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őket, mert nem papiroskivágatok, a 
maguk talpán állnak s élőtestek di-
menziói szerint vetik az árnyékot. A 
színház szép igyekezettel szolgálta a 
szép feladatot. Gózon nyers-érzelmes 
apafigurája meleg humorban fogant 
alakítás, Dajbukát Ilona halaskofája 
harsogó realista ábrázolás s Mály Gerő-
nek, Lászlónak, Z. Molnárnak is ki-
tűnő mozzanatai vannak. A szerelmes 

kisleány nagyon szépen megírt alak-
jában kedvezően mutatkozott be Kiss 
Margit, a szegedi színház naivája, a 
hangja még árnyalatokban gazda-
godhatik, de hamis hangja már most 
sincs. Ráday Máriusza rokonszenves, 
lelkes és fiatal, csak egy kissé férfiat-
lan. Pedig ennek a Máriusznak fiatal 
férfi-nak kell lennie, úgyhogy mind a 
két szóra egyforma nyomaték essék. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle 
A kiállított tárgyak számát te-

kintve e hónap legjelentékenyebb 
képzőművészeti eseménye a Műcsar-
nok őszi tárlata. Sajnos, csak a számát 
tekintve, mert a művészcsoportok kö-
zötti béke máig nem pecsételődött meg 
s így a kiállítás nem reprezentálja a 
mai magyar művészet összességét. 
Ennek ellenére a tárlat elődjeinél sike-
rültebbnek mondható, tekintettel arra, 
hogy a Magyar Arcképfestők Társasá-
gán és a Magyar Akvarell- és Pasztell-
festők Egyesületén kívül külön kollek-
ciókkal vesz részt Nagy Sándor, Ka-
cziány Aladár, Pállya Celesztin és 
Burghardt Rezső. Az arcképfestők kö-
zös felvonulása néhány értékes és szép 
képet termett. Különösen az idősebb 
generáció szerepel jól. Balló Ede mű-
veiben — ezúttal három portrét állí-
tott ki — most sem csalódtak a művé-
szet barátai, valamennyi szolid, becsü-
letes és rokonszenves munka. Igen 
szép a tárlatokon ritkán szereplő Well-
mann Róbert néhány dekoratív érte-
lemben megoldott képmása. Glatz 
Oszkár többi finom munkája mellett 
Reynoldsra emlékeztető gyermekport-
rét állított ki, mely oeuvre-jében új 
hangot üt meg. Szüle Péter sárgákkal 
és barnákkal festett, kissé hollandias 
ízű műveiben egyre több az elmélyü-
lés. Az újabb törekvéseket Vesztróczy 
rendkívül friss és ötletes művei, azon-
kívül Istokovits Kálmán rokonszen-
ves és nagy festői erejű portréi kép-

viselik. Arcképfestőkről lévén szó, saj-
nálattal nélkülöztük Karlovszky Ber-
talan alkotásait, melyek nélkül ilyféle 
kollekció nem lehet teljes. A portré-
művészet másik csillaga, László Fülöp 
mindössze egyetlen művét állította ki, 
mely az olasz trónörököst történelmi 
kosztümben ábrázolja. Különös mó-
don ezúttal a nagyvonalú, színes dísz-
öltözet megfestése sokkal jobban sike-
rült, mint a fejé, amely utóbbinak 
megjelenítéséből a művész közismert 
virtuozitása is hiányzott. 

Vesztróczyn és Istokovitson kívül 
még néhány portré képviselte a mo-
dern irányokat, elsősorban Frank Fri-
gyes és Zádor István egy-két alkotása. 
Ezekről az utóbbiakról külön meg kell 
emlékeznünk, nem mintha művészi-
leg jelentékenyek lennének. A két 
festő művei nézetünk szerint csak arra 
alkalmasak, hogy az új művészetet 
diszkreditálják. Frank Frigyes, aki a 
sekélyes naturalizmusból évekkel ez-
előtt meglepő pálfordulással az új 
irányzathoz pártolt, a modern franciák 
hatásaalatt készült képeiben nem tud 
megszabadulni a legakademikusabb 
frazeologiától. Zádor István, aki mint 
naturalista grafikus tűnt fel, újabban a 
mai németekre emlékeztető modoros 
arcképeket fest. Formás ötleteket vesz 
át azoktól s naturalista módon oldja 
meg, pedig a két ellentétes tendencia 
nem fér meg egymás mellett. Ezek a 
különös kísérletek nem alkalmasak 
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arra, hogy az új művészet amúgy is 
labilis helyzetét megszilárdítsák, Frank 
és Zádor jobban tenné, ha megmaradna 
azon a területen, ahol legtisztábban 
tudja kifejezni magát s arra gondolna, 
hogy a rossz modern képnél többet ér 
a konzervatív, de kvalitásos alkotás. 

