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csak hevenyészetten kerül elibénk, az 
egész tarka história inkább csak tet-
szés szerint tágíthátó keret, amelybe 
minden belefér. A Kamara Színház is 
efféle Autolycus tarsolyának fogta fel 
s jórészt igen mulatságos egyveleget 
zsúfolt bele. A tömérdek magánszám-
ból különösen a Peéry Piri ellenállha-
tatlan kedélyű torreádor-paródiája 
meg a temperamentumos kis Kéri 
Panni csecsemőkupléja sikerült. De 
magának a «darab»-nak szereplői is 
megérdemlik külön-külön és együtte-

sen az elismerést. A kritikusnak persze 
az egész körül sok keresnivalója nem 
akadt, de rosszabb-e ez, mint barátság-
talan foglalkozása során a legtöbb 
olyan alkalom, amidőn buzgón keres-
gél és bizony csak gyéren talál? . . . 

Rédey Tivadar. 

Helyreigazítás. A Napkelet januári 
füzetének Színház-rovata tévedésből 
aláírás nélkül jelent meg. Közleményei 
egytől-egyig a rovat rendes írójának 
tollából valók. 

Képzőművészet. 

Műcsarnok. 

A Képzőművészeti Társulat téli 
tárlata Katona Nándor posthumus 
kollekcióját és a KÉVE művészegye-
sület jubiláris kiállítását mutatja be 
a tagok alkotásain kívül. 

Katona Nándor elhúnyta alkalmá-
ból különböző mendemondák kaptak 
szárnyra, melyeket főkép a napilapok 
terjesztettek. A zárkózott, különc-
életű művészről az a hír terjedt el, 
hogy legjobb alkotásait otthon tar-
totta, nem mutatta be, nem bocsá-
totta áruba s így munkásságát csak 
halála után lehet megítélni. Beszél-
tek arról is, hogy keserűsége Med-
nyánszky Lászlóval való versengésé-
ből fakadt. Mednyánszky — a művész 
szavai szerint — «ellopta» eredményeit 
s azokból vált naggyá. Nem csoda, 
hogy ezek után mindenki fokozott 
érdeklődéssel várta a kiállítást, me-
lyen Katona java művei a féltve 
őrzött műterem homályából előker-
rülve, hivatva lettek volna igazságot 
szolgáltatni a «mellőzött» művésznek. 

A kiállítás nagy csalódást keltett 
Kiderült, hogy a művész féltve őrzött 
főművei cseppet sem különböznek 
azoktól a képeitől, melyek eddig a 
közönség elé kerültek, legfeljebb még 
gondosabb aprólékossággal készültek. 

Kiderült az is — ami ennél még meg-
lepőbb — hogy semmiféle oly «ered-
ménye» nincs, amit Mednyánszky el-
tanulhatott volna tőle; becsületes és 
jelentéktelen naturalista művész volt 
világéletében s a friellőzöttség érzete 
teljesen jogtalanul szállta meg. A Mű-
csarnok Katona-kollekciója nem mond 
többet a művészről annál, mit eddig 
róla tudtunk. A természet hangulatai-
nak finom költője volt, de ennek a 
műfajnak legelőkelőbb magyar mű-
velőivel, Gaál Lászlóval, Mészöllyel, 
Mednyánszkyval nem veheti fel a 
versenyt. 

A huszonötéves fennállását ün-
neplő KÉVE kiállítása előtt szívesen 
hajtjuk meg az elismerés zászlaját. 
Nem annyira tagjainak összetételével, 
hanem művészéletünkben vitt józan 
és megértő szerepével emelkedett ki a 
többi művészegyesület közül. Ha az 
idő azóta óriásiakat lépett is, szíve-
sen emlékezünk meg Szablya-Frisch-
auf Ferenc, Szenkhard Ágoston, Loh-
wag Ernesztin, Tornyai János, Lénárd 
Róbert és a többiek munkájáról; több 
ízléssel és szerénységgel, de több te-
hetséggel is művelték azt az irányt, 
melyet a mai Műcsarnok gyarlón kép-
visel. Fiatal tagjai, Rozgonyi László, 
Erdei Dezső és Basilides Barna mu-
tatják, hogy az egyesület nem akar 
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megállani, hanem ügyel a vérkeringés 
friss voltára is. 

