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kapocs alig van, mint a hős személye. 
Amott az író értékesíteni t u d t a azt az 
ünnepi hangulatot, ami a nézőt eltölti, 
amikor legnagyobb magyarja nkat lá t ja 
a színre lépni, emitt a tárgynak magasz-
tos ihlete prózává fakult . Végül, ami ott 
színpadi mozgalommá elevenedett, az 
i t t terjengőssé és érdektelenné szür-
kült. Summa summarum: amott a 
vérbeli író képességeit éreztük, emitt 
egy forró lelkű műkedvelőnek nemes 
szándékát. 

Azaz hogy mégis: egy-két mozzanaton 
érzett valami a drámaíróból is. A darab 
legelső jelenete, amikor a fiatal Szalay 
László a jurátus i f jaknak tollba mondja 
a Törvényhatósági Tudósítások szöve-
gét, elgondolásban is, megírásban is 
frappáns. Az a jelenet is, amikor az 
Amerikában emigránsként járó^ Kossu-
thot felkeresik az amerikai Űj-Buda 
küldöttei s könnyek között kérik, hogy 
vigye őket a régi Budára, szívbenyi-
lalóan megható. S az utolsó felvonás-
ban a turini remetének is van egy-két 
mélyből fakadó s a néző lelkének mé-
lyében visszhangot verő szava. H a a 
szerzőnek lett volna elég drámaírói 
fantáziája és készsége, hogy a politikai 
tárgyalások egyhangúságát hasonló je-
lenetekkel frissítse fel, akkor színpadilag 
is megállhatóbb művet alkotott volna. 

A színészek a téma nagyszerűségéhez 
méltóan dolgoztak. A főszerepben Odry 
Árpád megjelenése teljes illúziót kelt. 
S bár a lángszavú, a forró lelkű és tö-
megeket gyújtó Kossuthot nem t u d j a is 
éreztetni, de egész intelligenciáját, szí-
nészi egyéniségének egész ideges moz-
galmasságát s já téktudásának egész 
súlyát mértékbe dobja a siker érdeké-
ben. Petheő Attila mélyen ábrázolt 
Széchenyijét a Híd-ból ismerjük és 
mél ta t tuk is már. I t t nem kellett 
egyebet tennie, mint annak negyedik 
felvonását ú j ra já t szan ia . PalágyiLajos 
Görgeyje is jeles alkotás. Kemény és 
katonás, amellett nem rideg. Csák a 
Kossuthnéval való jelenetében — amely 
jelenet a darabnak úgyis kényes moz-
zanata — volt kár olyan parancsoló 
hangot használnia, aminőt még férfi 
partnereivel szemben sem ütö t t meg. 
Á női szereplők közül Ligeti Juliskát 
emeljük ki, aki a negyedik felvonásban, 
mint az Űj-Buda küldötteinek vezetője, 
a hazafi fájdalomnak szívbemarkoló 
hangjai t ü töt te meg. 

A darab kiállítása szép, rendezése 
gondos, s reméljük, hogy a főpróbán 
még jelentkező apró zökkenők hamar 
el fognak tűnni. Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
Csoportkiállítás. Az Ernst-Múzeum 

XCIII . csoportkiállításán főleg egy új 
magyar művész örvendeztet meg ben-
nünket eddig ismeretlen munkásságá-
nak bemutatásával. Orsós Ferenc, a 
debreceni tudományegyetem neves pro-
fesszora egy csapásra jelentékeny mű-
vésznevet is szerzett magának finom 
kis gyűjteményével. Meleg poétalélek 
Orsós^ Ferenc, aki ecsetjével szinte a 
magyar t á j leglelkéig tudot t hatolni. 

