
S Z E M L E 

S Z Í N H Á Z 
ROMEÓ ÉS J Ú L I A 

Shakespeare tragédiája új szereposztással és rendezéssel a Nemzeti 
Színházban. 

Kétszázadik előadásának küszöbén tökéletesen új foglalatban 
került elénk Shakespeare leglíraibb szomorújátéka. A színrevitelét 
nagy gonddal ellátó Németh Antal igazgató mindenekfölött ennek 
a lírának lehető leggazdagabb hatását igyekezett biztosítani, azét 
az ifjonti szerelemét, mely az egész világot fölgyujtja maga körül, 
ahogy Ódry Árpád írta : «Attól a pillanattól fogva, hogy Romeó és 
Júlia a bálban meglátják egymást, az egész város kivont karddal 
jár». A sok színt sokszor összevonta, nem egyszer át is csoporto-
sította, hogy ennek a szerelemnek sorsa minél töretlenebb vonalon 
haladjon a könyörtelen vég felé. Szövegül Szász Károly régi for-
dítása szolgált, némi elkerülhetetlen kozmetikai műtét alá vetve. 
Örvendetes följegyeznivaló, hogy a verses szöveget ezúttal szinte 
kivétel nélkül jól mondták, nemcsak értelmileg helyesen, hanem 
metrikailag is ; ez a tragédia imént emlegetett lírai jellegének 
megéreztetéséhez valóban mulhatatlanul szükséges, a hangzás-
mágia itt nem valami díszítő ráadás : maga a lényeg lesz benne 
nyilvánvalóvá. Gyönyörű színpadi képeket tervezett a felújítás-
hoz ifj. Oláh Gusztáv, ezek nemcsak a technikai megoldás mester-
művei, hanem egységes, erős hangulatuk is mintegy velejátszik 
a ragyogásból a komorság felé sötétülő fordulatokkal. Nagyajtay 
P. Teréz jelmeztervei ugyanily finom érzékkel simulnak részben 
az olasz reneszánszhoz, részben a szereplők egyéni ízéhez, helyi 
és hangulati hatásértékéhez ; legfeljebb az állandó gála-fokozatot 
róhatná talán fel a «valószerűségek» védelme, mi szívesen láttuk, 
hogy a megjelenítés a mese és az álom tiszta szépségeszménye felé 
törekszik: Shakespeare világa nem a kor- és környezethűségé, 
hanem a költészeté. A nagyon tehetséges, fiatal Farkas Ferenc 
kísérőzenéje szép önmagában is, s még nagyobb erénye, hogy 
szervesen alkalmazkodik feladatához, nem önmagára, hanem a 
színpadon történőkre irányítja a hallgatók fogékonyságát. 

A szereposztás szinte az utolsó sorban állókig igen körül-
tekintő, s a sok jó egyéni munkát a rendező hozzáértése beszéd-
és játékstílus dolgában is szerencsésen egybefogja. A Shakespeare-
játszás hagyományos hangnemében kiemelkedő színészi alkotás 



323 

Nagy Adorján méltóságteljes fejedelme, Táray előkelő, emberséges 
érzésű és őszinte fájdalmú Capuletje, Forgács passzívabb, de nem 
kevésbbé közvetlen Montagueja. Lánczy Margit választékos moz-
gása és finoman árnyalt beszéde is egészen újszerű nyomatékhoz 
juttatta Júlia anyjának akárhányszor érdektelenné halványuló 
alakját. Abonyi Géza Lőrinc barátjában is őszinte örömünk telt, 
valamivel fiatalosabban mozgott, mint elődei, de gyönyörűen 
peregtek ajkáról a bölcs szentenciák. Az újabb nemzedékből ki-
emelkedett Rajczy Lajos fanyar és sötét Tybaltja és Ungvári 
elegáns föllépésű Páris grófja. Ujlaky Benvoliója mintaszerűen ejti 
a szót, csak maszkja állt hadilábon a «nagybácsi» életkorával. 
Helyette Jávor öregítette meg valamelyest Mercutio alakját, nem 
csupán őszülő halántékával, hanem joviális beszédjével is. A mi 
érzésünk szerint ez a felvágott nyelvű lovag izgékonyabb terem-
tés a Jávorénál. Császár Imre, Ódry Árpád egyaránt a nagy Halmi 
hagyatékát éltette tovább benne. Ez az alak úgy viharzik át a 
drámán, mint a forgószél, a hetyke, vidám, nyers fiatalság kábu-
latában. Nem életbölcs, hanem az élet szerelmese, azért is olyan 
megrendítő a halála. A Dajkával Gobbi Hilda csak félsikerig jutott, 
nem egészen a maga hibájából. A rendezői húzás szinte kiirtotta 
ennek a figurának komikai részét (hogy ez apokrif? aligha egészen 
az). Igy azután meglehetősen egyhangúvá fakult. 

Utolsónak említem a szerelem himnuszának két vezetőszóla-
mát, ez most Szeleczky Zita meg Szabó Sándor gondjára került. 
Júlia alakítását első föllépésre nem illik végérvényesen bírálgatni. 
Szeleczky Zitának volt néhány figyelemreméltó pillanata. Az altató-
por bevételének jelenetében tragikus magaslaton járt. Egyébként 
túlságosan a pastorale hangnemében tartotta az alakot. Vissza-
gondolunk színiiskolai vizsgaszerepeire (a Hat szerep-ben vagy az 
Ahol tilos a szerelem-ben) — mennyivel több volt azokban a belső 
drámaiság! Ez a bájos és graciózus fiatal művésznő mintha a 
filmigényeket sínylené, újabban még az angyalt is megcukrozza. 
Pedig Júlia nem Gül Baba leánya, hanem Capuleté, és — ez a 
legfontosabb — Shakespeare teremtménye . . . 

Szabó Sándortól legutóbb jó Laertest láttunk Hamlet-ben. 
Romeóhoz mindenesetre több líra kívántatik, s benne épp ez a 
legfogyatékosabb. Az áradozó helyeken egészen konvenciókban 
rekedt el. Fiatalos heveskedése meggyőzőbb volt, itt mozgása is 
felszabadult az üres tenoristáskodások alól. A kriptajelenetben 
volt néhány mélyről felszakadó hangja — akárcsak Laertesének 
Ophelia őrültségi jelenetében. Valószínű, hogy jó színésszé fejlő-
dik, kevésbbé valószínű, hogy valaha is igazán jó Romeóvá. 

