
S Z E M L E 

Új adatok Katona Józsefről. 
I. Katona bált rendez. 

Az 1824. év farsangjában Kecskemét város ügyészi kara : Csányi János 
főügyész, Katona József alügyész és Sárközy Sándor tb. ügyész szokatlan 
dologba fogott: bált rendezett. Miután barátaikkal megállapodtak a rende-
zésben és a mostani belső kórház helyén állott Cserepes-vendéglő bérlőjével is 
megegyeztek, a rendezőséghez a következő felhívást bocsátották ki, (mely 
Csányi és Katona közös szövegezése) : 

«Tudositás A' Mulattságot adó Társakhoz. 

§.1. 
A Bál egyedül Tántzbéli mulattságból fog állani, és az ezen Holnap 9-ik 

napján estvéli 7. orakor (Hétfőn) fog kezdődni. Egyébaránt ha kinek az Uri 
Vendégek közül valamelly étel 's italbéli Frissitő tettszeni fog a Vendégfogadós 
ara nézve kész szolgálatját ajálja. 

§. 2. 
Mindenik fizető Társ akár hány Uri Személyt meg hivhat, akiket ezen 

Uri Társasághoz illőeknek talál és akik minden fizetés nélkül de a Biliét elő 
mutatása mellett fognak bé botsájtatni, azért is : 

Mindenik előfizető Társ ne terheltessen az általa meg hivando Uri Sze-
méllyeket fel jegyezni, hogy nekiek eleve annyi Billietek küldethessenek ki, a 
mennyire szüksége lészen. 

§. 3. 
A Bé menetel tehát minden fizetés nélkül fog lenni, de csak azok fognak 

bé botsájtatni, akiknek előre Billietek osztattak ki — és azt elő mutatják. 
Ha pedig valakiknek éppen a Bál idején érkezne Vendége — akkor is kaphat 
Billietet. 

§. 4. 
Lészen egy nagy Tántz hely diszesen fel készitve, és Viasz Gyertyákkal 

fel világositva, 's Baktai Mihály Musikus Bandájával. Egy szoba teritett aszta-
lokkal. Egy szoba a' Fehér Személlyek öltözetek igazitására különössen. Egy 
Játék 's pipálo szoba és végre egy ruha tartó szoba. 

Lészen egy Billiét szedő, egy ruha őrző, és két Strázsák. 

NB. 
Mivel könnyen meg eshetne, hogy akit egyik Társ meg hinni szándékozik, 

ugyan azt a másik is meg hínná — és igy a Billietek egy Helyre kétszeressen 
vagy háromszorossan is osztodhatnának, Ezen Tévelyedés el kerülése végett — 
az Incassátióra ki nevezett Imre Pál által ezen Elő mutatando Jegyzékre 
jegyeztessen fel kiki által azoknak neve akiket el hinni kiván.» 
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Ezután Katona és társai hozzáláttak a mulatság további előkészítéséhez. 
Demeter rézmetszőnél díszes biléteket metszettek és nyomattak, s ezeket 
Tasnády könyvkötővel kemény lapokra húzatták. A Cserepes-fogadó nagy 
szálájában — ahol rendesen egy szál gyertya volt a világítás — Tóth János 
lakatosmesterrel 36 darab hajlított szeget verettek a falba a lámpások és 
gyertyatartók számára, sőt a bolthajtásba is bevakoltattak két «kéglit» (lámpa-
tartót), nagyobb fényesség okáért. A zenekar számára pedig Molnár Péter 
asztalossal hordókra tet t deszkákból emelvényt csináltattak. A termet kék, 
zöld és veres papirossal diszítették fel. 

A bál nagy érdeklődést keltett. A város úri házai: az itt lakó nemes 
családok (Sárközy, Fórián, Ferentzy, Szeless), B. Kiss Mihály városi főbíró, a 
senatorok, jegyzők, a katholikus és református papok, tanárok, ügyvédek, 
Séni János városi orvos, Kún István városi mérnök, a katonai tisztikarból 
Veres István főhadnagy, a katonai Rechnungsführer és Regimentsdoctor urak 
és még sokan mások, összesen 76 család 200-nál több jegyet vitt ki s a bál 
február 9-én nagy sikerrel folyt le. 

Ezen fölbuzdulva, a rendezőség két hét mulva, február 23-án megismé-
telte a bált. Ezután egy héttel, március 1-én pedig jelmezbált rendeztek. A jel-
mezek beszerzése végett, mint színházi körökben ismerős ember, Katona ment 
föl Pestre. A jelmezek kiválasztása akkor is nagy gondot okozott. Pl. Szilágyi 
János ügyvéd ezt írja Katonának: «Édes Collega Uram ! Tessék megnézni 
hogy az Spanyol Hertzeg kalap mijén formán szokott lenni az férfi kalapbol 
é vagy Aszszony kalapbol. . . mert a' mit én gondoltam azt más el kérte». 
Ime néhány jelmez, Katona sajátkezű föl jegyzésében : 

«Csányi úr: egész Spanyol öltözet. 
Végh Péter úrnak: egy zöld Sveitzer kalap, 1 Lót pillangó. (1 lat konfetti.) 
Ladányi Gergely úr: egy egész Harlekin öltözet Lárvával. 
Kováts Pista úr: Egy egész Domino. 
Banó Kristina K. A. 4 lat pillangó fehér. 
Szilágyi: Uj zöld Spanyol Dolmányt, spanyol Lárvát, két Rósa szin 

övvel. 
Markovits úrnak: egy Pirót öltözet Nadrággal. 
Vég János: pillangó 5 Lat, ha Kaftánja nem lesz, ha lesz 3 Lat. 
Gömöry: Pántzél.» 
A 2-ik és 3-ik bál ugyanolyan népes volt, mint az első (a három alkalomra 

összesen 770 jegy készült); s így a rendezők teljes sikert arattak. 
De mint mindennek, úgy ennek a rendezésnek is voltak árnyoldalai. 

