
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
Szentgyörgyi István. 

1842—1931. 

Esztendeje, Katona József halála 
centenáriumán, a kolozsvári díszelő-
adáson Tiborc panaszát egy vén színész 
zokogta el, ki Katona halála után alig 
tizenkét évvel született. Színészetünk 
multjában példátlan hét évtizedes 
színpadi működése valósággal a 
magyar dráma és magyar színjátszás 
bölcsőkoráig vezet vissza, s mikor 
1929-ben, nyolcvanhétéves korában, a 
Nemzeti Színházban Szigligeti nép-
színműveinek főalakjaiban vendég-
szerepelt, a meglett korú nézők is 
szinte az unoka csodálatával néztek a 
legendás öregre, ki ezekkel a figurák-
kal egyidőben született. 

Hetven esztendőből hatvanat a 
kolozsvári deszkákon töltött, minden 
gyökérszálával ezekhez nőtt hozzá s 
ezeket a kötelékeket Erdély rabságba-
jutása sem szaggathatta el. A király-
hágóntúli magyarság nagyszerű mult-
jának élő emlékoszlopaként magaso-
dott fel előttünk keményderekú, szikár 
alakja, mikor az utóbbi években 
búcsúzóul — és emlékeztetőül — kö-
rünkben ismételten megjelent. Róla 
különben soha meg nem feledkeztünk s 
amikor — legnagyobb tragikánk ki-
tüntetése után — a Greguss-jutalom 
másodízben fordíttatott a színjátszás 
remekműveinek megjutalmazására, 
szinte a közvélemény sürgetésére for-
dult Szentgyörgyi felé a hála és 
elismerés. 

A naturalista színjátszásnak volt ő 
nagy alakja nálunk, évtizedekkel a 
színpadi naturalizmus divatja előtt s 
ennek az iránynak minden sivár és 

józan fantáziátlansága nélkül: szív és 
kedély melegén támadtak az ő ábrá-
zolásai s nem a «valóság»-hoz volt hű, 
hanem önmagához, akiben az érzés és a 
vérmérséklet volt valódi. 

Nagyapáink már büszkék voltak rá, 
apáink csak öregember-szerepekben 
látták, magunk pedig valahogy úgy 
éreztük, hogy Szentgyörgyi Pista bácsi 
mindig élt és soha meg nem halhat. 
Művészi hírnevének halhatatlanságá-
hoz nem is férhet szó, hanem azért, 
hogy most az enyészet testi valóságán 
úrrá lehetett, nemcsak fájdalommal 
tölt el, hanem szinte egy szép legendá-
nak szétfoszlásával is keserít. 

Édes ellenség. 
Bónyi Adorján színjátéka a Nemzeti 

Színházban. 
Mióta a nőemancipáció szerencsé-

sen végrehajtatott, színpadi íróink a 
már-már rövidebbet húzó férfinem 
sorsa felé kezdenek fordulni, mely 
ebben a vonatkozásban is : a nő. Bónyi 
tehetséges, házasodni vágyó, de állás 
nélkül maradt fiatal mérnöke legalább 
is úgy látja, hogy az ambiciózus és dol-
gukértő kartársnőkkel szemben ma-
holnap hiába küzd az a szerencsétlen, 
kinek naponta kiveri a borosta az ál-
lát. Pedig az a túlbuzgó kisleány, aki-
ben ellenséget vél, jóbarátnál is több : 
szerelmes. Szerelmében meghoz min-
den áldozatot, átjátssza a maga munka-
körét a férfi kezére, mely pedig — vé-
gül kiderül — ránézve még így is el-
érhetetlen. A nagy nyomatékkal into-
nált «társadalmi probléma» a darab fo-
lyamán egészen elhalkul, az a módszer 
pedig, ahogy az önfeláldozó vegyész-
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kisasszony «modern leány» vetélytárs-
nőjével maga is néhány csinos ruha 
megrendelése meg a komoly pápa-
szem száműzése útján veszi fel a küz-
delmet : épenséggel az operett levegő-
jének tár némi rést. A környezet raj-
zában akárhányszor a Csathó Kálmán 
világa kísért, egyik-másik epizódfigura 
elgondolásában meg (teszem az itt me-
rőben felesleges, zajos és állandóan pil-
lanatnyi pénzzavarban szenvedő nagy-
néniében) a Csathóénál ötven évvel ré-
gibb színműírói gyakorlat: a Csiky 
Gergelyé. Az ily rikítóbb szín Bónyi 
egyéniségéhez kevéssé talál, az ő igazi 
ereje — most is, mint esztendeje az 
Elcserélt ember-ben — éppen a tartóz-
kodó, diszkrét hanghordozáson, szavai 
nak őszinte, benső lélekmelegén ismer-
szik meg. Tavalyi művében több volt 
az írói inspiráció, ebben az újdonság-
ban a szerzői buzgólkodás. 