A Magyar Akvarell- és Pasztellfes-
tők az őszi tárlaton belül retrospektiv 
kiállítást rendeztek, amelyen a ma-
gyar biedermeier harmonikus alkotá-
sain kívül a XIX. század néhány fran-
cia, angol és német grafikusa is szóhoz 
jutott. Ezek a művészek nem voltak az 
egyesület tagjai, nem is lehettek, mert 
az egyesület újabb keletű s így a retro-
spektív kiállítás megjelöléséhez is szó 
fér. Noha csak örülni lehet annak, 
hogy Barabásnak és angol barátjának, 
William L. Geitch-nek pompás, leve-
gős tájképei bemutatásra kerültek, 
ezeknek az úttörőknek sok közük 
nincs a kiállított igen vegyes anyag-
hoz. Az akvarellek között Szőnyi Ist-
ván néhány ragyogó lapja bizonyítja 
mindössze, hogy e téren ma is vannak 
a régiekhez fogható mestereink. 

A nagyobb kollekciókkal szereplő 
festők közül elsősorban Nagy Sándort 
kell megemlíteni. A kiváló gödöllői 
művész sokat és sokfélét állított ki, 
képet, grafikát, üvegfestmény-tervet 
és bőrmunkákat. Noha az a nyelv, ame-
lyen megszólal, ma már régiesnek tű-
nik, mert művészete Ruskinhez, a 
prerafaelitákhoz, sőt a szecesszióhoz 
köti, lehetetlen meg nem érezni, hogy 
egy igazi művész alkotásaival állunk 
szemben. Nagy Sándor erős energiával 
s páratlan szorgalommal fejlesztette 
egyre mélyebbé dekoratív-ornamentá-
lis stílusát s az e stílushoz simuló mű-
fajokban (mozaik, freskó, üvegfest-
mény, dekoratív illusztráció) valóban 
nagyot alkotott. Kacziány Aladár ha-
sonlóan a dekorativitás irányába hajló 
művész, a naturalista hagyományok-
ból azonban többet őrzött meg, mint 
Nagy Sándor. Pállya Celesztin stílusa 
a szolnoki impresszionistákéval rokon, 

legsikerültebbek apró genrejelenetei. 
Burghardt Rezsőt finom tónusérzéke 
emeli ki a tárlat többi szereplője kö-
zül. 

* 

A szezon kezdete óta az Ernst-mú-
zeum két kiállítást rendezett. Az első-
nek anyagából megemlíthetjük Pólya 
Iván kissé száraz, de finom és közvet-
len vásznait, egészében azonban nem 
emelkedett az átlagkiállítások fölé. Jó-
val sikerültebb volt a második, melyet 
hosszú ideig emlékezetessé tesz Fe-
renczy Noémi gobelinjeinek kiállítása. 
A művésznő hosszabb idő óta nem sze-
repelt nagyobb kollekcióval. Újabb 
művei senki mással össze nem téveszt-
hető, magaalkotta stílusának fokoza-
tos elmélyülését és tisztulását mutat-
ják. Rendkívül szűkszavú, monumen-
tális és mégis lírai művészet ez, tárgya 
szerint a két keze munkájából élő em-
ber apoteózisa. Ferenczy Noémi aty-
jától, a nagy Ferenczy Károlytól örö-
költe az alkotásba vetett halálosan ko-
moly hitét s a francia korai gobelinek-
ből kiindulva, Gauguin dekoratív al-
kotásain keresztül sajátos, áhítatos és 
szuggesztív formanyelvhez érkezett 
meg. Újabb művei a régieknél még ke-
vésbbé részletezőbbek, szűkszavúb-
bak. Egy-egy alak betölti a gobelin 
síkját. Külön meg kell említeni a bor-
dure-ök teljesen újszerű, a mai orna-
mentális képzeteknek megfelelő meg-
oldását. 

Kiállítótársai közül megemlíthet-
jük Istokovits Kálmánt, aki különö-
sen kisebb méretű képeiben alkotott 
kiválót. Nagyobb művei, melyek rend-
szerint romantikus jeleneteket ábrá-
zolnak, itt-ott kissé üresek. Péri 
László, a kiállítás szobrásza, kismé-
retű, eleven mozgású, vaskos akt-
figurákat mutatott be. Ami a techni-
kai tudását illeti, még az első lépések-
nél tart, felfogása azonban tehetséges 
művészire vall. 