Első volt az ügy anyagi része. A gavalléros, belépődíj nélküli rendezés miatt 
a «mulatságot adó társak» részéről az első alkalomkor 35 személytől három 
forintjával 105 forint, másodszor 36 személytől három forintjával 108 forint, 
harmadszor 38 személytől négy forintjával 152 forint folyt be. Minthogy a 
helyiség díja maga esténkint 80 forint volt, a többi kiadásokra nem futotta s 
ezért a rendezés kisebb költségeken kívül hét forint 30 krajcár ráfizetéssel 
végződött. 

Másik baj volt, hogy a mulatság végül botrányba fult. A helybeli osztrák 
katonatisztek nem kaptak meghívást s ezért bosszút forraltak. A jelmezbálra 
9 óra tájban mind egyszerre az auditor vezetésével bementek, sáros csizmákkal, 
sipkában, többnyire nagy utcai kaputokban és kutyákkal, kardjaikat erővel 
is csörgetve, pipákat kezökben tartva. Ezután elkezdtek táncolni, sőt egy kadét 

45* 
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subába és tót kalapba öltözve táncolt; közben gúnyosan kiabálták : Éljen a 
magyar nemzet! és : Schön, schön, bravó ! Nagy Józsefnek pedig tánc közben 
ezt kiáltották: A pulsusa rosszul ver. Majd a táncnótát félbehagyatták és tust 
húzattak. Bevitték a szolgálókat és azokkal táncoltak. Közlegényeket is vittek 
magukkal és azokat itatták, sőt kívül az ablakokon is közlegények néztek be 
a profuzzal együtt. Erre a közönség tanakodni kezdett és eltávozott. Ezután 
a tisztek azt beszélték, hogy ezt bosszúból tették azért, hogy óbester úr báljába 
a meghívott fehérszemélyek nem mentek el és őket óbester úr rendelte oda; 
ki is jelentették, hogy: Megvan a mi satisfactiónk 

Csányi főügyész ezért panaszt is tett az óbesternél; de ez levelében előz-
ményekre hivatkozva, tisztjei pártjára kelt s arra a következtetésre jutott, 
hogy a tiszteknek volna inkább panaszuk; s ha a fehérszemélyek ezután sem 
mennek el az ő báljukba, ezzel bizonyítják, hogy az okai most is ők voltak a 
bajnak. 

Ezzel végződött a kecskeméti farsang 1824-ben. 

II. Katona temetési meghívója. 

Katona hirtelen tragikus halála mélyen megrendítette barátait s a rész-
vét a következő írásban jutott kifejezésre : 

«Fisc(alis) Toth Istvány Ur (meg jelen) 
Procur(ator) Toth János Ur (meg jelen) 
Proc. Danits Laszlo Ur 
Proc. Gyenes Mihály Ur (meg jelen) 
Procur. Gyenes Péter Ur (hazafiui késszéggel meg jelenek) 
Procur. Lakatos Imre ur 
Procur. Bano János ur (meg jelenek) 
Procur. Bentsik Sandor Ur (meg jelenek) 
Procur. Makovinszky Ur (meg jelen szinte) 
Proc. Dömötör Lajos Ur (tiszta szível cselekszi) 
Minyájan a' fent Tisztelt Urak meg kérettetnek, hogy meg boldogult 

kedves Collégánknak, igen jo barátunknak s érdemekkel tetézett igaz Hazánk 
Fiának Fő Fiscalis Katona Josef Úrnak e f. honap 18ikán délután 3 orakor 
leendő utolso halotti Tisztesség tételére Magyar Ruhába öltözve meg jelenni 
ne terheltessenek — Sárközy Sándor mpris.» 

A volt városi alügyész, akkor már tanácsnok, hívja meg itt az ügyvédi 
kart Katona temetésére. Ugyanaz a Sárközy Sándor, aki Katona hivatali 
hagyatékát, benne a bitangkasszát már átvette, olyan meleg szavakkal szól 
itt volt hivatalfőnökéről, amelyek meggyőzően mutatják, hogy Katonát hivatal-
és kartársai őszintén szerették és emléke minden gáncstól menten állott előt-
tük. A bál irataiból pedig kitűnik, hogy Katona szülővárosában kellemesen 
érezte magát, kedélyesen élt és az úri közönség körében közkedveltségnek 
örvendett. 

Az itt ismertetett iratok a kecskeméti városi levéltár legújabban rende-
zett részéből kerültek elő s a levéltár Katona-iratgyüjteményében vannak. 