A rendezői asztalához visszatért 
Csató Kálmán nagy szeretettel állí-
totta munkáját Bónyi szolgálatába, a 
színház pedig csillogó szereposztással 
tisztelte meg. Bajor Gizinél édesebb 
ellenséget csakugyan álmodni sem le-
het, játékából a lemondás fájdalmá-
nak olyan szuggesztiv költészete áradt, 
hogy Vörösmartynak Lendvaynéra írt 
sorait idézte fel : «Nem tudják, hogy 
minden szó, mely szíveket áthat, Szűd-
nek egy eltépett életörömbe került». 
Lehotay is tartalmasabb volt, mint 
korábban, ehhez hasonló feladatokban. 
Környey Paula nincs a maga helyén : 
a mai flapper-típus színészi képzelmén 
kívül esvén, inkább a századeleji juk-
ker-leány rajzába téved. Rózsahegyi-
nek csupa-szív öreget kell élővé for-
málnia, az ilyen várakozásnak ő min-
dig hiánytalanul megfelel. Vízvári Ma-
riska a kellemetlen nagynénit enyhít-
gette egyéni humorával. Csortos Gyula 
előkelő eszköztelenséggel rajzol meg — 
nem először s nyilván nem utoljára — 
egy öregedő szerelmest, csak megoko-
latlanul sűrű beszéd-ritardandóit fe-
nyegeti egyre jobban a modorosság ve-

szedelme. Egy igen jól megírt parányi 
epizódban megint feltűnt Hosszú Zol-
tán művészi igazsága. 

Akli Miklós. 
Siklóssy Pál Mikszáth-dramatizálása a 

Kamara Szinházban. 
Maholnap fehér holló lesz az olyan 

színmű, mely egyenest — regény-előz-
mény nélkül — drámának születik. 
S még hagyján, ha a szerző magán 
hajtja végre ezt a szűkre-szabó műve-
letet, de régibb jeles íróink sem kerü-
lik el sorsukat. Mikszáthnak, tudtunk-
kal, ez már a hatodik adaptációja a 
színpadon, mely Jókai után főleg őrá 
vetett szemet. Egyik színházi lexiko-
nunk évekkel ezelőtt megírta : «Jönni 
fognak a többi Mikszáthok is, csak 
akadjon végre avatott kéz, mely a Fe-
kete város-ból, a Különös házasság-ból, 
Akli Miklós-ból, az Eladott földbirtok-
ból és megannyi nagyszerű Mikszáth-
elbeszélésből és regényből megcsinálja 
Mikszáth színpadi sikereit». Siklóssy 
Pál, a Nemzeti fiatal rendezője, most e 
listából kiszemelte az Akli-t és szer-
kesztett belőle olyan tarka és átlátszó 
szövedékű históriát, aminővé ez az 
amúgy is igen Jókaias romantikájú 
Mikszáth-történet színpadon csak egy-
általán lehet. A Ferenc császár-kori 
«udvari mulattató» kalandos és érzel-
mes élete így veszedelmesen az ope-
rett-mese szomszédságába sodródott s 
például a leánynevelőintézet megos-
tromlásának jelenete csak úgy kiabál 
a zajos finálé- muzsika után. A különc-
kedvelő Mikszáthnak egyik legjobb 
figurája, a bolond Szepessy báró pedig 
— akárcsak a Beszterce ostromá-nak 
megalomániás Pongrácz grófja — a 
színpad realitásában kikopott minden 
jó ízéből s elszomorító pathológiánál 
egyéb sem maradt belőle. 

Siklóssy Pál első jelentkezése nem 
annyira írói készséget nyilatkoztatott 
meg, mint inkább rendezői ügyessé-
get. Ezt készséggel elismerjük, e rész-
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ben csak egy balfogáshoz van szavunk. 
Az előjátékban a megölt Kovács ezre-
des két kis árváját látjuk, a cukrász-
dái jelenetben pedig, tíz évvel később, 
egy kis Mikszáth-megtoldó epizódban 
újra elibénk kerül — ugyanez a két 
gyermekszereplő, immár egészen füg-
getlenül Kovács ezredes véres emléké-
től : itt a színpadi tíz évvel kelletlen 
összeütközésbe kerül tízperces arc-
memóriánk s ez nagyon az illuzió ro-
vására esik. 