21* 
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Férfiszerelem. Keresztessy Mária 
vígjátéka a Belvárosi Színházban. 

Új írónő, akit eddig színpadi 
alakításaiból ismertünk és becsül-
tünk. Most is ott van az együttes-
ben, de ezúttal nemcsak egy alakért 
vállalja a felelősséget, hanem kar-
társaiért is, nem játékukért, hanem 
feladatukért. Egyenetlen, amit ad, 
lélektanában akárhányszor botla-
dozó, de tagadhatatlan, hogy ismeri 
a színpadi hatásértékeket, s azok-
ban az alakjaiban, kik tüzetesebb 
megfigyelésének körébe esnek, jó, 
színes és élő jellemzést is tud adni. 
Ezek az alakok a darab második 
felvonásában jutnak szóhoz, innen 
van, hogy ez a szakasz magasan 
fölébe nő az elindító s a kibontako-
záshoz vezető jelenetek sorának. 
A második felvonás hozza elénk a 
színésznő-vetélytársnak alakját, 
valami megkapó, kiábrándult lírai-
sággal, amiből színész-szereplőjű 
darabokban eddig is nem egyszer 
hallottunk ugyan egy-egy akkor-
dot, de csak ritkán ilyen tisztán 
fölzendülő dallamot. Ez itt a lényeg, 
nem a vígjáték címében emlegetett 
«férfiszerelem», melyet ha nőírók 
vesznek tollúkra, jobbára bizony 
csak — mint ezúttal is — a szom-
szédba-kacsintgatásnak s azután 
némi fanyar tapasztalatok árán 
a «tékozló fiú» megtérésének eléggé 
mindennapi esete kerül elénk. 

Szeretetreméltó buzgósággal állt 
a színház gárdája a kartárs-szerző 
mellé. Mezey Mária színésznőrajza 
messze kimagaslik az előadásból. 
A bírálat szinte a fölfedezés örömé-
vel köszöntötte ennek az érdekes 
egyéniségű művésznőnek meglepő 
«szívhangjait». Mi visszaemléke-
zünk legelső szerepére, melyben 
láttuk (évekkel ezelőtt, a Kamara-
színházban, Török Sándor Bankett 
a kék szarvasban c. drámájában) 
s inkább úgy gondoljuk : a külön-
legességévé kikürtölt vamp-szakmá-
ból most csak visszatalált ezekhez 
a hangokhoz, felülemelkedve a szín-

házi politikának lélektelen speciali-
záló irányzatán. Önmagának nem 
igen hálás feladatot juttatott a 
szerző s azonfelül hangsúlyosabb 
színészi egyéniségéhez nem is egé-
szen talál ez a passzív szenvedés. 
A középső felvonás kitűnő epizód-
jaiban a nagyon jellegzetes, őszinte 
kedélyű Simon Marcsának volt ör-
vendetes sikere, s mellette is feltünt 
egy merőben ismeretlen nevű kezdő-
nek, Síkhegyi Ilonának elragadó 
humora. Danis Jenő látta el a ren-
dezés feladatát nagy avatottsággal. 

Angoramacska. Szilágyi László 
komédiája Eisemann Mihály zenéjé-
vel a Vígszínházban. 

Drámai kritikusnak lehet-e sok 
keresnivalója ezen a területen, 
melyre a Vígszínház is csak mintegy 
elvei fenntartásával lép hébe-korba, 
s akkor is úgy, hogy nem egészen 
erre hivatott együttesét az operett 
tájairól egészíti ki mondhatnám 
«korlátolt felelősségű társaság»-gá? 
Szerényen érjük be tehát annak 
megállapításával, hogy a szövegíró 
nem minden tanulékonyság nélkül 
járt iskolába azokhoz a francia 
bohózatírókhoz, akikből a Vígszín-
ház szinte évtizedekig táplálkozott. 
Amit ehhez hozzáfűzhetünk, legfel-
jebb annyi, hogy hazai konyhán a 
francia recept rendszerint egy kissé 
vaskosabbra sikerül, a pikáns már-
tás úgy összeáll, mint a jófajta 
vidéki malackocsonya. 

Mi úgy érezzük : a zene ezúttal 
kedvesebb, szellemesebb ötletekkel 
szolgál, mint a szöveg, s ha netán 
magyarul nem értő látogatója is 
akad a nézőtérnek, a graciózus 
muzsika alapján alighanem jobb 
érdemjegyet ír be osztálykönyvébe. 

Az előadás legjobb érdemjegyeit 
— ez igen érthető — a vendégek 
vívják ki, az operettjátszás kipró-
bált erősségei : Fejes Teri, Rátkai 
Márton, Feleky Kamill. Már Lázár 
Mária valamelyest megsínyli az 
érdemesebb alakítanivaló hiányát, 
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Ajtay pedig jóval tömörebb az 
operettbonviváni kívánalmaknál. 

Ha maga a vállalkozás egészé-
ben nem is : a rendezés, kiállítás 
valóban vígszínházi. Neógrády Mik-
lós díszletei pedig látványos voltu-
kon túl a könnyed, játékos stílus-
nak is elsőrangú hatáseszközei. 

Rabagas. Sardou komédiája a 
Nemzeti Színházban. 

Sedan és a párizsi kommün után 
írta Sardou ezt a politikai szatírát 
minden idők hordó-politikusai ellen. 
Párizsnak szánta, de a légkör ott 
még akkor is túlságosan puskaporos 
volt, semhogy egységes közhangulat 
fogadhatta volna mondanivalóját, 
lett is a bemutatóból olyan botrány, 
hogy állami beavatkozást vont 
maga után. 

A mi Nemzeti Színházunk egy év 
mulva állt elő vele, de itt meg a ki-
egyezés utáni demokrata irányzat 
érzékenykedett, s habár Sardou gú-
nyolódásának éle nem fordul is egy-
oldalúan «Caliban királysága» ellen, 
a közönség s utána a sajtó is «idő-
szerűtlen»-nek minősítette színre-
hozatalát. Nem sokszor játszották, 
s noha két évtized mulva megint 
elővették, összesen sem ért meg töb-
bet tíz előadásnál. 