Hajnóczy Ivan. 
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Színházi szemle. 
Feljegyezni való tünet , hogy a 

színműirodalom mai vívódásai köze-
pette mennyi idegen hatás érinti a drá-
mai formának eddig megszokott kere-
tei t . Hol a filmjáték, hol a kabarévíg-
játék behatolását érezzük a komo-
lyabb, az irodalmibb színvonalú drá-
mába. E hatások kétségkívül adhatnak 
is i t t -o t t üdvös ösztönzést neki, de ma 
még annyira rikitóan mutatkoznak, 
olyan tolakodóan lépnek fel, hogy be-
folyásuk egyáltalában nem örvende-
tes jelenség a drámai forma fejlődésé-
ben. 

Török Rezsőnek a Belvárosi Szin-
házban bemutatot t Meztelen embere a 
kabaréstílusnak viseli erős nyomait 
magán, ami nem is csodálatos, hiszen a 
szerző a maga drámaírói iskolázását ka-
barészínpadokon nyerte. Ez első na-
gyobbigényű színpadi művében telje-
sen kabarészerű jelenségek: a mula t ta tó 
ötleteknek túlságos hajszolása, az ak-
tualitásokra való célozgatás, a rikitó 
színkontrasztok kedvelése, a jelenetek 
eresztékeinek laza egymásbaillesztése 
és itt-ott némi hervadt szentimentaliz-
mus. 

A darab meséje kiagyalt, csinált; 
életszerűség nem érzik ra j ta . Közép-
pontjában egy parasztfiú áll, aki némi 
kis ösztönös festőtalentummal rendel-
kezik s ezért nem nagyon fűlik a foga 
a paraszti munkához, inkább tovább-
képezni szeretné magát. Épen kapóra 
jön egy fővárosi gazdag festőnő, egy 
szenzációk után sóvárgó hisztérika, aki 
a parasztfiúban őserőt sejt (N. B. nem-
csak a festés terén sejt benne őserőt) és 
magával viszi Budapestre, k i tan í t ta t ja 
és — kitanítja. A fiú minden nagyobb 
lelki vívód ás nélkül hütlenné válik a 
faluhoz, családjához és szüleinek nevelt 
lányához, aki szerelmes belé. Egy esz-
tendeje lehet már a fővárosban, amikor 
apja, anyja, öccse, a nevelt leány és egy 
öreg kondás meglátogatják. A pesti 
miliőbe belecsöppen a falu. A darab 
derekát ezek a nagyon mulatságosnak 
szánt laza jelenetek alkotják. A fiú 
családja jól odamondogat a kis festőnő-
nek, akivel a fiú együtt él, mire a nagy-
reményű festő kiutasí t ja őket. A sors 
büntetése azonban hamar eléri őt 
(ilyen tankönyvszerűen naiv is t ud 
lenni egy kabarészerző, ha a közönség 
primitívebb ösztöneire pályázik): a 
zsüri visszautasítja a kiállításra bekül-
dött képéit. Szóval kiderül, hogy tehet-
ségtelen. Összeomlik önmagába vetett 

hite, a kis hisztérika is csalódik benne, 
lá t ja , hogy a műveletlenségében «mez-
telen embert» hiába akarta kul túrába 
öltöztetni. Összevesznek, a festő szét-
hasogat ja képeit, visszavágyik a faluba 
és egy kicsit megzavarodik. Csak egy 
kicsi t ! Hazamenve a falujába, kigyó-
gyúl s feleségül véve a nevelt leányt, 
búcsút mond a festészetnek és a nagy-
városi életnek s boldog paraszt lesz 
belőle. 

Ennek a darabnak szerkezetbeli 
gyarlóságainál csak lélektani képtelen-
ségei nagyobbak. Parasztjai műparasz-
tok, a népies vonásoknak afféle kémiai 
sűrítései, aminőket csak a pesti kávé-
házakban fogadnak el hamisítatlanul 
falusinak. Ez azonban kabarészerű da-
rabban nem csodálatos. Sokkal furcsább, 
hogy pesti alakjai épen annyira mű-
pestiek, mint amennyire verejtékesen 
népiesek parasztjai. A szerelmi szenti-
mentalizmusban szenvedő piktor s a 
két cinikus fiatal festő épen annyira pa-
pirosfigurák, mint amennyire szabvá-
nyosan irodalmi hisztérika a festőnő. 

Az előadásnak legfőbb érdekességei 
az igazán artisztikus dekorációk. Külö-
nösen a harmadik felvonásnak paraszt-
udvara igen szép. Aránylag szűk szín, 
de térkihasználása imponáló s mindent 
mellőz, ami nem jellegzetes. A színé-
szek jól játszanak, de valami sok mon-
danivaló nincs róluk. Legfeljebb Delly 
Ferencnek örülünk, hogy a sok üres és 
semmitmondóan elegáns világfi után 
végre nem a megszokott szereptípus-
ban lát juk. 

* 

Hogy a drámai görbetükörnek, a szín-
padi formát fejetetejére állító játéknak, 
a közönséggel bolondját járató móká-
nak is megvan a létjogosultsága, azt 
Kur t Götz német színésznek a Vígszín-
házban előadott Hókusz-pókusz c. da-
rabja kitűnően muta t ja . Nem óhajta-
nok, hogy az efaj ta drámai tótágas 
színpadjainkon túlságosan elszaporod-
jék, de héba-hóba igen jól el lehet ra j tuk 
mulatni. 