Mikszáth egész tarka galériájából 
az átdolgozásban a Kovács Ilonka de-
rűs leányportréja maradt meg legérin-
tetlenebb épségében, ennek Somogyi 
Erzsiben mindenkép megfelelő gazdája 
is akadt. Már Akli figurája némileg el-
mosódottá vált s Uray egyéniségéhez 
sem vág tökéletesen, finom és gració-
zus volt, de kelletén túl is tartózkodó. 
Gál Ferenc császárja gondos miniatür-
munka. Igazi Mikszáth-zamatot az 
egész népes együttesből jóformán csak 
a Sugár Károly pompás Krupinszkyja 
éreztetett. 

Caruso vagy Rhamses. 
Lengyel Menyhért komédiája a Kamara 

Színházban. 
Az önbetörések, sőt önmeggyilkol-

tatások napjaiban Lengyel Menyhért 
az önkonkurrenciáról írt darabot, mit 
«a reklám komédiájá»-nak nevez. A 
«Caruso» cigarettapapíros gyártójával 
ellengyárat alapíttat «Rhamses» né-
ven, majd a két-egy üzletembert sze-
relmi hadjáratában is szembeállítja — 
önmagával. Ekként aztán a reklám-
királynak sikerül az üzlete is, a hódí-
tása is. «A világon — úgymond a 
szerző nyilatkozata — minden csupa 
irrealitás és valószínűtlenség, arra 
igyekeztem, hogy darabomban mind-
ezt a legnagyobb mértékben szemlél-
tetővé tegyem.» Nos : sikerrel éppen 
csak ez az igyekezete nem járt. Az ir-
realitás «szemléltetőség»-éhez a dialo-
gusnak legalább is annyi megveszte-

gető csillogása kívántatik, amennyivel 
Molnár a Testőr-ben kábítgat. Lengyel 
ezzel merőben adós marad, semmivel 
sem ad többet vázlatos filmszcená-
riumnál, a szereplőket fordulatokba 
hajszolja bele, de aztán valósággal a 
sorsukra bízza őket, a helyzetekhez 
vágó fordulatos szövegről már épen 
nem gondoskodik. Pedig ennyi még a 
jobb kabarétréfában is elengedhetet-
len, nemhogy kamarajátékban, amivé 
ez az íztelen, plakátstílusú kísérlet 
megfoghatatlan módon minősíttetett. 

Sokat a színház iparkodása sem 
lendíthet. Uray meg Tasnády Ilona a 
vezetőszerepekben a bohózatot ön-
kéntelenül valami kis vígjátéki plusz-
szal terhelik meg, pedig itt még a bo-
hózattól is inkább a kabaré-minusz 
felé mutat az irány. Vaszary Piroska 
az egyetlen a sok közreműködő közt, 
ki kurta jelenetében ezt a harsogó 
kabaréhangot teljes otthonossággal üti 
meg, talán függetlenül a darab szán-
dékolt stílusától, de mindenesetre hí-
ven annak félresikerült színvonalához. 

Havasi gyopár. 
C. L. Anthony vígjátéka a Vígszinházban 

A német hölgyíró Nagy hotel-jét az 
angol hölgyíró kis hotelje követte. Ez 
a kis hotel a tiroli hegyekben van, itt 
szövődik az őszi szerelem az öregedő 
angol tanítókisasszony, meg a talpig 
becsületes, kedves, félparaszt fogadós 
közt. Egy fojtott izgalmú, frugális 
vacsora a havasi gyopárral ékesített 
asztalkánál, egy kétbalkónos Romeo és 
Julia-jelenet az éjszakában, egy haj-
nali csók a Himmelsberg hegyi madon-
nájánál, — egyéb semmi: a fogadós-
nak felesége és kislánya van, a belátás 
győz a lírán, a postaautó kürtszavából 
olyasféle csendül k i : «Isten veled, 
gyönyörnek sok lett volna . . .» 

