
S Z E M L E 

Bartóky József meghalt. 

Ha tudná a magyar erdő, milyen hatalmas fája dőlt ki, sírástól permetez-
nének levelei. 

* * * 

Bartóky József, folyóiratunk illusztris munkatársa, július 5-én, délután 
3 órakor, 63 éves korában, hosszas szenvedés után csendesen elhúnyt. Július 
7-én a zebegényi temetőben helyeztük örök nyugalomra, igénytelen paraszti 
sírok szomszédságában, ahogy a Kegyelmes Úr kívánata volt. Kedves parasztjai 
közt akart pihenni, akikért a nagy Wesselényi óta ebben az országban ő dolgo-
zott a legtöbbet. Nemzeti gyászpompa nem kísérte utolsó útján, egyszerű 
parasztok vitték vállukon a koporsót, de a magyar szívek mély részvéte és 
őszinte fájdalma könnyezte be sírjáig a Dunára figyelő gyönyörű domboldalt. 

«A harcomat megharcoltam, 
Életemet megfutottam, 
Végezetül vár engemet 
Az igazság koronája, ama napon.» 

. . . mondta a pap a textust s a búcsúzó nyári nap, mintha a szentképekről 
leste volna el, sugaras glóriával aranyozta be a temetési sokaság koszorújában 
szemkápráztatóan csillogó érckoporsót. Mintha föléje tartotta volna az Ég 
«az igazság koronáját» — «ama napon. . .» 

* * * 

Bartóky József élete megszokott magyar életpályának indult. Békés-
csabán született, földbirtokos nemesi családból. Középiskoláit Szentesen, a 
jogot Nagyváradon és Budapesten végezve, visszakerült a vármegyéhez, ahol 
szolgabíró s egész fiatalon vármegyei főjegyző lett. Szolgabírói pálcája hirtelen 
kivirágzott. Pásztorbottá görbült, melyet mint az ország földmívelésügyi 
igazgatásának egyik legelső vezére tartott vasmarkában. A békési búza erejét 
hozta magával ez a kéz, mely a földért verejtékező magyar nép érdekében a 
törvényhozási alkotások egész sorát teremtette meg. Az agrárszociális intéz-
mények első magvetője volt, de nemcsak nálunk, hanem időrendben egész 
Európában is a legelső. A németek, a franciák is őt másolták, annak a széles 
horizontú síksági magyarnak agráreszméit virágoztatták ki, aki sohasem járt 
a földjükön s aki semmiféle más nyelven nem tudott — csak magyarul. 

Közhivatalnoki pályája, melyet mély tudása, rendkívüli tehetsége és 
magyar földszeretettől dobogó szíve emelt tündöklő magasságba, egyike volt a 
legkivételesebbnek. S amikor ez az erős pásztorbot kitüntetésektől, rendjelektől, 
rangoktól és címektől rakottan a legfényesebben pompázott, kiengedte a kezé-
ből, hogy a magyar író árva babérágával cserélje fel. Átadta a hatalmat mások-
nak, mert úgy érezte, hogy a legfelsőbbek a háborúvég esztendejének iramában 



233 

nem hallgatnak hazáját féltő szavára. Mikor Wekerle miniszterelnök kérlelte, 
marasztalta, táblabírós keserű humorral csak ennyit mondott: 

— Nem tehetem, mert az ország partiejában olyan rosszul tarokkoztok, 
hogy nézni sem tudom. 

Elment csendben. És valójában ekkor érkezett meg. Négylovas, magyar 
hintóval vágtatott be az irodalomtörténet kapuján. Álmélkodtak az emberek. 
A Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Tömörkényi portájáról megérkezett — Valaki. 
A Kisfaludy Társaság s a Petőfi Társaság emelte ki aranyküllős hintójából a 
legújabb nagyszerű magyar írót: Bartóky Józsefet. 

A többi: dátum és adat, melyeket mindnyájan ismerünk s melyekre 
késői unokák századokig áhítattal fognak emlékezni. 

* * * 

Most még el kellene búcsúznunk Bartóky Józseftől. . . Nem tudunk . . . 
révetegen egymásra nézünk s mintha a Magyar Irodalmi Társaság terebélyes 
fájának levelei könnyeket permeteznének . . . F. V. 