Elmélyedő, japános bensőségű táj-
képei megható vallomások. Tiszta ter-
mészetszeretet buzog ezekből a ké-
pekből, a festészet emelkedett lírája 
jut i t t szóhoz és olyankor is megkap 
vele bennünket, mikor a kifejezésben 
még nem jut el a tökéletességig. A me-
leg közvetlenség, az őszinteség mind-
egyik munkáján megérzik, ez teszi 
nagyon rokonszenvessé minden alko-
tását . A debreceni Nagyerdőről festett 
képei s a szibériai sorozat egyes da-
rabjai igen komoly Ígéretek a magyar 
képzőművészet számára. 

Vass Elemér pikturá ja egy párizsi 
tanulmányút után nagyot fejlődött. 
Különösen rajzai tetszettek e kiállí-
táson, de olajfestményei is sokkal éret-
tebb hatást tesznek, lágyan, finom 
összhangban foglalja már össze láto-
másait. 

Frank Frigyes is párizsi tárgyú ké-
peivel keltett kellemes feltűnést. A pá-
rizsi utca színes mozgalmassága érdekli 
leginkább. Izzó sárgák, kékek, pirosak 
csillognak ki a fekete beágyazásból és 
e színharsogásból vidáman kiált felénk 
Párizs kaleidoszkópja. 

Tihanyi János Lajos grafikus és víz-
festő. Komoly közvetlenség, átérzés 
jellemzi szinte minden egyes lapját . 
Pár kis tá jképe elsőrangú alkotás, na-
gyon kevéssel nagyon sokat tud i t t 
mondani. 

Esseő Erzsébet finom elgondolású 
érmeivel és bájos figurináival keltett 
érdeklődést. 

Scheiber Hugó gyűjteményének min-
den darabja egy már teljesen hitelét-
vesztett, beteges irány terméke. E torz 
erőlködést semmiféle «izmus» sem fogja 
soha a művészet értékei közé fém-
jelezni. 

Őszi kiállítás a Műcsarnokban. 

A Műcsarnok őszi tár latán az a leg-
vonzóbb terem, melyben Bosznay Ist-
ván értékes művészi termése sorakozik 
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fel. A magyar tájfestészet ez érdemes, 
sok, nagy sikert megért reprezentáns 
művésze pár évtizedre visszatekintő 
anyagot gyűjtöt t i t t össze munkáinak 
javából. 

Bosznay palettájáról mindig a gyö-
keres magyar festő lelkes, bensőséges 
érzése kél harmonikus életre. Érett 
tudása mindenkor tiszta lírával páro-
sul, érzi és tökéletesen meg is érezteti 
tájaink sajátos, minden más táj tól 
elütő hangulatait. Egyre fejlődő kife-
jező készségével eljutott a színben való 
hangszerelés magas fokáig, a t á j lelkébe 
ömleszti a maga egyéni látását és mé-
lyen meg tud ja vele indítani a művé-
szetére melegen rezonáló lelkeket. 

Gyüjteményének zöme igen értékes 
darabokból áll. Az «Őszi borulás» kiváló 
alkotás, benne búsong a mi őszünk 
halk siráma. A «Szántás» bensőséges 
erővel beszél az Alföld lelkéről. Az 
«Esti nyugalom» valóságos magyar 
andante. A kitüntetet t «Balaton» puha 
felhőzete bravúros festői eredmény. 
A «Tavasz» a friss levegő himnusza. 
A «Mura vidékéről» s a «Nyitramegyei 
zsilip» csupa friss erő. A «Margit-sziget» 
is legjava munkáiból való. 

Két termet Burghardt Rezső és Burg-
hardt József derék munkássága tölt 
meg. Mindketten komoly művészek, 
akik főleg tájképeiken és városképeiken 
tudnak a nézők lelkéhez férkőzni. 

Külön teremben kapott helyet Vá-
rady Gyula és Kunffy Lajos számos 
darabból álló gyűjteménye is. Várady 
Gyula igen számottevő tájfestőnk. Né-
hány munkája bensőséges erővel teljes. 
(«Tátika ősszel», «A Balaton» stb.) 
Kunffy Lajos gyűjteményéből messze 
kiemelkednek a bátor színezéssel festett 
«Processzió», az «Őszi napfény», «A reg-
geli» és a «Kilátás a hallból» című mű-
vei. Ezekben meleglelkű, érdekes kolo-
rista nyilatkozik meg. 