Mostani felújítása nagyon érde-
kelte a közönséget, még pedig épp 
azzal, ami belőle politikai torzkép. 
Sardou a színpad legnagyobb eny-
vező-asztalosa, mint mindig, itt is 
társadalmi, szerelmi bonyodalmakat 
ragaszt össze a csípős szatírával. 
Ezek már egykorúlag sem kötötték 
le túlságosan a közönség figyelmét, 
máig még jobban meghervadtak. 
De az «érvényesülés» örök komé-
diája annál időállóbbnak bizonyult, 
nem nagy dicsőségére annak a hét 
évtizednyi időnek, amelyet íme 
ilyen sikeresen megállt: mindegy, 
hogy akiket annak idején politikai 
pétroleuröknek hívtak, ma netalán 
élharcos névre hallgatnak is, a — 

hordó, úgy látszik, változatlanul 
ugyanaz. 

A régibb francia darabok egytől-
egyig a színpadi dialektika mester-
művei, ilyen ez is. Eggyel több ok, 
hogy örömmel lássuk őket, viszont 
a színpadon, az ilyesmi mindig ke-
mény próbája az együttes «társal-
gás»-beli képességének, vajjon 
méltó-e még színjátszásunk régi 
nagy hagyományaihoz. A nagyon 
rátermett rendező, Both Béla is 
erre fordította fő igyekezetét, s hála 
kitűnő közreműködőinek, makulát-
lan sikerrel. A pálma három ragyogó 
tehetségé. Lehotay Rabagasa a tu-
dás, fantázia s mindenekfölött a ki-
fejező eszközök tökéletes készségé-
vel teremtett a színpadra olyan 
karikatúrát, mely a hitványságok-
nak valóban moliérei gyökeréig ha-
tol alá. Makay Margitnak jutott 
Prielle Kornélia egykori szerepe, 
a «franciás» stílus legnagyobb mű-
vészéé, s megrajzolta úgy, hogy a 
nagy elődtől Lánczy Ilkán, Váradi 
Arankán át vezető láncolatban ama-
zokkal egyenlő magaslatra emelke-
dett. Uray az uralkodóherceg finom 
figuráját a mozgásnak és beszédnek 
utolérhetetlenül könnyed elegánciá-
jával tette emlékezetessé. A többiek 
együttesükkel érdemelnek együttes 
elismerést. Hankiss János pompás 
új fordításával és Horváth János 
kitűnő színpadképeivel egyetemben. 

Ki a harmadik? Begovics Milán 
színmüve a Nemzeti Kamaraszínház-
ban. 

Kétórás dialógus során gyötri 
egymást két boldogságra érdemes 
ember, s a végén gyilkosság esik 
azért a harmadikért, aki — nincs. 
Féltékenységi dráma, beleágyazva 
a háborús légkörben, az emberi éle-
tek elposványosulásában vészthozó 
tenyészetre megfogant gondolkodás-
beli és érzelmi hínárosba. A nyolc-
esztendei orosz fogságból hazatért 
férj a külszín és gonosz véletlenek 
bujtogatására mániákusan gyüjtö-
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geti a bizonyítékokat, hogy lerom-
bolja velük mindazt, aminek ígérete 
nyolc éven át éltette. Az asszony ár-
tatlan, de mire erről a férj kétségbe-
vonhatatlanul megbizonyosodik, 
őbenne lázad fel a minden durvaság-
gal dacoló, de a férfi érzéki egyol-
dalúságának megalázó voltát elvi-
selni nem bíró önérzet, s revolveré-
vel csak mintegy végrehajtja azt a 
halálos ítéletet, melyet a boldogta-
lan ember mintegy Önmagára sza-
bott ki. Ki itt a «harmadik»? Semmi-
esetre sem holmi szerelmi vetély-
társ. Annál inkább az egyéni boldog-
ságok véres vetélytársa : az emberi-
ség háborús őrülete. 

A horvát drámaíró, akárcsak 
Verneuil a Duóban, két szereplőre 
szorítkozik, de még francia kartársá-
nak rejtélyeskedő mozzanatairól is 
lemond, beéri a lélektan területével. 
Becsülnivaló az elmélyedése és ko-
molysága, és figyelmet érdemel 
technikai biztossága. Maga is színész, 
jelenleg igazgatója is a zágrábi szín-
háznak. Csoda-e, ha szerepei — ki-
vált mivel csak kettővel dolgozik — 
színészileg rendkívül gazdagok. 

Ilyenkor, amikor a feladatok válla-
lása szinte önkénytelenül is a bravúr 
felé csábít, az igazi siker azon fordul 
meg, mit ad a művész a bravúron 
túl a — lelkéből. 

A mi bemutatónk két résztvevője 
tékozlóan állt helyt ezért a kívána-
lomért. Kiss Ferenc megtisztult, 
mély művészettel vette fel magába 
ezt az emberi sorsot: minden gesztu-
sához, minden szavához vagy 
éppen félszavához hozzáéreztetve 
a gyötrelmek nyolc esztendejét, 
s hozzáéreztetve az ősi alapréte-
get is : valami őszinte, szinte 
gyermeki kedvességet, melegségért 
esengő gyámoltalanságot. Büszke 
lehet erre a szerepére, büszke a szín-
ház is erre az alakításra. Tőkés Anna 
is megint megmutatta kiváltságos 
drámai erejét, a kezdet némi této-
vázása után főleg a színmű második 
részében a lélek sötét mélyeit tárta 
föl ritka meggyőző erővel. Táray 
Ferenc nemes, minden teatralitástól 
mentes rendezői munkája komoly 
érték. Orbók Attila fordítása helyen-
kint vértelenül «irodalmi». 

Rédey Tivadar 

Z E N E 

A M A N O N F E L Ú J Í T Á S A 
Puccini «Manon Lescaut» c. operájának felújí tása igazi nye-

resége Operaházunk műsorának. Ha már valami jelentősebb be-
muta tó ra hiába vá r tunk az idén, ezzel a művel legalább teljesebb 
let t a nálunk olyan párat lan népszerűségre emelkedett Puccini-
operák l istája. 