Ha van meglepő ebben a meglepe-
tésekkel annyira takarékos darabban, 
az nyilván csak annyi, hogy ily kevés 
matériából egyáltalán főzhető valami, 
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ez már szinte a játszó gyermekek fő-
zőcskéjére emlékeztet: egy egészséges 
alma, egy csipetnyi porcukor meg jó-
kora adag illuzió. Mrs. Anthony főzt-
jében is legtöbbet az illuzió ér, az a 
rousseaui ellágyulású jó vélemény, amit 
«a nép egyszerű és romlatlan gyer-
meke» felől táplál. A darab levegőjé-
ben van is valami tagadhatatlanul 
szuggesztív, csak az a baj, hogy a sze-
replők túlságosan sokat beszélnek ebbe 
a — levegőbe, feleslegesen és főleg 
drámaiatlanul. Ezen Zágon István 
friss fordítása époly kevéssé segíthe-
tett, mint Hegedűs Tibor szubtilis ren-
dezése vagy általán az egészben igen 
gondos előadás, melyből különösen a 
Tőkés Anna beszédben és hallgatás-
ban egyaránt finom angol tanítónője, 
meg a Rajnay Gábor keresetlen ked-
vességű, tisztalelkű szerelmes fogadósa 
emelkedett ki. Hogy a fogadósné kis 
szerepét egy különben igen rokon-
szenves, valódi és hiteles német hölgy, 
Fräulein Hilde Berg játszotta, csak 
azért említjük, mert a megelőző be-
mutatón még egy amerikainak kurta 
szerepében volt egy nemkülönben va-
lódi és hiteles amerikaihoz, Mr. Charles 
Lavinhoz szerencsénk. A Vígszinház-
nak ez a felesleges túlbuzgalma talán 
még onnan datálódik, mikor egyik 
darabjához az igazi muzsikuscigányo-
kon kívül a Ritzből igazi felszolgáló 
pincéreket is hozatott. Csakhogy : ha 
az asztali felszolgálás művészete szín-
művészeink képességét talán megha-
ladja is, idegen nemzetiségű figurák 
megszemélyesítése bizonyára nem s az 
igazolható hitelesség kultuszában a 
további lépést, hogy : legközelebb a 
bárókat és bankárokat is igazi bárók 
és bankárok játsszák, semmikép sem 
ajánljuk. 

A gyógyszerész úr. 
Laurent Doillet vígjátéka a Vígszinház-

ban. 
Ezt a századeleji, de nyilvánosság 

elé Párizsban is csak a minap került 

Labiche- és Courteline-szellemű és 
technikájú darabot a Vígszinház is 
mintegy a maga harminc évvel ezelőtti 
stílusának emlékezetére iktatta műso-
rába. Pedig a stílus azóta e falak közt 
is jócskán megváltozott s a régi gárdá-
ból már csak a főszerepet játszó Góth 
Sándor iparkodhatott a maga kezdő 
korszakának hangját játékában is, a 
darab rendezésében is föleleveníteni. 
Az ismételt felszarvaztatás bonyodal-
mai közt vergődő, nyárspolgári ké-
nyelméből «malgré lui» becsületére ér-
zékeny férjjé előléptetett Bourrachon 
gyógyszerész úr figurája Courteline 
Boubouroche-ának vérszerinti leszár-
mazója, a képzelhető legpasszívabb 
«hős», abban is rokona az előbbinek, 
hogy mindkettejük feje fölött ott csil-
log valami a mindenkinek kiszolgálta-
tott jó ember örök mártír-dicsfényéből, 
a Georges Dandin klasszikus örökéből. 
Doillet darabjában is akadnak leg-
alább egyes mozzanatok, melyekben 
a vígjátékszerkesztő zakatolásból egy-
egy valódibb írói lélekzetvételt is ki 
lehet hallani. Csakhogy ez az írói za-
mat nagyon is gyér és futólagos, a 
többi fordulat pedig meglehetősen kon-
vencionális, még ínycsiklandozónak is 
eléggé lagymatag. Ezt a fáradt színte-
lenséget Harsányi Zsolt fakó fordítása 
el nem tüntetheti, e tekintetben a nem 
tulságosan biztató ügyön csak a Góth 
pergő ütemű rendezése lendít valamit. 
Csupa odaadás a játéka is, bár inkább 
csillogó, mint a mélyebb rétegek felé 
dolgozó. Góthné tekintélyes házizsar-
noka félelmetesen jó, Törzsnek a pa-
pucs ellen fellázadó professzora is mu-
latságos, csak exponálva nincs elég 
franciás könnyedséggel. Ebből a grá-
ciából már megcsillant valamit az ör-
vendetesen fejlődő Jávor Pál. Egy új 
tag, Sulyok Mária, kedvező benyomást 
tett szép és harmonikus mozgásával, 
kellemes muzsikájú hangjával. Rokon-
szenves tehetségét gazdagabb árnya-
lásra alkalmas feladatokban is bizo-
nyára érdemes lesz foglalkoztatni. 

63* 
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Égből pottyant férj. 
Barry Conners burleszkje a Belvárosi 

Színházban. 