Magyar színészettörténeti múzeumot ! 
Nemrégiben azzal a hírrel kapcso-

latban, hogy hasznosítani akarják az 
elnémított Várszínházat, az egyik napi-
lap felvetette az eszmét : alapítsák i t t 
meg a magyar színészettörténeti múzeu-
mot! . . . Sokak előtt talán különösnek 
tünhet fel első hallásra ez az ötlet, de 
akik csak megközelítőleg is, de tájéko-
zódva vannak a nyugati nemzetek 
színészettörténeti kutatásainak magas 
színvonaláról, ismerik ilyen irányú 
gyüjteményeiket és múzeumaikat, ter-
mészetesnek, fontosnak és — sürgős-
nek találhatják ezt a követelést. 
Néhány hónappal ezelőtt egészen váz-
latosan rámuta t tam a Napkelet hasáb-
jain a színészettudomány mai helyze-
tére, ezúttal a színészettörténeti kuta-
tás legfontosabb forrásáról, a színházi 
gyüjteményekről és múzeumokról sze-
retnék futó szót ejteni, hogy e téren 
való elmaradottságunkra felhívjam az 
illetékes körök figyelmét. 

Régebben nem gyüjtötték rendsze-
resen a színészettörténetileg jelentős 
dokumentumokat, melyek legjobb 
esetben magán-reliquiaként őriztetve, 
egy-két nemzedék megbecsülése u tán 
jobbára elkallódtak. Egy-egy maga-
sabb szempontú irányítás alat t álló, 
állandó jellegű színház házi múzeumot 
rendezett be. Ezek közt talán a Comédie 
Française házi múzeuma a legrégibb ; 
sajnos, a gazdag és értékes anyag nincs 
muzeálisan rendezve és a nagyközönség 
számára hozzáférhetetlen. René De-
lorme 1878-ban megjelent katalógusa 
fontos dokumentumokat sorol fel. 
A Musèe de l'Opèra hasonló helyzetben 

v a n ; ma már rendszeres gyüjtés alap-
ján bővül s elsőrendű forrásává fejlő-
döt t a párisi opera történelmének. 
Az utolsó évtizedek alat t a legtöbb 
német színháznak is kialakult a maga 
kisebb-nagyobb házi-múzeuma, a szín-
ház mult jára , a tagjaira, előadásokra 
vonatkozó emlékekkel. A tudományos 
kuta tás céljait szolgáló múzeumok alap-
jait azonban nem ezek, hanem magán-
gyüjtemények vetet ték meg. Szeren-
csére akadtak emberek, akiknek a szín-
ház iránti érdeklődése öntudatlanul is 
kiindulópontja lehetett későbbi öntu-
datos színháztörténeti vizsgálódások-
nak. Louis Schneider, a X I X . század 
közepének híres berlini komikusa, víg-
játékíró, nagy szenvedéllyel halmozta 
össze a színháztörténeti l i teratura rit-
kaságait, dekoráció és kosztümrajzokat, 
képeket, melyek halála u tán a berlini 
királyi színház tulajdonába kerültek 
s ma a berlini állami könyvtár Theater-
abteilungjának integráns részét alkot-
ják. Hugo Thimig Burgtheater-színész 
dús gyüjteménye vetet te meg az alapját 
a bécsi gyüjteménynek és Alwill Raeder 
berlini színházi író, különösen XVII I . 
századi r i tka nyomtatványokban gaz-
dag könyvtára pedig a müncheni 
Theatermuseum-ba olvadt be. Bécsben 
a kiváló színészettudós, Joseph Gregor, 
a régi bécsi színházak irat tárát , a 
Nationalbibliothek színészeti vonat-
kozású darabjait olvasztotta össze a 
Thimig-féle adománnyal és a hatalmas 
gyüjteményt a német színészettudo-
mányi ku ta tás egyik fókuszává tet te. 
Albert Köster, lipcsei professzor szín-
háztörténeti gyüjteménye 1925-ben a 
müncheni Színházi Múzeumot gazdagí-
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to t ta . Franciaországban a Jules Sam-
bon-féle gyüjtemény volt a legértéke-
sebb, mely — miután az olaszok meg-
vásárolták — a milanói Museo Teatrale 
alla Scala-nak vetet te meg alapját. 