A Manon a fiatal maestro első világhírű műve volt ugyan-
akkor, mikor Massenet, az 1900 körüli évek legünnepeltebb francia 
operaszerzője, röviddel ezelőtt ugyanezzel a témával a ra t j a leg-
nagyobb színpadi sikerét. De ha meghallgatjuk Puccini Manon-
jának szinte egy melódia-vulkánhoz hasonló, fiatal lendülettől 
duzzadó muzsikáját , megér t jük, hogy alkotóját egyáltalán nem 
aggasztotta francia kollégája előzetes sikere. A női szívek nagy 
ismerője olyan kedve szerint való szöveget kapha to t t Prévost 
abbé regényhősnőjében, hogy biztos lehetett zenei ábrázolásának 
sikerében. Az a törekvése azonban, hogy Massenet szövegétől 
lényegesen eltérjen, nem vált művének előnyére. Puccini szövegé-
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ben ugyanis az eredeti regényfigura pillangószerű könnyedsége, 
szinte felelőtlen romlottsága, játékos szeszélyessége éppen úgy 
nem tudott érvényrejutni, mint a csak akaratlanul hűtlen, De 
Grieux-t őszintén szerető, balsorsában mélyen szenvedő Manon 
jellemképe. Az első felvonás együgyű kis Manonja után mindjárt 
a nagystílű, kacér, unatkozó, fényben, gazdagságban dúskáló 
rokokó-dáma áll előttünk, akinek még a meneküléskor is az a fő 
gondja, hogy ebből a hiú csillogásból, legalább az ékszerekből 
magával vigyen valamit. Ezért későbbi balsorsa sem tudna meg-
hatni Puccini megvesztegetően szép zenéje nélkül. De hiszen éppen 
ebben rejlik az operaszerző nagy ereje : az emberi vágyak, örömök 
és szenvedések zenévé való átlényegülésével, az örök «Vox humana» 
életteljes kifejezésével közelhozni szívünkhöz a dráma hőseit és 
hősnőit. Ez a zene nem Massenet, a francia művész történethű, 
hamisítatlan rokokó világa, a külsőségekben ragyogó, de belül 
sivár lélek, az élvhajhászó courtisanok, szerencselovagok, abbék, 
komédiások ábrázolása. Massenet a francia könnyedség és esprit, 
Puccini a szív művésze. Rokokó világát valami sajátos melegség 
hatja át. Ott él ez a melegség az I. felvonás májusi frissességgel 
felhangzó dallamaiban, De Grieux bájos madrigáljában — amely 
ezüstös gráciával és derűvel hangzik fel újra a felvonást záró diák-
kórusban —, a Manon fellépését kísérő pastorale-ban. Ebbe a 
derűs világba mégcsak távolról szólnak bele a sötétebb hangok ; 
így az egész felvonás zenei felépítése — szemben a későbbi Puccini-
művek nyugtalan, erősen rapszodikus jellegével — meglepően 
egyéges. 

A II. felvonás első része ugyancsak még ennek a Puccini-ízű 
rokokó stílusnak a jegyében hódít. A kis kamarakórus madrigál-
jának, a Menuette-jelenetnek gondtalan, felszínes harmóniája, 
könnyed szentimentálizmusa, a táncos gesztusok csak annál tel-
jesebbé teszik a következő jelenet nagy ellentétét. Manon és De 
Grieux duett-jében a mindent elsöprő szenvedély tornyozza min-
dig magasabbra az ökonómiát nem ismerő gazdagsággal ömlő 
melodikus áradatot, amely a szerelmesek egymásratalálásában, 
mint egy himnus, unisonóban olvad össze. — Ezután a felvonás 
után következne az a gyönyörű közjáték, amit nálunk az utolsó 
kép előtt játszott a zenekar. Pedig ennek a tiszta hangszeres rész-
nek itt külön hivatása van. Mintegy válaszfal a két világ között. 
A játékos, derűs rokokó világ letűnt, elnémult, s helyét az emberi 
szenvedés, lelki-testi gyötrelem sötét hangja foglalja el. A bús-
komor bevezetés könnyektől ittas melódiái már a tragikus véget 
éreztetik, de ezután annál teljesebb erővel bontakozik ki a sze-
relmi motívum igazi romantikus érzelmi extázisa. Puccini soha-
sem jutott ennyire a Tristán bűvkörébe, mint itt, mikor a téma 
szekvenciaszerűen emelkedő, lázas előretörésben a lélek fájdalmas 
feszültségét hatalmas csúcspontra emeli. De Puccininál ezek a 
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feszítő erők kisebb hullámúak, hamarább ellanyhulnak, letörnek, 
így nem tudják elérni a wagneri sóvárgásnak szinte a végtelenbe 
való kiterjeszkedését. — A III. felvonásban különösen szép a 
hatalmas együttes. Nagyszerű összefogó erő olvasztja itt egybe 
a számkivetett, védtelen nyomorultak panaszát, a bámészkodó 
tömeg megjegyzéseit, az egymástól elszakadni nem tudó szerel-
mesek szívettépő keservét, amely reménytelenségében már alig 
tud melódiává alakulni. — Az utolsó kép, Manon haldoklása, 
szinte könyörtelen a maga enyhülést, felemelkedést nem nyujtó 
sötétségében és vigasztalanságában. Ezt a jelenetet is Puccini 
zenéje teszi elviselhetővé. De ez a zene itt is csak a föld zenéje, 
amely csak az emberről tud s visszariad a sír sötétségétől. Ez a 
nagy fájdalom az Élet mulandósága felett sugallja a partitúra 
legmeghatóbb oldalait: a zenekar mozdulatlanul megtapadó, külö-
nös hangzású sötét szólamait, a «Bohémek»-ben Mimi utolérhetet-
len szépségű haldokló jelenetének előhírnökeit. A szerelmes lélek, 
a zeneköltő búcsúja ez kedves hősnőjétől. Mégegyszer felcsendül 
Manon táncos Menuettjének pár taktusa, egy utolsó sugár a régi 
ragyogásból, azután egy kis eltévedt madár utolsó fáradt szárny-
csapása, a végső szavak kihangzása: «Ma l'amor mio non 
muor ... .». 

A főszerepeket mind kitűnő művészek alakították. Pataky 
Kálmán olvadó tenorja, nagyszerű énekkultúrája és világos szöveg-
kiejtése pótolják az eredeti olasz nyelvnek azt a különös zamatját, 
előkelő hajlékonyságát, amelyet a legkitűnőbb magyar fordítás-
sal sem lehet visszaadni. — Walter Rózsinak egypár nagyon szépen 
megjátszott jelenete tűnt fel. Losonczy, Lescaut, Maleczky, Géronte, 
Sárdy Edmond szerepében kitűnő kabinetalakítást nyujtottak. 