Olyan darab ez, amelyben semmit 
sem szabad komolyan venni. Az elő-
játék egy szinház irodájába vezet 
minket, ahol vállalatának bukása fölött 
kesereg az igazgató. Nincs darabja, 
amellyel közönséget tudna vonzani. 
Előáll azonban a háziszerző és azt 
mondja, hogy megszerezte Mirandello 
egyik még ismeretlen darabjának elő-
adási jogát. Az igazgató oda van örömé-
ben és rögtön felolvastatja a művet. 
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E pillanatban (nyílt változás !) már 
játszani is kezdik a darabot, melynek 
hőse egy artistából festővé vált fiatal-
ember. Azelőtt a cirkuszban a lábával 
festett képekből kitűnően meg tudot t 
élni, de felesége kedvéért rendes pol-
gári existenciává akart átalakulni. Kezé-
vel festett képei azonban senkinek sem 
kellenek. A megszorult házaspáron csak 
egy szenzációs fordulat segíthetne. Ki-
fundálják azt is. Egy csónakkirándulás 
alkalmával a festő eltűnik. Gyanú, 
nyomozás. A rendőrség és bíróság gya-
núja a feleségre terelődik, akit férj-
gyilkosság gyanúja miat t le is tartóz-
ta tnak. Persze a festő, kinek képei 
egyszerre keresettek lesznek, él és nagy 
szakállát leborotválva, a kavarodást 
még csak fokozandó, feljelenti magát, 
hogy ő a gyilkos. Mit folytassuk a mesét 
tovább? A végén persze minden kiderül, 
felsül a bíróság, felsül az ügyész, de 
felsül a darab nézőközönsége is, amely 
a bonyodalom te tőpont ján százfelé ta-
lálgatott, hogy mi is lesz a megoldás 
s csak épen a szerző szándékát nem 
talál ta el. 

Az utójáték ismét a színház irodájá-
ban történik. Az igazgató el van ragad-
t a tva a darabtól és nagy sikert remél 
tőle. Ekkor azonban a háziszerző azt a 
lehűtő fölfedezést teszi, hogy a darabot 
nem Mirandello, hanem ő maga írta. 
Az igazgató kétségbe van esve. Hogyne, 
hiszen idegen szerző vonzza a publiku-
mot, hazai szerző azonban csak akkor, 
ha már elköltözött az élők sorából. 
A szegény háziszerző, hogy darabjá-
nak sikert biztosítson — mit is tehetne 
egyebet? — elrohan és elemészti magát. 

Nevetségessé tenné magát a bíráló, 
ha nagyképű elemzéssel akarná a da-
rabot szétboncolni, mikor jól mulatott 
ra j ta , megkacagta a meglepő fordula-
tokat , mosolygott a minden komolysá-
got fonákjára fordító hókusz-pókuszon 
és — úgyis mint színbíráló, úgyis mint 
közönség — nem egyszer találva érezte 
magát . 

A Vígszínház előadása a leggyöngébb, 
amit ez a nagymultú intézet az utóbbi 
időkben produkált. A maga lendület-
telen, száraz realizmusával, fantáziát-
lan pedantériájával semmit sem érez-
te te t t a darabnak hókusz-pókusz voltá-
ból. Már maguk a díszletek, ahelyett, 
hogy bizarrak lettek volna, sivár való-
szerűségükkel unta t tak . A játékstílus 
pedig—? Az előjáték talpraesett ötletes-
sége után, a színészek az első felvonást 
olyan komolykodva indították el, hogy 
már a legrosszabbra, egy banális detek-

t ívdrámára voltunk elkészülve. A má-
sodik felvonás törvényszéki jelenete is 
képtelenül ötlet nélküli volt. A szerző 
nyilván a színpadot a közönség felé 
akarta megnyújtani úgy, hogy mi le-
gyünk az esküdtekés a hallgatóság, hoz-
zánk beszéljen az ügyész és a védő s a 
törvényszék elnöke a mi derültségeinket 
csöngesse le. I t t a rendezés szűk színpadi 
kép helyett kietlenül tágas teret alkal-
mazott , amelyben a törvény emberei 
és a vádlott csakúgy csengtek-lengtek, 
a nézőteret pedig ahelyett, hogy vilá-
gosnak hagyta volna, a szokásos mó-
don elsötétítette s így azután elnök is, 
ügyész is, védő is egy nagy sötét ho-
dályba kiabáltak bele. A felvonás ha-
tása megsokszorozódott volna, ha a 
Kur t Götz - Mirandello - Pirandello-féle 
intenciók szerint a rendezés a közönsé-
get is elevenebben belevonta volna a 
játékba. Amit a Vígszínház csinált, az 
igazán nem volt hókusz-pókusz, inkább 
hasonlított egy kispolgári alsóshoz, amit 
ebédutáni fekete mellett valamelyik 
lipótkörúti kávéházban játszanak. 

Nem átal juk megállapítani, hogy 
Budapest színházai közül rendezés te-
kintetében a Vígszínház a legkonzerva-
tívabb. Annyira beledolgozta magát a 
ma már megfakult nyers realizmusba, 
hogy ott sem tud szabadulni tőle, ahol 
a darab stílusa kiabálóan követeli is. 
Kitűnő előadásokat csak akkor produ-
kál, ha a szerző szándéka összeesik az 
ő jól kidolgozott játékstílusával. Szép 
dolog ez a hagyományokhoz való ra-
gaszkodás, de elvégre a tiszteletreméltó 
konzervativizmusnak is van határa. 