A magángyüjtemények tehát a szí-
nészettörténeti múzeumok kristályo-
sodási pontjai . A legtöbb könyvtár , 
grafikai gyüjtemény és múzeum ren-
delkezik a színészettörténet-kutató szá-
mára érdekes forrás és összehasonlító 
anyaggal és ú jabban a színészettudo-
mányi tanszékkel rendelkező német 
egyetemek is csatoltak megfelelő célú 
gyüjteményeket, melyek közül a leg-
hatalmasabb a Carl Niessen által meg-
szervezett kis múzeum. 

Az első, tudományosan organizált 
múzeum természetesen német vo l t : 
Clara Ziegler, a nagy tragika által 
hagyományozott müncheni villában, 
az ő alapítványából 1910-ben létrejött 
Theatermuseum. A világháború alat t 
nem igen gyarapodott, de azóta több 
magángyüjteménnyel bővült, melyek 
közt a legfontosabb a már említett 
Köster-féle. Ennek a múzeumnak az 
anyaga több kiállításon szerepelt, így 
legutóbb a magdeburgi színészettörté-
neti kiállításon. Legérdekesebb darab-
jai a múzeumnak az egykori színpad-
formák kis modelljei, de a technikai 
színpadberendezések modelljeinek gyüj-
teménye is egyre gyarapodik. Kö-
zel negyvenezer kötetből álló könyvtár 
egészíti ki a múzeumot, melynek 
tizenkét évvel ezelőtt megjelent és el-
avult katalógusa helyett (Führer durch 
das Theatermuseum der Glara Ziegler-
Stiftung) most készül a nagy, tudomá-
nyos, képes katalógus. A múzeum igaz-
gatója, e téren legkiválóbb szakember, 
Franz Rapps, rendszeres tudományos 
munkának vetet te meg Münchenben 
alapjait. (E sorok írója Rapps dr.-nak 
köszöni a német színházi múzeumokra 
vonatkozó adatokat.) Stut tgar tban 
1919-ben létesült a Német Színházi 
Múzeum, melynek kis, de válogatott 
anyaga egy év mulva Kielbe került. 
Gustav Pazaurek munká já t i t t Eugen 
Wolff folytat ta nagy lendülettel, ki-
építve a múzeumot. Egyedül álló értéke 
ennek a «Német színművészet dicsősé-
gének csarnoka», mely fonográf-felvé-
telekből álló gazdag gyüjtemény. 
Állandó kiadványokban publikálja a 
Kieli Irodalmi és Színházi Tudományos 
Társaság ilyen irányú kutatásainak 
eredményeit. 

Más államok igyekeznek e téren leg-
alább arányban lépést tar tani Német-

országgal. A prágai Dvorák-múzeumban 
is létesítettek színházi osztályt, Svéd-
ország 1922-ben rendezte be múzeum-
nak a XVII I . századból épen meg-
maradt drottningholmi udvari szín-
házat. Ugyanebben az évben, ugyan-
csak egy régi, 1766-ban épített királyi 
udvari színházban talált ot thont az 
akkor már tíz éve Kopenhágában meg-
alapított dán színháztörténeti múzeum. 
Ez az intézet, mely Robert Neiiendam 
vezetése alat t áll, egyike a legszebb 
és legtartalmasabb múzeumoknak és 
kizárólag Dániára vonatkozó, mintegy 
húszezer objektumával és könyvével 
mintájául szolgálhat a magyar színé-
szettörténeti múzeum nemzeti irány-
ban való megszervezésének. Olaszor-
szágban a már említett milanói mú-
zeumon kívül 1922 óta Velencében 
Goldini szülőháza ad ot thont a Luigi 
Rasi gyüjteményével megalapozott 
olasz színháztörténeti múzeumnak. 

Magyarországon néhány kis magán-
gyüjtemény van, melyek a Nemzeti 
Színház házi-múzeumával egyesítve, 
megvethetnék alapját egy magyar színé-
szettörténeti múzeumnak. Keresve sem 
lehetne alkalmasabb és méltóbb épületet 
találni a múzeum céljaira, mint a Vár-
színházat, mely másfél évszázadon 
keresztül t anu j a és részese volt a ma-
gyar színészet heroikus küzdelmeinek. 
Dánia és Svédország u tán Magyaror-
szág lenne a harmadik európai, állam, 
melynek egy régi színház hangulatos 
kerete foglalja együvé színészettörté-
neti emlékeit. A számos külföldi példa 
sürgető ereje talán gondolkozóba fogja 
ejteni kultuszkormányunkat és nagy-
arányú tudományos programmjába fel-
veszi majd a magyar színészettörténeti 
múzeum létesítését is ! . . . 