Az új rendezésnek és díszletezésnek — Nádasdy Kálmán és 
Oláh Gusztáv műve — nagyrésze volt a felújítás sikerében. Az első 
kép tavaszi üdesége és mozgalmassága, de főkép a II. felvonás 
színterének fehér alaptónusban tartott finom rokokó színei és 
derűs pompája, mozgásritmusának gráciája Boucher képeire emlé-
keztetnek. Ezután a deportáló jelenet komor, egy-egy fényfolttal 
megvilágított sötétsége szinte megdöbbentő hatást vált ki. Az 
utolsó kép dermesztő sivársága a vigasztalan lelki kép tökéletes 
természeti kivetítése. 

A zenekar Failoni mesteri vezényletével színesen és dúsan 
hangzott. 

* * * 

A Zeneművészeti Főiskola ének- és zenekara idei hangverse-
nyén is olyan nagyszabású teljesítményt mutatott fel, amelyet 
méltán tekinthetünk az évad kimagasló zenei eseményének. Haydn 
utolsó alkotó éveinek egyik legszebb gyümölcsét, «Az Évszakok» c. 
oratóriumát hallottuk meglepően érett előadásban. Az öreg Haydn 
hitvallása él ebben a műben. Hitvallása az emberről, a világról, 
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a természetről. A 140 évvel ezelőtt bemutatott mű még ma is 
elragad frissességével, közvetlenségével, mély emberiességével, 
pompás változatosságával. S mennyi népies elem vegyül már ebbe 
a légkörbe ! Mintha csak Bécs környékének falusi idylljei, az 
osztrák földmíves élete elevenednék meg Haydn muzsikájában. 
Már a korai romantika ébredezik a természeti képek, mint a nap-
felkelte, a téli köd zenei ábrázolásában, a sötétebb színek művészi 
alkalmazásában. Ilyenmódon, a mulandóságra emlékeztető téli kép 
komorsága mellett, még jobban érvényre jut Haydn humorának 
ragyogása. A 18. század zenéjének egyik főstílusjegye, a természet 
utánzása, Haydn hangfestő törekvéseiben is feltűnik. De mennyi 
mérséklettel és művészettel alkalmazza pl. a vadászat, a béka-
brekegés, a mozdulatlanság s egyéb racionális, leíró részek ábrá-
zolásában a hangutánzó, hangfestő elemeket. — A három szóló — 
szoprán, tenor, basszus — és a nagyszerű kórusok olyan kifogy-
hatatlan változatosságban követik egymást, hogy alig érezzük 
egyes részek hosszadalmasságát. 

Ismét bebizonyosodott, hogy mennyi minden függ a lelkes, 
jó vezetőtől. Ádám Jenő tanár úgy fellendítette a Főiskola vokális 
kultúrájának művészi színvonalát, hogy ez már jóval túlhaladja 
a hangszerjátékosok teljesítményét. Ezért is indokolt volna, hogy 
a jövőben tiszta vokális művek előadása is szerepelne a Főiskola 
hangversenyeinek műsorán. Prahács Margit 

F I L M 

Irodalmi törekvések, — filmi törekvések. 
Az elmúlt hónap legművészibb filmeseményének a Hulló 

csillagokat tartják. Ez a francia film, Julien Duvivier rendezése, 
valóban eseményszámba menő művészi alkotás, de abba a furcsa 
helyzetbe hozza a róla megemlékezőt, hogy filmkritika cím alatt 
tulaj donképen színdarab-bírálatot kell adnia. Duvivier-t az egyszer 
már megszerzett velencei kitüntetés úgylátszik végképen hibás 
irányba fordította ; vagy az ő nevének művészi fedezete s ennek 
a filmnek nemes irodaimisága hatott annyira a zsűrire, hogy meg-
feledkeztek arról: tulaj donképen a filmszerűség szempontjait 
kellene figyelembe venniök, ennek az új művészetnek igazabb és 
nemesebb útjait megmutató filmet kiválasztaniok, — de minden-
képen és elsősorban a filmet nézniök, ha már ebből a célból gyűltek 
össze. Érdekes Duvivier felfogását követni három egymásután-
következő nagy filmjében. A Spanyol légió gazdag és színes világot 
vetített elénk, anélkül, hogy jelenetei összezsúfolódtak volna; 
a képek és a ritmus együttes hatására épültek föl ezek a jelenetek 



330 

s amellett komoly és szép tartalmi egységük is volt. A Táncrendben 
már az irodalmi elemek jutottak előtérbe, de egyes képek, mint a 
tóparti jelenetsor is, a legtisztábban filmszerű hatásra törekedtek. 
A Hulló csillagokban igazabb és nemesebb tartalmat akart adni 
a rendező és úgy látszik, ezt csak a színpadszerű jelenetekkel 
tudta elképzelni, a filmszerűség rovására. Az az érzésünk, hogy 
Duvivier felfogása szerint igazi és mélyebb nemességet: ember-
ábrázolást a filmen csak irodalmi, színpadi elemekkel lehet adni. 
Igaza lehet ebben, — s ez éppen a film tragédiája ; de aki rendező 
a filmre esküdött fel, még a bukás kockáztatása árán is ki kellene 
tartania mellette, hogy a film adottságain belül kísérelje meg az 
embernek mélyebb és igazabb ábrázolását. 