A rossz nyelvek egyébként azt rebes-
getik, hogy a Vígszínház azért ragasz-
kodik annyira ehhez a stílushoz, mert 
törzsközönségének nyárspolgári szel-
leme épen ezt a kicsinyes realizmust 
megkívánja. 

Mi azonban nem tudunk osztozni 
ebben a véleményben. 

Lehetetlen ugyanis, hogy a művelt-
ségünk avant-gardejának hirdetett 
Lipótváros ennyire maradi volna. 

Galamb Sándor. 

Művészet i s z e m l e . 
Ferenezy Valér gyüjteményes kiállítása. 

A Nemzeti Szalon legújabb kiállítá-
sán Ferenezy Valér munkái töltik meg 
az összes termeket. 

A gyüjteményes kiállítás egy nagy-
szorgalmú, derék festő sokoldalú mun-
kásságát t á r j a elénk. 

Ferenezy Valér egyforma szeretettel 
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festi az emberi testet s a természetet. 
A sok olajfestmény mellett egész sereg 
grafikus munkát is állít ki. Látszik, 
hogy mindenféle piktori feladat érdekli, 
kifejező készségét a legkülönbözőbb 
pontokon próbálja ki. 

Ferenezy Károly fiának művein igen 
sokszor észrevehetjük a feledhetetlen, 
nagy mester ecsetjének hatását . De 
ez a hatás csak halványan, messziről 
odaszűrődve mutatkozik meg. Külö-
nösen aktjait szereti az ő modorában 
beállítani. A női testet szívesjen helyezi 
kék és enyhepiros háttérbe. Ám ezeken 
a képeken hiába keressük Ferenezy 
Károly meleg, élő színeit, mozgalmas 
vonalait, a koloritra valami fátyol 
borul, a vonalak is elmosódnak, sok-
szor szinte bizonytalanokká válnak. 

A tájképek színeire is legtöbbször 
ilyen tompító fátyol ereszkedik le Fe-
renezy Valér palettájáról, a nagy-
bányai csillogás hiányzik róluk. De sok 
hangulatos akad közöttük. 

A grafikus munkák sorozata is vál-
tozatos. Aktok, tájképek, városképek 
sorakoznak elénk. Mind gondos, jó 
munka, de a vonalak itt sem élednek 
markáns, izgalmas lendületbe, inkább 
csak megállapítják a lá tot takat , hű-
ségesen, komoly tudással. Néhány lapon 
azonban elmélyedő természet-szeretet 
és finom megfigyelő készség nyilvánul 
meg. 

Ferenezy Valér munkássága a maga 
sokrétűségében érdekes s a mindig 
felismerhető komoly felfogás révén 
joggal váltot t ki rokonszenves tetszést 
a tárlatlátogató közönség szemében. 

Mariay Ödön. 

Zenei szemle. 
Schubert-emlékek hazánkban. 

«Minket magyarokat Schubert és 
művei közelebbről érdekelnek, mert a 
legnagyobb dalköltő két ízben, 1818-
ban és 1824-ben húzamosabban lakott 
hazánkban. Több műve nemcsak i t t 
született, de némelyiken határozottan 
megérezzük a magyar levegő muzsiká-
ját, a magyar mező virágának illatát. 

Schubert az említett években az Esz-
terházy grófi család gyermekeinek 
(Karolina és Mária) volt zenei neve-
lője Bécsben. A család nyaranta lejött 
magyarországi birtokára, Bars megyé-
ben a Garam par t j án fekvő Zseliz 
(Zeliz, Zselész) községben levő kasté-
lyába. (Ezt a községet több zenetör-
ténész tévesen a Vág folyó mellé he-
lyezi.) Igy hozta magával a család 

Schubertet több hónapra. A grófi csa-
lád zenekedvelő volt. Csaknem min-
den tagja kultiválta a zenét. A kastély-
ban az esti órákat rendesen zenével és 
énekkel töl tötték el. A nemes időtöl-
tésben résztvett szép tenor hangjával 
a család bará t ja , Schőnstein báró is. 
Kamarazene, szóló és együttes-ének 
volt a napi műsor, mely alkalmakkor 
a kisérő és szólójátékos legtöbbször 
természetesen Schubert volt. Nem egy 
alkalommal Schubert muzsája adta a 
műsor némelyik számát. Több műve 
született a zselizi kastélyban. Ott mu-
t a t t a be a mester meghitt órákban, 
mikor még alig száradt meg az ötvo-
nalú papiron a porzó alatt a t inta . 

Schubert szabad óráiban a község 
határában, különösen a Garam part-
ját szegélyező csendes vadas erdőben 
sétálgatott. Az erdőszélen egy kőrá-
mába foglalt kristály-forrás csobog, 
melyet ottlétemkor «Schubert-kút» né-
ven hallottam említeni. Bizonyára 
kedves sétahelye volt ez a hely. Sétái 
alkalmával ju thato t t el a Garam túlsó 
par t ján (Hont megye) fekvő szomszé-
dos Tergenye község vígan kattogó 
patakmalmához, melyről és szépséges 
lakójáról «A szép molnárnő»-ről meg-
lepő adatokat hallottam. 