Németh Antal. 

Tavaszi Tárlat. 
Javában benne vagyunk a nyárban 

és így kissé időszerütlenül hat , hogy a 
Nemzeti Szalon «Tavaszi Tárlat» cím-
mel rendezte, évadzáró utolsó kiállí-
tását . A «tavaszi» jelzőt egyébként sem 
alkalmazhatjuk erre a kései kiállí-
tásra, mert a többszáz darabra rugó 
festmény és rajzanyagban alig akad 
néhány üdébb darab, a kiállított mun-
kák túlnyomó része meglehetősen 
gyönge színvonalú, sablonos utakon 
járó. Az ilyen kiállításokon alig van 
följegyezni valója a kritikusnak, na-
gyon kevés tanulság kínálkozik a mű-
szerető közönség számára is. Az efféle 
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átlagkiállítás igazán csak azt a célt 
szolgálhatja, hogy a Szalon helyiségei-
ben azok is szóhoz jussanak, akik a 
főszezon alatt ehhez nem ju to t t ak 
hozzá. Dehát persze a nyári meleg, 
a szezon legvége, nagyon kevés rezo-
nanciát ju t ta tha t az ilyen elkésett 
szavaknak . . . 

Kik azok, akikre mégis fölfigyel-
tünk? 

Bay Alajos margitszigeti zárdarom 
című kis festménye jószínvonalú, Bán 
Kuszka Lili Rothermere arcképe jel-
legzetes, jó kvalitású portré, Csabai 
Rott Margit ügyes tájfestő, Ducsay 
Béla legtöbbet mond «Akácok a falu-
ban» című hangulatos tájképével, Fa-
ragó Endre linoleum metszeteivel t ű n t 
föl, Gimes Lajos vízfestményeivel te-
reli magára a figyelmet, Hessky Iván 
tájképe igen jó munká ja a kiváló 
akvarellistának, Horváth G. Andor 
színes magyar csendéletét mindenki-
nek észre kellett vennie, Kokesch Kató 
jól festett meg egy ősi tabáni témát , 
dr. Mangoldné Kende Jolán pedig 
ügyes színes tussaival ha to t t . Radnay 
Miklós több olajfestménye számottevő 
munka, Róna Emmy finomfelfogású 
Ady illusztrációi tehetséges kézre val-
lanak, többi i lyfajta munkái is komoly 
reményeket keltenek jövőbeli munkás-
sága iránt. Ha még Zierlich Rezső pár 
jó munkáját megemlítettük, akkor 
igazán nem lehet más mondanivalónk 
erről a kiállításról. Mariay Ödön. 

Óriás német irodalomtörténet. A mo-
dern német irodalomtörténet legújabb 
kutatásai rövid időn belül megváltoz-
tatták a német irodalom termékeinek 
értékelési módját. Az egyén, a művész 
egyénisége mellett most mindenekelőtt 
az időt, a népet átható áramlat az, a 
maga rejtelmes kisugárzásaival és per-
spektiváival, mely a kutatót érdekli. 
A fejlődési sorozatoknak tanulmányo-
zása, egy bizonyos idő eszmeáramla-
tába való belehelyezkedés ú j és min-
dig élénkebb képét adja már rég el-
mult korszakoknak is, problémákat 
világít meg és vizsgál keletkezésükben, 
fejlődésükben, hatásukban és elmulá-
sukban. Ezen és hasonló követelmé-
nyeknek akar most egy hatalmas né-
met vállalkozás minden tekintetben 
megfelelni, amennyiben philologiailag 
megbízható alapokon indulva, jelentős, 
az egyéni átéléshez vezető „lényegát-