A többi termek során is számos jó-
színvonalú, komoly munkára akad a 
tárlatlátogató. 

Örömmel lát tuk az első teremben 
a ritkán megjelenő Tornyai János né-
hány új művét. A «Csizmahúzás)> régi, 
robusztus erejére emlékeztet, úgyszin-
tén a «Levél a frontról» című nagyobb 
vászna is. Nagy kár, hogy ez az őserejű 
magyar festőnk mindazt el nem mondta 
a színek nyelvén, amit pikturánk tőle 
remélt. Ezek a nagy, drámai foltok 
annyi mindent sommázhattak volna a 
magyar emberről . . . 

A nagyterem főfalát a kormányzó 
hatalmas arcképe ékesíti, melyet Kukán 

Géza festett meg. A férfiasság meg-
ragadó erejét szerencsésen, elismerésre-
méltó művészi készséggel fejezte ki 
ra j ta ez egyre markánsabb lendületre 
kapó portretistánk. 

Romek Árpád bravúros csendéletei 
közül elsőrendű a 17. számot viselő. 
Udvary Pál fontainebleaui erdőrészlete 
frissen beszél e híres művészi témáról. 
Komáromi Kacz Endre igen jó, jellemző-
erejű arcképet festett Sipőcz Jenő pol-
gármesterről. Áldor János László «Est-
szürkület»-e bensőséges, érett alkotás. 

A harmadik teremben Sárkány Gyula 
«Andante» című festménye a művész 
régebbi, nagysikerű képeinek nyomán 
jár, de ezúttal sem ebben, sem többi 
munkájában nem tudot t semmi érde-
keset mondani. Koszkol Jenő nevét egy 
igen jó interieurje véste emlékünkbe. 

Az ötödik teremben Nadler Róbert 
«Campanile»-je, Vigh Bertalan «Tüzek» 
című friss színezetű képe és Aradi Edvi 
Illés Jenő «Sárga szobá»-ja állítják meg 
a nézőt. 

A tizedik teremben Bednár János 
«Vénus»-a tűnik föl. Friss, jó munka. 
Hornyánszky Miklós egyre biztosabb 
ecsetjét dr. Lukács György jellegzetes 
arcképe dicséri. 

A grafikusok ezúttal nagyon kevés 
lappal szerepelnek. Ezek között figye-
lemreméltó Lühnsdorf Károly igen jó 
önarcképe és Páris Erzsi pár kisebb 
munkája. 

A szobrászati rész is meglehetősen 
szegényes. 

Bory Jenő Prohászka Ottokár érde-
kes fejét szépen mintázta meg. Rajki 
István «Harcolók» című kompozició-
jába sok lendületet vit t bele, de a két 
alak összefüggését nem tudta kellő 
vonalritmusba fogni. Orbán Antal «Ta-
vaszi örömök» elnevezésű kompoziciója 
egységes, harmonikus alkotás. Sződy 
Szilárd Kornis Gyula dr. jellemző erő-
vel megmintázott arcképével tűnik föl. 
Nemes György «Kétségbeesés» című 
figurájának mozdulata igen finom, kife-
jező. Az őszi tárlat általában véve 
derekas színvonalú, nagyon sok komoly 
munka akad a bő műtárgyanyagban. 

Mariay Ödön. 

Magyar folyóiratszemle. 
Három világtájon kell ma figyelem-

mel kísérni a magyar irodalmi életet : 
Felvidéken, Erdélyben és itthon. (Az 
elszakított Délvidék irodalma sajnos, 
alig jöhet tekintetbe.) Három bolygó 
önálló élettel, de mégis közös naprend-
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