk, mely a
két szélsőség között jól megállja a
helyét. Feloldja a zsufoltságot ; szépformájú, kényelmes és egyszerű bútorokkal népesíti be a teret. Megcsökkenti a dekorációk szerepét ; egy-két
képpel, színes fayence-szal derűs hangulatot varázsol. Mindazoknak, akiknek a mai pénztelen időkben módjukban áll lakásuk berendezését felfrissíteni
vagy épen most rendezkednek be, melegen ajánlhatjuk a kiállítás megtekintését. A tárgyak nem eladók, de tanulsággal szolgálnak. Sok oly praktikus
újítást fognak találni, amit aránylag
olcsón a maguk keretei között megvalósíthatnak. Ebben látjuk a jubiláris kiállítás jelentőségét s nem a képekben, szobrokban, textiliákban és
porcellánokban, melyek szintén kitünően vannak képviselve, de az interieurök harmóniájával szemben csak
részletmegoldásokat mutatnak.
*
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Ritka látnivalóval szolgált a Nemzeti Szalon modern kínai képekből rendezett kiállítása. Régen nem látott
Budapest ily gazdag kollekciót a távoli
kelet műtárgyaiból, hacsak a Hopp
Ferenc-Múzeum idevágó anyagát s az
Iparművészeti Múzeum néhány évvel
ezelőtt rendezett keletázsiai kiállítását
nem vesszük tekintetbe. Ezeknek régibb emlékeivel szemben a Nemzeti
Szalon kollekciója az újabb kínai festőművészetet sorakoztatta fel, eltekintve
néhány XVIII. századi műtől, mely a
képen nem változtatott. Minden tekintetben helytálló következtetéseket
nem lehet a bemutatott anyagból
levonni, mert a képek városról-városra
vándorolnak s amelyik elkel közülük,
lemarad — s a kiállítások sorozata
nem Budapesten kezdődött. Amenynyire azonban az összeségből ítélni
lehet, a kínai művészet máig inkább
megőrizte ősi konzervatív karakterét,
mint testvére, a japán piktúra. Témái
között a virágok, fák s a formailag
hozzájuk hasonló tengeri állatok a legdivatosabbak. Mestereik felfogása merőben ellenkezik az európai formarendszerrel ; eszményük nem a szép,
hanem a jellegzetes ; nemcsak a szimmetriát vetik el, hanem magát a kompoziciót is. A részletekben azonban
kárpótolnak a különösségekért. Megdöbbentő az a tökéletesség, mellyel pl.
a gyümölcsfák tavaszi gyenge ágait,
hamvas virágait ábrázolják. A figurális képek között feltünt egy Madonna-kép, amely kedves különössége
ellenére is arról tanuskodik, hogy az
európai hatás nem használ a kínai
festészetnek, mint ahogyan a fordítottjából sem születtek remekművek, csak
porcellánok és egyéb apróságok. Kína
és Európa nemcsak földrajzilag, hanem szellemileg is oly távol áll egymástól, hogy egyik a másikra csak
közvetítők révén hathat eredményesen.
A kiállításon egy teremre való tibeti
festmény is bemutatásra került ; szigo-

rúan vallásos, buddhisztikus ábrázolások, amelyek leginkább az indiai miniatürökkel tartanak rokonságot.
*

Változatos, mondhatni zavaros kép
tárul a Magyar Akvarell- és Pasztellfestők Nemzeti Szalonbeli kiállításán
a szemlélő elé. A konzervatív csoport
virtuóz természettanulmányain kezdve
a műkedvelők tehetetlen kontárkodásain át a legszélsőségesebb moderneket, sőt Scheiber Hugót utánzó fiatalokig mindenki képviselve van. Végre
egyesület — kiálthat fel a szabadság,
barátja — melyet igazán nem lehet
megvádolni azzal, hogy kebelében
klikkuralom dúl ; végre itt a kiállítás,
amely époly heterogén elemekre hullik
szét, mint az ezer és egy okból soha
össze nem fogható magyar művészeti
élet. Az igazság az, hogy az egymással
ellentétes, konzervatív és progresszív
művek igen jól megférnek egymás mellett mindaddig, míg művészi produktumok. A műkedvelők beszédés értelemgyakorlatainak közbekeverése azonban az egésznek nívóját
tönkreteszi. A kiállítók közül Baranski
László, Csóka István, Diósy Antal,
Gallé Tibor, Hende Vince, Jaschik
Álmos (miniatürszerűen finom meseillusztrációkkal szerepelt), Kúnffy Lajos, Szőnyi István és Undi Mariska
nevét említjük.
*