Ernst-Múzeum. 

Az Ernst-Múzeum új csoportki-
állításán öregek és fiatalok együtt sze-
repelnek. A nagyteremben néhány 
Mányoki, Székely Bertalan, Mun-
kácsy és Mednyánszky emlékeztet a 
magyar művészet multjára, azonkívül 
egy kisebb gyüjtemény Rippl-Rónai 
József műveiből, melyek közül egy 
feketeruhás nő gyönyörű nagy arc-
képe válik ki. 

Fiatalok és öregek kerültek egy-
más mellé az új részben is. Egyik te-
remben az előző generáció egyik sokat 
dicsért képviselője, Magyar-Mann-
heimer Gusztáv mutatja be újabb 
dolgait. Hangulatos, romantikus, ko-
loritjában igen ízléses művészetét egy 
világ választja el Kádár Bélának a 
szomszéd teremben látható, szintén 
ízléses, de expresszionista-dekoratív 
modern pikturájától. Ruzicskay György 
grafikája érdekes gondolatok többé-
kevésbbé gyenge illusztrációja. Bor-
bereki Kovács Zoltán a német új-
realizmus csapásán indulva festi 
ijesztő, de nem tehetségtelen képeit. 
A fiatal festő, ha bemutatkozásában 
még sok is a szertelenség, komoly 
ígéretnek számít. 

Tamás-Galéria. 

A Tamás-Galéria termét a nem-
rég elhúnyt Gulácsy Lajos képei és 
rajzai töltik meg. Az exaltált, tragi-
kus sorsú művész rendkívül sokféle 
hatás alatt fejlesztette ki sajátos pik-
turáját, melynek állandó jellemzője, 
hogy együtt jelentkezik benne a raf-
finált ízlésesség szinte gyermekes 
ügyetlenséggel. Legszebb műveiben 
(pl. a Flórenci tragédia c. nagy vász-
nában) sikerül leküzdeni ezt az ügyet-
lenséget, más képeiben is túlnő a 
hatásokon, finommá és érzékennyé vá-
lik, különös viziók ragadják meg. 
Bármennyire is sokra becsüljük ezt az 
Ínyenceknek való pikturát, meg kell 
említeni, hogy sohasem segít hozzá 
egészen zavartalan szépségélmények-
hez. Gulácsy kuriózum marad a ma-
gyar festészet történetében, mint 
Csontváry, ha nagyszerű kuriózum is. 

Genthon István. 

Örömmel emlékezünk meg arról, 
hogy képzőművészeti rovatunk veze-
tője, Genthon István nyerte el a szé-
kesfőváros Ferenc József-díját. A pá-
lyázatot 1932-ben a magyar művé-
szet történetével foglalkozó munkákra 
hirdették meg, különös tekintettel 
Budapest multjára és művészi fejlő-
désére. A zsüri egyhangú szavazatával 
Genthon Istvánnak ítélte a díjat. 

Zene. 
A nemrégen megalakult Liszt Fe-

renc Társaság egyik főtörekvése, hogy 
Liszt műveinek kultuszát minél szé-
lesebb körben kiterjessze. A társaság 
keretében rendezett hangversenyek 
műsorán már eddig is örömmel látunk 
olyan műveket, amelyek szinte ujság-
számba mennek, olyan ritkán kerül-
nek előadásra. Igy hozzájuthattunk a 
Budapesti Hangverseny Zenekar és a 
Bazilika nőikórusának interpretálásá-
ban Liszt «Dante» szimfoniájának 
meghallgatásához is. 

Liszt leveleiből tudjuk, hogy a 
«Divina Comedia» olvasása milyen 
nagy hatással volt az ő, minden fenn-
költ iránt oly fogékony művészi fan-
táziájára. 1837-ben már ezt írja egy 
levelében : «Dante műve megtalálta a 
maga művészi viszhangját Orcagná-
ban és Michelangelóban, talán egy nap 
megtalálja zenei visszhangját is a jövő 
Beethovenjében». Akkor még nem 
gondolta, hogy ez a jövő Beethoven ő 
maga lesz. Éveken át éltek lelkében 
a dantei látományok s nem hagyták 
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