* 
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A Tamás-galériában egy ismert ma-
gyar magángyüjtemény legkiemelke-
dőbb darabjai függenek egymás mel-
lett, mindössze harminc-negyven kép, 
de egytől-egyig válogatott alkotás. 
Magyar művész festménye valamennyi 
s a súlypont az új generációra esik. 
A kényes ízlésű, biztos ítéletű gyüjtő 
kollekciója a maga egészében mú-
zeumba kívánkozik, sokoldalúbban s 
értékesebb objektumok kapcsán mu-
tatja be a legújabb magyar művésze-
tet, mint az Új Magyar Képtár, mely 

utóbbit természetesen sokféle szem-
pont köt és tesz nehézkessé. Ez a gyüj-
temény ékes példája annak, hogy nem-
csak hatodrangú és gyanús hollandi 
képekből lehet magángyüjteményt ösz-
szeállítani, hanem az új magyar művé-
szet virágaiból is, sőt az utóbbiak ese-
tében ki van zárva, hogy a gyüjtőt ha-
misítványokkal csapják be. Bár sok 
olyan lelkes és ideális gyüjtőnk lenne, 
mint az, aki e kiállításon oly fényes 
példát mutatott. 

Genthon István. 

Zenei szemle. 
Az idei hangversenyévad feltűnően 

csekély lendülettel indul. Még neves 
művészek is kockázatos vállalkozás-
nak kezdik tartani a hangversenye-
zést. Mióta a zene életpálya lett, ter-
mészetszerűen a legszorosabb össze-
függésben lépett a kor gazdasági, tár-
sadalmi, politikai problémáival és en-
nek az életpályának ma folyton növe-
kedő kilátástalansága, nyomorúsága 
az érdeklődés előterébe hozza a zenei 
élet gazdasági és politikai vonatkozá-
sait, teljes organizációjának kérdését. 
Hogyan maradhatna a zene a mai 
ökonomikus, realitástól áthatott vi-
lágban az emberi lélek legfinomabb, 
legelőkelőbb hangszere? Hogyan le-
hetne megvédeni a mindennapi létért 
való küzdelmek, a banális gazdasági 
nyomorok befolyásától? 

Súlyos kérdések ezek, melyekre ma 
csak olyan országokban tudnak választ 
adni, ahol még akadnak a zeneművé-
szetnek is önzetlen, nemeslelkű mece-
násai. Dús anyagi eszközök felett ren-
delkezni nem érdem, de ezeket igazi 
lelki és szellemi értékekre felváltani 
csak nagyvonalú emberi élettel lehet, 
mely nem kicsinyes egyéni, önző örö-
mökbe helyezi súlypontját. Mrs. Coo-
lidge neve ma fogalom az internacio-
nális zenei életben. Ő maga eszménye 
a kiművelt önálló szellemű modern 
asszonynak, aki Amerikában aktív 

irányítója, teremtő és éltető szelleme 
a kultúrának. Ösztönösen megérezte, 
hogy melyik az a terület a zenében, 
mely leginkább igényel segítséget és 
támogatást. Amerikában, minden ze-
nei tradició híján különösen szükség 
volt arra, hogy a kamarazenét, ezt a 
legbensőségesebb és legnemesebb zenei 
ágat a zeneszerzők, előadók és a kö-
zönség összefogásával valaki felka-
rolja. Coolidgené nagy áldozatkészségé-
vel 15 év alatt nagyszerű eredménye-
ket ért el. A washingtoni «Library of 
Congress»-ben zenei osztályt szerve-
zett a modern muzsika számára ; nagy 
alapítványokkal lehetővé tette ritkán 
hallott kamaraművek előadását, a wa-
shingtoni könyvtár épületében egy 
minta kamarazenetermet építtetett. 
Évenkint kitűzött díjai igen sok jelen-
tékeny kamarazenemű megkomponá-
lását eredményezték és sok eddig isme-
retlen zeneszerzőnek egyengették út-
ját a világhír felé. A magyar zene nagy 
nemzetközi jelentőségét jelenti, hogy 
a Coolidge-festivalok egyik állomásáúl 
az idén Budapestet is besorolták. 

A Coolidge ünnepélyek két estére 
terjedtek. Malipiero, C. Bech, Lajtha 
László, Martinu, Hindemith és Pro-
kofieff egy-egy kamaraműve kerültek 
előadásra, így több oldalról nyílt al-
kalom az új zene jellegzetes vonásai-
nak megismerésére. 
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