Egry József emlékezetes kiállítása
után, melyről már beszámoltunk, a
fiatalok frontjáról kevés jelentenivaló
akad. A Tamás-Galériában Lehel
Mária és Bokros-Birman Dezső állított ki, festőnő és szobrász. Lehel Mária
nagy festői kultúráról tanuskodó vásznai a franciákra emlékeztetnek. Zománcokhoz hasonló mély színeket
használ, általában a színezésben s a
térbeállításban rejlik legnagyobb ereje,
formailag gyengébb.
Bokros-Birman
alig néhány szobrát mutatta be. E ki-
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tünő művész munkái, sajnos, nem
egyenletes kvalitásúak. Don Quiotenak nevezett bronzfigurája szuggesztív, de nem hibátlan alkotás ; többi
műve sem versenyezhet azzal a néhány,
minden tekintetben jelentős arcképszobrával, mellyel régebbi kiállításain
vett részt. Ugyancsak a Tamás-Galéria
állította ki Walleshausen Zsigmond
kollekcióját. Az impresszionista látású
művész újabban az atmoszferikus
problémákat helyezi előtérbe. Azt
hisszük, ezen az úton megbecsülendő
eredményekre jut, most kiállított képei
is többet jelentenek a keresésnél.
Kovács Ákos szalonja Liebl Ervin
festő poszthumusz kollekcióját mutatja be. A fiatalon derékbatört élet
ittmaradt dokumentumai nagy figyel-

met érdemelnek. Liebl életében sohasem állított ki, halála után a Szépvészeti Múzeum néhány igen szép rajzát szerezte meg. Művészetében a monumentálisság iránti mérhetetlen vágyakozás tűnik szembe. Tájai óriások
számára méretezett vidékek, szinte
kőből épített fákkal és súlyos felhőkkel. Aktjai kolosszusok. A legszebbek
állatrajzai ; néhány lovat ábrázoló
grafikája ezt az emelkedett, heroikus
tendenciát maradéktalanul kifejezi,
Liebl az olaj képig nem jutott el :
a hatalmas méreteket hajszoló kínzó
vágyakozása csak papiron ölthetett
testet. Grafikája arra vall, hogy igazi
művészember szállott vele sírba, művészember, akinek csak megsejtetni
volt ideje azt, ami benne rejtőzött.
Genthon István.

Zenei szemle.
Operaházunk ezidei legelső bemutatója Vörösmarty «Csongor és Tünde»
szövegéből színre alkalmazott pantomime, amelyhez a zenét Weiner Leó
1915-ben bemutatott hasonló című
műve szolgáltatja. Weiner kolorisztikus fantáziája, álmodozó líraisága,
táncos capricció-hangulata, sokszor
szinte démoni humora, ebben a művében érvényesül a legerősebben. Szeretettel mélyed el Csongor és Tünde
mesevilágában : választékos izlésével
nagy technikai tudásával, mindenkor
megtalálja a belső és külső programmfestés legmegfelelőbb kifejező eszközeit. Szerencsés gondolat volt ezt a
színgazdag zenekart a modern pantomim minden rendelkezésre álló eszközeivel, káprázatos világítási effektusokkal, a harmonikusan mozgó emberi test szépségében való gyönyörködéssel összekötni.
Jan Cieplinskinek, a stockholmi
operaház balettmesterének koreografiája finom érzékkel fejtette ki a kifejezés és a művészi stilizálás eszközeivel a partiturában rejlő scenikai lehe-

tőségeket. Lényeges alkotórésze a
modern pantomimnak a megvilágítási
technika : reflektorok sugárkévéje varázsolta elénk az alvilág misztikus
fényét és Tündérország ragyogását.
Mirigy sötét, groteszk gárdájának
jelenete a háttér megvilágítása szempontjából különösen sikerült művészi
megoldást nyujtott. Gyönyörű színpadi képet nyujt a végső jelenet :
Csongor és Tünde és kíséretük káprázatos sugárözönben haladnak befelé,
a boldogság hazája felé. A szólószerepeket Vécsey Elvira, Szalay Karola és
Brada Ede ismert művészetükkel táncolták.
*
Operaházunk Verdi örökifjú Traviatáját új díszletekkel, rendezéssel és
részben új szereplőkkel hozta színre.
Mikor 1853-ban a művet Velencében
bemutatták, fiaskót vallott. «A hiba
bennem van-e vagy az énekesekben?—
írja Verdi egy levelében — az idő fogja
megítélni.» És az idő ítélt : az operaszínpadok műsorának ma is egyik legélőbb, legkedveltebb darabja a Tra-