Három nagy színész szinte tökéletes alakítását adja a Hulló 
csillagok. Louis Jouvet az őszhajú vivőr alakjában talán a leg-
nehezebb feladatot oldja meg ; olyan színészt játszik, aki az életben 
nem kevésbbé — és nem is kevésbbé tudatosan — színész, mint a 
deszkákon ; aki, amikor ölel és csókol, akkor is egy örök színjátékra 
figyel. Nem rokonszenves az alak, akit megszemélyesít, de meg-
nyilatkozásainak annyira tökéletes ősziteséggel önmagát átengedő 
ember, hogy feltétlenül elfogadjuk és helyeseljük a jogát mind-
ahhoz, amit tesz. Michel Simon csúnyaarcú, furcsa figura, örök 
gyermek és örök rajongó, könnyezni lehetne minden tréfáján, 
elesettségén. Külön érdeme még, hogy el tudta kerülni a modoros-
ságot, amire különben a szerepe számtalan csapdát nyujt. Victor 
Francen, hogy levetette a flottaparancsnoki egyenruhát, mentesen 
minden külső dekorációtól, zárkózott és szomorúan igaz férfi 
alakját formálja elénk ; ennyire tiszta művésznek még seholsem 
láttuk. A férfiúi bánat, ami a tiszti egyenruhában valami hamis 
romantikával lengi körül alakját, itt mélyen és a teljes őszinteségé-
vel emberi. Mélységesen emberiek a beszélgetések is, mindegyik 
párbeszéd megdöbbentő élességgel életekre villant rá. A mellék-
szereplők, — még akire egy pillanatig irányul is a reflektor — 
valamennyien tanulmányra érdemes arcok, kiteljesült jellemek. 
Az arcok fotografálása és a premierplan-ok művésziek, egészen 
egyszerű eszközökkel, fényekkel, amelyek finoman hangsúlytalanok, 
árnyékokkal, amelyek mégsem homálybanmaradók, az arc karak-
terének kifejezésére törekszenek. Három jelenete van a filmnek, 
amely a filmi és a drámai elemeket tiszta teljességgel összhangba 
hozta : a színészotthon lakóinak éjszakai lázadásánál, kijózanodá-
sánál és döbbent megbánásánál a hangulati, belső hullámzásnak 
és a felgyűrődő, elsimuló képek ritmusának egyezése ; az esküvő-
nél, a szertartás alatt a némaságukkal beszédes arcok, fejek be-
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mutatása ; s az utolsó, temetői jelenet a nyirkos-fekete földdel, 
az elmúlást érzékeltető ólmos, párás őszi hangulattal. Egészben 
véve a Hulló csillagok feltétlenül értékes, komoly és mélységesen 
művészi dráma-alkotás, amely a fényképezés elemeit a legfinomab-
ban tudja magábaolvasztani, s a film technikai eszközeit a legtöké-
letesebben alkalmazni. 

A Napoleon házassága csupa ellentmondást vált ki belőlünk. 
Nem lenne túlzás Pierre Blanchar-ra azt mondani, hogy nálánál 
hitelesebb Napoleonnal filmen, vagy színpadon aligha találkoz-
hatunk ; — ha a rendezés és a szöveg engedte volna, hogy mind-
végig hű maradjon felfogásához. De amikor előre bekonferáltatják 
vele az egész egyiptomi hadjáratot és annak kimenetelét ; amikor 
együgyűen szentimentális dialógusokat kell váltania Josephine-el ; 
— az ilyen jeleneteket, bármilyen tökéletes is a színészi alakítás, 
kisebb derültséggel vagy megbotránkozással kell fogadnunk. 
Az a sokat emlegetett éjszakai jelenet pedig, amelyet Josephine 
kutyája megzavar, egyenesen ízléstelen. Igen nagy kár, hogy ilyen 
jelenetek vannak a filmben, mert Pierre Blanchar a fiatal Napoleon 
suta darabosságát, ifjúi szertelenségében is őszinteségét, egészen 
nagyvonalú és tökéletes művészettel állítja elénk. Ruth Chatterton 
az elképzelhető legtökéletesebb Josephine, de mégsem vagyunk 
teljesen kibékülve vele. Nagyszerű szinésznő, a film első felében 
annyira kacér, szeszélyes és számító, hogy a film végén csak neki, 
a színésznőnek hisszük el az alak megnemesülését, de semmiesetre 
sem Josephine-nek, akinek jellemét az első részben annyira kacér-
nak játszotta, hogy ebből a jellemből egyáltalán nem következ-
hetett igazi nemesség. Van a filmnek egyetlen olyan jelenete, 
amelyhez nemességben, gyöngédségben és jellemző erőben hasonlít-
hatót egyáltalán nem láttunk még. Tulajdon egyetlen kép az egész ; 
amikor Napoleon kézenfogva bevezeti kisfiát Josephine-hez. 
Ennek a jelenetnek keserű szépsége annyira tiszta és annyira 
eleven erővel fájdul belénk, hogy emlékezni fogunk rá nagyon 
sokáig. 

Vannak amerikai filmek, amelyek mulattatásra törekszenek 
ugyan, de egy cseppet sem kell elgondolkoznunk rajtuk, azonnal 
megfognak komoly tartalmukkal, nem mindennapi mondanivaló-
jukkal. A Floridai kaland mondanivalója egyáltalán nem felszínes, 
de nincs is aláhúzva vagy kidomborítva sehol sem. Mulattató, 
de nem mulatságos film ez. Minden jelenete mögött egy régi és 
egy új társadalmi felfogás szembeállítását érezzük. A régi társadalom, 
a pénzhajszolás, a business és a felületes nagyvilági élet, amelyben 
tartalmat és célt a maiak már nem találnak ; elfordulnak ettől a 
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felszínes élettől és emberi értékeket keresnek helyette. Nem víg-
játék ez a nagyszerű tempójú film, amelyben napok alatt történik, 
hogy a milliomoslány házasságot köt a cowboy-al, s a milliomos 
elfordul a hatalom hajszolásától, emberi utakra tér. Erőltetettséget 
találunk a történetben, de valószínűtlenséget sehol. Gary Cooper, 
mint a Mr. Deeds-ben, most is a bajbajutott lányon segít, és társa-
dalmi hibákra, fonákságokra mutat rá. A legmegdöbbentőbben 
mély jelentőségű dolgokat is oly elragadóan, könnyed bájjal tudja 
közölni velünk, hogy egy percig sem jut eszünkbe a színészt ke-
resni a vásznon, aki egy szerepet alakít. Igazán mély mondani-
valókban gazdag jelenetek egész sorát találhatjuk a filmben. 
Amikor a lány elindul az autóbusszal s az autóbusz ablakán át 
Gary Cooper-nek lassan egész alakjában megjelenő és távolodó 
képe látszik ; ez a jelenet tisztán képiességével annyira megérez-
teti az elválás hangulatát, hogy a búcsú fájdalmát valamennyien 
érezzük. Tökéletesen filmszerű jellemzés a bohémságában is bölcs 
nagybácsié. Amint megismerjük a könyvtárban, másodperceken 
belül tisztában vagyunk az egész jellemmel. (Bár akadna magyar 
rendező, aki iskolapéldának használná és lemásolná legalább az 
ilyen jeleneteket.) A nagyvilági élet állandó zajos és üres elfoglalt-
ságát a zűrzavaros játékkaszinó képei, a lány gyors elutazását 
ebből a környezetből az autó és repülőgép, majd rögtön utána a 
lány napjainak a fürdőhelyen egyhangú ritmusát a kártyavárak 
érzékeltetik. Nagyon szépek a hajójelenet képei, a fiú és a lány, 
mindegyik a másik kabinja előtt várakozik. Gary Cooper-nek 
gyöngéd finomságú jelenete, amikor neveti a lányt, aki megbotlott 
a hajón és elesett, a lány lábával megtaszítja, s ő a cowboy, ettől a 
neki csak «gyöngéd» érintéstől azonnal kész rá, hogy elterüljön. 
Azalatt a félmásodpercnyi idő alatt, amíg ingadozik, hogy lezuhan-
jon-e a lány mellé, dől el benne minden ; hogy kibéküljön-e a lánnyal, 
s hogy önként, a maga akaratából beléesik-e annak csapdájába. 
Gary Cooper szinte primitíven egyszerű eszközökkel dolgozik, 
mindent kifejez, belülről él az arca, kevesebb erőfeszítéssel, mint 
Jouvet, kevesebb megmunkálással, nem annyira aláhúzott művészi 
tudattal, de melegebben, nem csodálatunkhoz, elismerésünkhöz, 
hanem szívünkhöz szól. Ahogy a gerendákból összeácsolt, épülő 
házban megjátssza, hogy kész, berendezett lakásban van ; kisfiús 
ártatlansággal mesét játszik az otthonról. Ez az ártatlansága 
kényszeríti szájtátó barátait, hogy a nemlétező poharakat elfogad-
ják tőle, hogy a nemlétező székekre ráüljenek, hogy elfogadják a 
mesét és a játékot ettől a szinte magasztos révülettől. Merle Oberon 
érzékeny, finom és meleg játékú színésznő ; sekélyessé és felszínessé ; 
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hiteltelenné alakította volna mindenki a milliomoslányt, akiből 
hiányzik ez a melegség és érzékenység. 