Néhány nyáron Zselizen tartózkod-
tam. Ilyenkor mindennapos voltam a 
hatalmas árnyas parkban lombok közé 
rejtőzött grófi kastélyban. A kastély 
négyszögletes, középen manzard-tetős 
barok épület, melynek nagyobb sza-
lonjában ott terpeszkedik a régi zon-
gora, amelyen Schubert taní to t ta a 
grófnőket s amelyen sokszor játszott. 
(A zongorát Karl Schmidt szállította 
1810-ben Pozsonyból 800 forintért.) 
A zongora mögötti falon a két grófi 
taní tvány arcképe között Schubertnek 
egy akvarellfestésű arcképe. Ez a kép 
másolata az eredeti akvarellképnek 
(festette Teltscher), amely a zselizi 
kastélyból Grafenegg várkastélyba ke-
rült Ratibor hercegnőhöz. A kisebbik 
szalonban még egy Schubert arckép-
ceruzarajz. A négyszegletű folyosó 
egyik szögletéből nyilik az ajtó Schu-
bert egykori szobájába. Ez a szoba az, 
melyről panaszkodva ír ja egy levelé-
ben, hogy nem tud benne dolgozni, 
mert annyira gágognak ablaka alatt a 
libák. Alkalmasint az ablakok egy kis 
baromfiudvarra nyiltak. A szoba bú-
torzata : kedves Biedermeyer. A kas-
tély és birtok jelenlegi tulajdonosa 
Coudenhove-Breunner grófék, kikre 
mindez rokoni örökségként szállt s 
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kik féltő kegyelettel őrzik úgy az itteni 
Schubert-emlékeket, mint ausztriai 
várkastélyukban levő néhány Schubert 
kéziratot. 

Coudenhove és Breunner grófnék 
társaságában töl töt t óráim javarészt 
zenéléssel teltek. A kastélyban ottho-
nos a zene, különösen Schubert óta. 
Beszélgetéseink tárgya leggyakrab-
ban — természetesen — Schubert volt. 
Egy ily alkalommal Breunner grófné 
(született Széchenyi Ágota grófnő) arra 
hívta fel figyelmemet, hogy Schubert 
«Szép molnárné» című, húsz dalból álló, 
legszebb dalciklusának molnárnője nem 
költött lény volt és a grófi család tulaj-
donában levő tergenyei malomban élt. 
Örömömben alig akartam hinni a gróf-
nő szavait, de kételkedni nem volt 
okom a nyolcvanhárom éves, jóságos 
grófnő szavaiban, melyek szerint ez a 
tény családjukban hagyományként élt. 

Felizgatott a közlés s lázasan kezd-
tem kutatni a visszavezető fonalakat. 
Másnap felkerestem a tergenyei ma-
lompatakot. Ma is ott áll a malom a 
csevegve szaladó patak fölött, hatal-
mas fák árnyában vígan kat togta tva 
kerekét, melyről, mint egykori szép 
gazdájukat sirató könnyek, sűrűn hul-
lanak alá a ragyogó vízcseppek. Szinte 
lá t tam a malom a j ta jában a kékszemű 
molnárnét s a távolból a patak men-
tén félénken közeledő pápaszemes, sze-
lídlelkű dalköltőt, ki reménykedve jár t 
ide és reménye akkor vál tot t fá jda-
lomba, mikor meglátta egyszer a ma-
lomhoz közeledő «zöldhajtókás va-
dászt». Ekkor, fá jdalma árán t ud t a 
meg, hogy miért kedvenc színe a szép 
molnárnénak a zöld, miért hordja 
lan t já t zöld szalagon ! A grófné sza-
vai szerint ez a vadász uradalmuk 
«Jäger»-je volt. 

Kutatásomban kifaggattam a falu 
öreg embereit, míg végre talál tam egy 
aggastyánt, aki ezt mondta : «Emlék-
szem, az apám mesélte, hogy kijárt a 
kastélyból ide a malomhoz egy szem-
üveges taní tó , aki nótákat írt». Ez a 
beszéd közelebb hozott célomhoz. 
«A kastélyból» — «szemüveges» — 
«tanító» — «nótákat írt!» Ez minden-
képen Schubertre illett. Elmeséltem a 
grófnőknek az öregember szavait s ők 
további kuta tásra ösztönöztek. Garam-
Mikola anyakönyvéből megtudtam, 
hogy a molnárné leánykori neve M a n -
czer Rózsi volt. Szépen csengő énekét 
lanttal kisérte. Leánykorában behív-
ták a grófi kastélyba, hol nem egyszer 
szórakoztatta a családot. Innen került 

aztán a tergenyei malomba, mint Bed-
ross molnár felesége. Bedross nevű 
molnár most is él Kis-Sallón. Amikor 
Kis-Sallón voltam, nem tud tam talál-
kozni a molnárral. Azután jött a meg-
szállás. Zseliz és környéke ma a cse-
heké, az áldott lelkű grófnő meghalt, 
fonalam elszakadt . . . 

Boldogít a hi t , hogy a legnagyobb 
dalköltő legszebb húsz dalát magyar 
levegő, magyar virág illata, magyar 
nő szemetüze csalogatta ki a költő 
lelkéből. 