tekintését” adja a német költőknek 
a legfontosabb fejlődési sorokban. 
„Deutsche Literatur” a címe ennek 
a 301 kötetre tervezett óriási műnek, 
melyet dr. Brecht (München) és dr. 
Kralik (Wien) egyetemi tanárok közre-
működésével dr. Kindermann danzigi 
főiskolai tanár ad ki a bécsi Öster-
reichischer Bundesverlagban és Wei-
marban Böhlau kiadónál. Nem lesz ez 
közönséges munka, hanem mint a rész-
letező prospektus is mutatja, össze 
állításában jól átgondolt, teljességében 
és részleteiben egyedülálló mű, mely 
már a kedvező előjegyzési feltételekre 
való tekintettel is kell hogy nagy ér-
deklődést keltsen úgy kutatók és szak-
emberek, valamint könyvbarátok és 
diákok között. Hangsúlyozandó, hogy 
a legrégibb korszakok tárgyalásánál 
sem a régi anyag egyszerű halmozásá-
ról vagy nagy mozgalmak okiratszerű 
bizonyítékainak gyüjteményéről lesz 
szó, hanem mindig nagy értékes kor-
képek és szellemi összefüggések ér-
dekes és életteljes rajzáról, amelyek 
annál inkább tarthatnak számot az 
érdeklődésre, mert hiszen ezekben a 
döntő küzdelem az érvényesülésért, bi-
zonyos eszmék tisztulásáért elsőrangú 
szerepet fog kapni. Így, egyes fejlődési 
fokozatok teljesen újszerű felfogásá-
nak megfelelően és az idegen perspek-
tivák következtében melyek itt szá-
munkra megnyílnak, már rég ismert 
dolgok is ú j megvilágításban kerülnek 
majd elénk. Emellett természetes, 
hogy a költészetet nem pusztán mint 
művészetet, hanem bizonyos kor mű-
veltségi áramlataihoz való viszonyá-
ban tárgyalják és „ minden egyes al-
kotó szellem hatását korában és ko-
rára, kapcsolatait a multtal és hatását 
a jövőre dinamikusan fogják elénk 
tárni”. A kutatás ezen állapotában te-
hát, amelyben a megragadó személyi-
ségeknek, az eszmék történetének is 
fontos szerep jut, előrelátható, hogy a 
régi korok eszmeáramlataival foglal-
kozó sorozatokban is meglesz az a 
közvetlen frissesség, melyet más gyüj-
temények nélkülöznek. 

Összesen 29 sorozat fog megjelenni 
2—25 kötetes kiterjedésben olymódon, 
hogy három egymásrakövetkező és 



236 

egyenként hároméves időtartamok 
alatt körülbelül 100—100 kötet fog 
megjelenni. Minthogy az első kötetek 
még ez év májusában megjelennek, 
előzetes számítás szerint a mű kiadása 
1936 tavaszán befejeződne. 

Még néhány szó az egyes fejlődési 
sorozatokról, melyek összessége adja 
majd az egész művet: A már ismert és 
szokásos sorozatok mellett, amilyenek 
például: Humanismus és Renaissance, 
Barokk, Felvilágosodás, Klassicismus 
és Romanticismus — mint már mon-
dottuk egészen ú j csoportok is beleke-
rülnek a gyüjteménybe. Első helyen 
kell említeni ezek közül a késő közép-
kor költészetének összefoglalását: 
„Realistik des Spätmittelalters”, mely 
tipikus példákon akar ja kimutatni, 
hogy az átmeneti kor költészetében, 
tehát az udvari költészetnek falusi 
költészetté való átalakulásában, hogy 
győz lassanként az élet realizmusa és 
hogyan történik, hogy a lét megnyilat-
kozásai” befolyásra tesznek szert az 
irodalom formáira és tartalmára”. 
A következő csoport, melynek címe 
„Die Reformation”, a nagy reformá-
ciói mozgalmat mint „kulturális áram-
latot a képzett-humanisztikus művelt-
séggel való keveredésében” kimerítően 
akar ja tárgyalni és ezzel kapcsolat-
ban kimutatni, hogy a Luther által 
megindított mozgalom nagy mérték-
ben befolyásolta és termékenyítette 
meg az irodalmi körök gondolatvilá-
gát. 20 kötetben fogják tárgyalni az 
„Irrationalismus” jelenségeit és a 
„Pietismus” és a „Sturm und Drang” 
ezen a maga nemében egyedülálló 
mozgalmát mint ellenáramlatot a fel-
világosodás racionális célideáljával 
szemben — az előfeltételektől egészen 
a klassicismusba és romanticismusba 
torkoló megtisztulásig — fogja elénk 
tárni. Hatalmas fejlődés fog itt előt-
tünk megnyilatkozni nagyszerű pél-
dákban és látni fogjuk, hogyan vezet 
a vallásosan bensőséges oppozició a 
józan felvilágosodással szemben az 
értékek és erők hatalmas és felszaba-
dító átalakításához és végre a minden 
radikális elemtől megtisztult szabad, 
klasszikus stílus harmoniájához. 20 
kötetesre tervezik azt a sorozatot is, 