Charles Laughton-ról kell még megemlékeznünk, aki a Fekete 
éjszaká-ban hatalmas és döbbenetesen erőteljes emberábrázolást 
nyujt. Ezt a filmet egyedül miatta érdemes megnézni, bár maga a 
film sem rosszabb az egyébb sötétromantikájú és izgalomratörekvő 
kalandor-, kalóztörténeteknél. Az élmény, amit a film ad, csöppet 
sem elhitető erejű, csöppet sem látjuk valószinűnek, ami a filmben 
történik. Önkénytelenül is viszonyítani kell a cselekményt s a többi 
szereplőket Laughton ábrázolásához s ebben a viszonyításban a 
néző érzi becsapottnak magát. Amit Laughton csinál, mindaz 
hiteles : színészi játékával valóságosnak mutatja magát teljes-
értékű emberi mivoltában ; gonoszságában és őrültségében is : — 
elevenen. Őmelette és őhozzámérve kevésnek és sutának mutat-
kozik a film minden szereplője és minden cselekménye ; Laughton 
megrázó szuggesztivitásához nem találtak méltó partnereket és 
méltó történetet. Filmszerűség szempontjából kiemelhetjük a 
komor és viharos tenger jeleneteit, a sötét képek között élesen 
felvillanó fénycsíkok összhangját a történet felvillanó drámaiságá-
val ; mindez a némafilm módszereire emlékeztető igen hatásos 
eszköz. Soós László 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

K I Á L L I T Á S O K 
A tavaszi kiállítások során a Nemzeti Szalonban ismét bemutat-

kozott az Új Művészek Egyesülete. Annak közel tizenöt éve, hogy 
fiatal tehetségekből ez a művészcsoport megalakult s tagadhatat-
lan, hogy az eltelt idő alatt némely tagja vesztett reménytkeltő 
lendületéből. Másoknál viszont az évek érlelődést hoztak és a lassan-
ként szürkülő halántékú alapítókhoz új fiatalok jöttek. Az ok tehát 
ma is meg van rá, hogy a modern magyar művészet e frontszakaszá-
nak tagjait érdeklődve figyeljük, rokonszenvvel nézzük a kitartást, 
amellyel a síma sikerek útjának semmiesetre sem nevezhető útjukat 
járják. 

A nagyterem főfalán három Vaszary-szinpoéma jelezte az 
UME emlékezését arra a mesterre, aki egykori díszelnöke és szellemi 
címerpajzsa volt. A kiállítás meglepő formájú jelentkezést nem 
mutatott ugyan, de komolytalant sem. Az idők tudvalévően olya-
nok, hogy már az is említést érdemel, ha az «új művészek» tartják 
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elért szintjüket. A legnyugtalanabb stíluskeresőnek, de mindig a 
tehetségbiztató kézjegyével Barzó Endre mutatkozott. A nyers-
erejű, masszív formai leegyszerűsítésekkel dolgozó Friml Géza 
szintén egyike azoknak, akiknek képeire a mai életérzés fanyar, 
komor lecsapódással íródik, amin azonban csak az csodálkozhat, 
aki tényleg elefántcsonttoronyban él. Teljes ellentéte világosságá-
val, impresszionista természetű s könnyedsége mellett is tömör 
vízfestékstílusával Elekffy Kirchner Jenő. Miháltz Pál elmélyedő 
színességről, Klie Zoltán álomképszerű, bizarr valóságlátásról tanus-
kodó festményei, az «újnaturalista» Antal József, Frank Frigyes, 
Göllner Miklós, Újváry Béla munkái voltak még a kiállítás számot-
tevő darabjai. Domanouszky Endre szőnyegei finoman dekoratívek. 
Meglepően jó anyaggal szerepeltek a csoport szobrászai. Elsősorban 
a tehetség faji ízével ható Kocsis András és Andrássy Kurta János, 
de Erdey Dezső, Eősze András, Halmágyi István, Ungváry Sándor 
művein ugyancsak figyelemreméltó a szobrászi artisztikum. 

A Műcsarnok tavaszi tárlata bizonyos értelemben eltért azoktól 
a kiállításoktól, amelyek ezen a címen az elmúlt évek során rendület-
len következetességgel ismétlődtek. Az eltérés egyaránt előnyére 
vált a művészi érdekeknek, a képek és szobrok felé komoly érdeklő-
déssel forduló közönségnek s magának a rendező Képzőművészeti 
Társulatnak. A kiállítás mennyiségi szempontból most is a monstre-
tárlat formáját követte ugyan, a katalógusban több mint háromszáz 
név sorakozott. Összetételét tekintve azonban nem csupán a kon-
zervatív magatartású művészek népes csoportjait juttatta szóhoz. 
Az az elvi, művészetpolitikai álláspont érvényesült a tárlaton, ame-
lyet valahányszor alkalom nyilt rá, mindig bátrak voltunk hangoz-
tatni. Égy véltük, hogy a művészetpropagáló, kiállításrendező 
intézmények között a legnagyobb nyilvánossággal rendelkező, a 
közönség legszélesebb rétegeitől látogatott műcsarnoki termekhez 
minden őszinte meggyőződésből fakadó, komoly megnyilatkozás-
nak joga van. Függetlenül attól, hogy «udvarképes-e» felfelé, tetszik-e 
vagy sem a hivatalos berkekben. Nem valószínű, hogy a távoli 
multban, jóllehet akkor művészcsoportokról, irányzatokról és 
azoknak «harcáról» még nem lehetett szó : a Képzőművészeti Társu-
lat alapítói másként gondolkodtak volna. Olyanformán, hogy a 
Műcsarnok az egész magyar művészet helyett szűkebb érdekeknek, 
meg új törekvésekkel szemben a merev elzárkózásnak legyen a 
Maginot-vonala. 