Igaz-e mindez? Bizonyítani ezidő-
szerint nem tudom. Van adat, amely 
ellenemond, de van olyan is, amely 
valószinűsíti. Schubert a «Szép mol-
nárné» dalciklusát 1823-ban kompo-
nálta. Először 1818-ban időzött Zseli-
zen. Miért ne lehetnének e kompozi-
ciók magyar földön töl töt t idejének 
dalba öntött emlékei? Életének e bájos 
intermezzo ját közölhette Wilhelm Mül-
lerrel, a versíróval, ki azt versbe fog-
lalta és Schubert később dalba öntötte. 

Csupán közölni óhaj to t tam, amit a 
jóságos grófnőtől hallottam. A tárgy 
kutatás szempontjából mindenesetre hálás 
és értékes. Örülnék, ha közlésem alapja 
lenne egy nagyobb műnek, mely Schu-
bert magyarhoni vonatkozását, emlékeit 
bővebben tárgyalná.» 

* 

Ezeket a sorokat K. Pikéthy Tibor, 
a váci püspöki székesegyház karnagya 
küldte be hozzánk. Élénk világot vet-
nek arra a homályra, mely német bio-
grafiákban Schubert magyar vonatko-
zásai fölött terjeng. Élénk világot vet 
arra az igazságunkra is, hogy a világ 
három grandiózus zeneköltőjének — 
Haydnnak, Beethovennek és Schubert-
nek — első emelkedésében magyarok, 
magyar főurak, segítettek. Hatható-
san és kitartó barátsággal karolták fel 
őket művészi törekvéseikben. Beetho-
ven tavalyi centennáriuma alkalmából 
k imuta t tuk , hogy a legnagyobb t i tán 
életének legszebb harmadát magyarok 
között tö l töt te el s művészetét örök 
kapcsok fűzik hozzánk. Haydn három 
évtizedes magyarországi szereplése : a 
magyar kultúrtörténet legfényesebb 
ideje. De magyar szívvel és kézzel kel-
lene egyszer kiásni az idegen betükből 
ezt a nagyszerű korszakot. Ez az év 
Schubert halála századik évfordulójá-
nak világünnepe. Súlyos mulasztást 
követnénk el, ha hozzá fűződő kap-
csolatainkat idegen kutatók szűk-
markú eredményeire bizva — mi ma-
gunk ki nem virágoztatnánk. P. V. 
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Erdélyi est. A Fáklya kultúrvállalat 
április 15-én este éjtszakába nyúló szer-
zői estet rendezett. A nemes vállalko-
zás tipikus példáját muta t ta annak, 
hogyan nem kell szerzői estet rendezni. 
Mindenesetre dicséretes, hogy több-
kötetes regényt nem olvastattak fel az 
írókkal. Igy is nyomasztóan hatot t , 
hogy három és fél óra leforgása alatt 
négy kiadós novellát hallgattunk végig 
(egyesek ugyan lassanként elszivárog-
tak a teremből, úgy, hogy a körülbelül 
nyolcvan főnyi közönség háromnegyed-
tizenkettőkor ajtónállókkal stb. egye-
temben harminchétre csökkent). Ter-
mészetes, hogy a legjobb írás is el-
veszti hatását, ha visszaélnek a közön-
ség türelmével. Sajnáltuk, hogy olyan 
nagytehetségű s annyira elismert írónő, 
mint Szabó Mária, a számok zsúfolt-
sága miatt nem tudot t eléggé érvénye-
sülni két sikerült novellájával. Tehet-
séges írónak mutatkozik Szász György 
is, kinek két novelláját felesége olvasta 
fel. Bárd Oszkár néhány acélos versét 
Baló Elemér szavalta, az Új Színház 
művésze. Rottensteiner Sándor zene-
szerző maga több mint egy órát el-
foglalt az estéből egy hegedű-zongora 
szonátájával, egy zongora-szonátájával 
s egy terjengős vonósnégyesével. Elég 
gyakorlott muzsikusok interpretálták 
a szerzeményeket. Kissé furcsán hatot t , 
hogy valamennyit «kéziratból» játszot-
ták, mint a műsor jelezte. Nagy meste-
reknél szenzáció ez, valahányszor egy 
közönséget azzal tisztelnek meg, hogy 
még sajtó alá nem került legfrissebb 
szerzeményeikkel gyönyörködtetik. I t t 
csak a kiadó hiányát értettük ra j ta , 
amit, sajnos, semmiképen sem muta-
tot t igazságtalannak a három szerze-
mény zenei értéke. Csupa modorosság 
és unalom, egymástól örökké szétfutó 
hangszerek vergődése ez, semmi más. 
Általában csupa művészt jelzett a mű-
sor, de kevés művészetet váltott be. 
Vajjon mennyire a rendezés oka ennek? 
— nem tudjuk hirtelen megmondani. 
Nem is te t tük volna szóvá, de köteles-
ségünknek érezzük a jövő szempontjá-
ból. Érdemes, sőt értékes írókat nem 
szabad meguntatni az este tizenegy 
után már fáradt pesti közönséggel. Leg-
alább is változatosabb műsort adjunk 
ilyenkor, nem pedig a szünet előtti sze-
replők más kosztümben való ismétlé-
sét. Bosszankodtunk, hogy a rendező-
ség nagyobb port nem tudot t felverni 
ezzel az esttel s csodálkoztunk, hogy 
így is ennyien jöttek el. Az az erdélyi 
irodalom, melyről Gáspár Jenő hangu-

latos bevezetőjében beszélt, több figyel-
met, stílusosabb keretezést érdemelne, 
nem pedig tömeg-szereplésbe fullasz-
tás t . Erdélyi. 