melynek „Realidealismus” lenne a 
címe. Hauff, Mörike, Lenau, Droste-
Hülshoff, Grillparzer és Stifter, Im-
mermann, Grabbe, Iíebbel művei ad-
nák e sorozat tartalmát. Tisztelet a 
mult iránt, de ugyanakkor tendencia-
nélküli tárgyalása a kor életének jel-
lemzi az ő már objektivitás felé törő 
művészi- és életfelfogásukat. Lényegé-
ben ez még csak átmenet, csak egy lé-
pés a fejlődésben, mely a romantikus-
subjektiv világnézettől az élet valósá-
gainak, az egyénnek és világának raj-
zához vezet. Azonban ez egy tarka 
színekben és nuancokban gazdag stá-
diuma a feltartóztathatlan fejlődésnek, 
melynek legmagasabb pontján ott ta-
láljuk a „Poetische Realismus” mes-
tereit. Otto Ludwig, Hermann Kurz, 
Keller, Meyer, Storm Raabe, Freytag, 
Fontane, Reuter, Grothe, Anzengruber 
és Rosegger ezek a mesterek, akikkel 
szintén egy külön sorozat foglalkozik 
majd. A német jelennek és a német 
törzseknek művészetét a legideálisabb 
veretben s a XIX. század legkedve-
sebb német irodalmi jelenségeit a ma-
guk erőteljességében fogja adni ez a 
sorozat. 

De ezzel még a legfontosabb ú j so-
rozatok száma nem ér véget. Így töb-
bek közt találunk egy csoportot, mely 
elemzésekben és válogatott szövegek-
ben foglalkozik a nyugat-keleti áram-
latokkal. Ezenkívül egy hatalmas 
gyüjtemény önvallomás „Deutsche 
Selbstzeugnisse” cím alatt és végül a 
„Mythus” című sorozat, mely szelle-
mes összefoglalása a német irodalom-
ban a XVIII. század óta fellépő mind-
azon törekvéseknek, melyek a költői 
világfelfogást egy régi heroikusnak ér-
zett kor eszközeivel igyekeznek kife-
jezni. Gondoljunk Hamanra és Her-
derre, Gerstenbergre, Klopstockra és a 
Göttingai Hainbundra mint úttörőkre, 
Richard Wagnerra mint befejezőre és 
az irány legnagyobb képviselőjére, 
mint egy ú j német költői szimbolizmus 
megteremtőjére. 

Minde sorozatok egy szigorúan 
vizsgáló kutatás eredményeiről adnak 
számot és a mű befejezését és teljes-
ségét nagyban elősegítik. Örömmel 
kell úgy a szakembernek, mint a 
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könyvbarátnak belátnia, hogy itt ha-
talmas erők dolgoznak és hogy ezek 
segítségével egy olyan munka készül, 
amilyent már régen terveztek. Több 
mint 20 elsőrangú német irodalomtör-
ténész neve kezeskedik a terv feltétlen 
sikeréről, amelyet természetesen még 
tökéletesebbé akarnak tenni. 

A munka iránti érdeklődés és lelke-
sedés már most is óriási, amiben nem 
utolsó az érdeme a nagyon kedvező 
előjegyzési feltételeknek. Ezek ugyanis 
lehetővé teszik, hogy egyes sorozato-
kat is rendelhet bárki, s nincs kény-

szerítve az egész munka megvételére. 
Az olcsó előjegyzési időtartam ez év 
július l-ig tart, úgy hogy még a ma-
gyar tudományos körök is idejében 
megrendelhetik a munkát. Mert nem-
sokára minden nagyobb könyvtárban 
keresni fogják, s a „DL” rövidítés 
nemsokára époly közismert lesz, mint 
akár az ADB (Allg. Deutsche Bio-
graphie) vagy GGr (Goedeke Grund-
riss) s ez a kritikus szavaival a legjobb, 
amit egyelőre erről a munkáról mond-
hatunk. Häckel Ernő. 