Az idén a tavaszi tárlat szakítást mutatott a műcsarnoki 
kiállítások szokott egyoldalúságával, s remélhető, hogy ez a válto-
zás nem akar ötletszerű, izolált jelenség maradni. Aki végigjárta a 
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termeket, a Képzőművészek Egyesülete, a Szinyei Merse Pál Társa-
ság, a Benczur Társaság, a Képzőművészek Új Társasága, a Céh-
beliek, a Kéve, tehát majdnem valamennyi művészcsoport kép-
viseletével találkozhatott. Az ily szempont szerint alakuló, konzer-
vatív és modern törekvéseket egyaránt tartalmazó kiállítás fölötte 
heterogén természetével kétségkívül zavaró hatásokat is rejt, de 
azok a nehézségek, amelyek adódnak, áthidalhatók, ha a rendezés a 
már önmagában is vegyes, kevert anyagot nem segít mégjobban 
keverni. Végső fokon azonban ez a kérdés a különböző művek 
kvalitásain fordul. Vagyis, ha a törekvés, stílus dolgában elütő 
jellemű képek közelsége nem is lehet rendezői elv : azért erős, 
biztos, értékek esetén nem áll elő méltatlan szomszédság. Más a hely-
zet azonban s ezen a legjobb rendezés sem segíthet, ha kvalitás 
keveredik kvalitástalansággal. Az egyébként szabadabb légjárásra 
való kiállítást tette hasonlóvá a korábbi tavaszi tárlatokhoz : a 
keveredésben a jelentéktelen, szürke átlagpiktúra túltengése. 

Két kisebb teremben különböző évekből való darabokkal Edvi 
Illés Aladár gyüjteménye adott jellemzést a hetvenéves mester 
ma is csorbíttatlan művészetéről. Edvi Illés egész életen át egyet-
len technikára, a vízfestés eszközeire bízta mondanivalóit, való-
sággal szenvedélyes viszonyt tartott vele. Nemcsak művésze, tudósa 
is e technikának és működésének a Képzőművészeti Főiskolán nem 
kis része van a fiatal magyar vízfestőgárda dús felszereltségében. 
Stílusát, amely a régebbi «angol iskolával» mutat bizonyos közössé-
get, időközben szintén érték változások, finoman részletező előadás-
módja szélesebb, összefoglalóbb lett. Felfogását, művészetének 
lényegét kezdettől máig a naturalizmus határozza meg, nála azon-
ban benső, élményszerű alapja van ennek a hű kitartásnak a fiatal-
sága idején «korszerű» áramlat, a naturalizmus mellett. A maga 
területén a magyar piktúrának nemzetközi viszonylatban is szá-
mottevő név Edvi Illés. 

A mostani drámai napokban, amikor a harcikocsik ezreinek 
dübörgését a föld, mint valami óriási szeizmográf mindenfelé, a 
csöndes tájakon is jelzi : dicsérendő bátorság kell hozzá, hogy valaki 
új vállalkozást állítson a művészi termelés, képek és szobrok be-
mutatásának és értékesítésének szolgálatába. Műbarát néven a 
Mária Valéria-utcában nyilt meg ily helyiség, ugyanannak a háznak 
utcáról nyíló földszintjén, ahol az Iparművészeti Társulatnak is 
állandó otthona van. Forgalmi szempontból a hely kitűnő s ha az 
intim kiállításokra szánt új szalon, amelynek vezetője Krivátsy-
Szücs György festőművész, világítás dolgában nem is egészen ideális : 
a létesítését a «premier» alapján csak örömmel lehet üdvözölni. Az 
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anyag, amellyel a tárlatrendező helyiségek közé lépve, a Műbarát 
leadta névjegyét, oly színvonalú, hogy ha ezt a jövőben tartani és 
folytatni tudja : az új vállalkozásnak ekkor feltétlenül kulturális 
értelme van. 

Magyar mesterek színes vázlatai címmel rendeződött s mint a 
címből is következtetni lehet rá, elsősorban a tájékozott, coniesseur-
közönséghez kívánt szólni a megnyitó kiállítás. Élő és XIX. század-
beli festőktől mutatott be oly műveket, amelyeknek legtöbbje, ha 
«vázlatnak» is nevezhető, a maga nemében teljes értékű alkotás. 
A kiállítást Csánky Dénes rendezte s régi anyagát egyenesen a Szép-
művészeti Múzeumból adta kölcsön, így Munkácsynak a kompozíció 
magvát jellemzően hordozó «Búsuló betyár»-ját, egy tömör kis 
tá j kép vázlatát, a «Jézus Jákob kútjánál» című festményt, amely 
valósággal leleplezi Moskó Károly képszerkesztési módszerét, 
Székely Bertalan Dobozi-kompozíciójának egyik változatát, Szinyei-
Merse «Bachanaliá»-ját, Deák-Ébner Lajos híres kis képét Paál 
László temetéséről, amely rögtönzésszerű s mégis annyira kész, hogy 
további «kidolgozás» csak ronthatott volna rajta, Lotz Károly, 
Ligeti Antal, Bruck Lajos, Spitzer Emánuel, Bihari Sándor, Magyar-
Mannheimer Gusztáv egy-egy képét. A modern anyagból Aba Novák 
Vilmos, Szőnyi István, Bernáth Aurél, Fényes Adolf, Molnár C. Pál, 
Farkas István, Halápy János, Hincz Gyula, Udvary Pál, Bartha 
László vázlatait, illetve csak «vázlatos», de egyébként önálló 
munkáit emeljük ki. Dömötör Is tván 
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