Szerzője ugyanaz, aki a Fruská-é, 
de a stílusa lényegesen más ; amaz egy 
pohár friss tej volt, ez eléggé nyers al-
kohol — tejespohárban. Voltakép ele-
jétől végig könnyed (és sokszor meg-
lehetősen olcsó) szatirája a szesztilal-
mas Amerikának. S mivel színpadon a 
szatira is cselekményt kíván : ami itt 
történik, az is mind heveny alkohol-
mérgezésből folyik. Még a címben sze-
replő férj sem annyira «égből pottyant» 
mint inkább «szesz-csinálta»: számlá-
latlan whiskys-poharak nélkül soha 
nem volna kurázsija a revolverrel ar-
gumentáló texasi «ökörkirály» leányát 
— egy széllelbélelt filmripacs kezéről 
elütve — feleségül megszerezni. A da-
rab eleje meg vége tenyeres-talpas 
amerikai humor terméke, a közepe vi-
szont a francia bohózatirodalom jól ki-
próbált rugóira jár. Ez az a hang, mely-
nek a fordítást végző Heltai Jenő ma-
gyar színpadon legelmésebb s főleg leg-
jobb ízlésű mestere, fordítóból ő ilyen-
kor társszerzővé lesz, ezúttal is üdvö-
sen s — ha talán némi stílustörés árán 
is — mindenesetre stílusfinomítón 
avatkozott be a tengerentúli szövegbe. 

A jólpergő, vidám előadás is hozzá-
járul a darab szeszfokának emelésé-
hez. Rádai Imre sok ügyes ötlettel, 
egyéni szeretetreméltósággal játssza az 
égből pottyantat, Dénes György für-
gén a «Mindennapi Pánik» botrány-
vadász riporterét. Gózon nem éppen 
ilyen bramarbas apák ábrázolására 
termett, de végül ezt is bravurosan 
megcsinálta. Kovács Terus kapatos 
békebírónéjának főérdeme az ízléses 
mértéktartás, Ákos Erzsi Miss Arizo-
nájának pedig egyelőre a szép meg-
jelenés. Játéka még híján van az igazi, 
benső elevenségnek, kivált az ezúttal 
elvárható texasibb vérmérséklet értel-
mében. 

Máriusz. 
Marcel Pagnol színmüve a Belvárosi 

Színházban. 

Ritka eset, hogy egyetérthetünk a 
színházi plakát reklámmondatával : 
«Végre egy szép darab !» A Máriusz 
csakugyan szép darab, szebb, mint 
aminőt Pagnoltól a különbnek kikür-
tölt Topáz után várhattunk. Emez 
ügyes, de meglehetősen olcsó és rikító 
szatira volt, a Máriusz melegszívű, ki-
csit epikus, erős lírai kihangzású szín-
mű a kisemberek világából. Azon a te-
rületen mozog, melyen a népdrámá-
nak még ma is lehet keresnivalója. Egy 
álmodozó, kigyúlt fantáziájú délfran-
cia fiatalember lelki válsága, nehéz 
küzdelme egy kispolgári szerelem meg 
a kalandos, szabad élet közt, amit az ő 
szemében a hajókszelte óceán szimbo-
lizál. A legjobb francia naturalista ha-
gyományok érződnek az író aprószeres 
környezetrajzában, a francia natura-
lizmuséi, melyben a «kisember-kul-
tusz minden szenvelgő szentimentaliz-
mus nélkül megél s a larmoyantság 
minden fújtatója nélkül lélegzik. Szó-
kimondó s minden cifrálkodás nélkül 
való a nyelve is (ezt Kosztolányi De-
zső nagy gazdagsággal és tapintattal 
adja vissza), de a gyalulatlan beszéd-
ből valódi költészet árad. Az írót alak-
jai egytől-egyig inspirálóan érdeklik, 
egyéni vonásaikkal is, délvidéki vér-
mérsékletközösségükkel is. Külön za-
matja darabjának, hogy marseillei, 
fél-olasz francia atmoszférájában ib-
seni hatás is észrevehető, a Tenger asz-
szonyá-tói aligha független ez a fiatal 
Máriusz, a tenger embere. S a félke-
gyelmű extengerész szimbolikus figu-
rájában sem lehet valami enyhe nor-
vég beoltást meg nem figyelni. 

A színházból azzal az egyre ritkább 
érzéssel távozunk, hogy élőlények kö-
zött tartózkodtunk, kik a költészet su-
galmából nyertek alakot s nem sivár 
üzleti számításból. Játszani is jól lehet 
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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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