A filmkritika értelme és célja. 
A Napkelet április 15-i számában 

megjelent, filmmel foglalkozó rövid 
elmefuttatás az első írás volt e folyó-
irat hasábjain, mely e fiatal művészet 
mindenkit érdeklő problémáinak töm-
kelegéből egyet kiragadott és meg-
muta tn i próbált a lap olvasóinak. Kül-
földön már évek óta rendszeresítették 
nemcsak a napilapok, de az időszaki 
szemlék is a filmkrónika rovatát , szá-
molva nemcsak a nagyközönség kívá-
nalmaival, de azzal a körülménnyel is, 
hogy a beláthatat lan jövőjű film három 
évtizedes, lüktető ritmusú fejlődés után 
ma már önmaga is igényt t a r t a ko-
moly méltatásra. A filmnek kiváló 
teoretikusai t ámadtak , akik sokban 
hozzájárultak a nagyközönség film-
esztétikai színvonalának emeléséhez és 
a szem látnitudásra nevelésével lassan, 
de máris észrevehető módon megindí-
to t ták a mozipublikum — és ezzel pár-
huzamosan — a filmgyártás differen-
ciálódásának folyamatát . Ma már kü-
lönböző típusú filmekről beszélhetünk. 
Egyes gyárak, rendezők, színészek, a 
maguk anyagi céljaik és egyéni disz-
pozicióik szerint bizonyos meghatáro-
zott irányú filmek produkálására ren-
dezkedtek be, amit nagyjában még az 
átlag mozilátogató is t ud és általában 
előre t isztában van azzal, hogy mit fog 
kapni, ha ezt vagy azt a filmet meg-
nézi. A közönség különböző rétegei így 
bizonyos értelemben diktátoraivá let-
tek ily módon a filmtermelésnek, mert 
számos esetben sikerült megbuktat-
niok nagy költségen készült mozidara-
bokat és sikerre jut ta tniok arra nem 
számító alkotásokat. A filmgyáraktól 
nem lehet követelni, hogy ne azt ter-
melje, ami a nagy tömegeknek tetszik 
és ablakon szórja ki a milliárdokat, te-
hát a közönséget kell ízlésnivóban fel-
emelni a cowboy-drámáktól a művészi 
filmek elfogadásáig. Amint a közönség-
ből kikristályosodik egy olyan nagy 
embercsoport, mely már nem elégszik 
meg a mai átlagfilmekkel és anyagi 
sikert tud biztosítani egy-két maga-
sabb igényű alkotásnak, azonnal inten-
zivebb lesz a termés ezen a téren is és 
a jelenlegi évi 4—5 komolyértékű film 
helyett ennek arányos többszöröse 
fogja előrevinni a fejlődést. 
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Minden jel arra muta t , hogy egy-két 
évtizeden belül ugyanolyan nagy ská-
lája lesz a filmeknek, mint a könyvnek. 
A ponyvaregénytől a kifinomult ízlést, 
csiszolt értelmet, nagy megérzőképes-
séget követelő, kevesek szellemi táplá-
lékát alkotó magas irodalmi alkotáso-
kig terjedő művek analogiájára meg-
lesznek a sokezrek mozgófényképszín-
házai és az intim kamaramozik, ahol 
nagy filmköltők alkotásait pergetik le, 
mozgófényképeket, melyek a látható 
élet ú j arcát muta t j ák meg, ahogy az 
egy-egy zseniális, önmagát csak filmen 
keresztül kifejezni tudó új művész-
embertipus fantáziájában megjelent és 
munkája nyomán alkotássá objektivá-
lódott. 

A filmkritika célja : szétválasztani 
segíteni a szárazokat a vizektől, rámu-
ta tn i az egyes jelentősebb alkotások 
értékeire, a közönség szemét nevelni és 
a felmerülő problémákat megoldani 
segíteni. Ez a cél ad létezésének értel-
met I A filmkritika conditio sine qua 
non-ja tehát a teljes függetlenség, melyre 
a filmnek ma még erősen gazdasági-
tényező jellege miat t sokszorosan kell 
ügyelni.Sajnos a filmkritikák kilencven-
kilenc százaléka gyárak és kölcsönző-
érdekeltségek anyagi érdekszférájába 
van vonva és ezért igen gyakran többet 
árt, mint használ. Talán mondanunk 
sem kell, hogy a Napkeletben időnként 
megjelenő filmkritikai és filmesztétikai 
írások abba a bizonyos egy százalékba 
esnek bele. 

* 

Emil Jannings. Az örök mimus ket-
tős arca a film tovaillanó képeiből is 
elénk rajzolódik : az egyik a mindig 
mássá átlényegülni akaró jellemszínész, 
aki saját egyéniségét olvasztja fel az 
alakteremtés kohójában, hogy mindig 
ú j formába öltse magát , a másik a 
clown, aki egy meghatározott figurát 
jelenit meg, ahogyan az a különféle 
életlehetőségek sodrában hányódik, 
vetődik, egyazon lélekalkat determi-
náló erejének hatása alatt reagálva az 
őt érő benyomásokra, eseményekre. 
Az első színésztípus legtisztább képlete 
Emil Jannings és Werner Krauss, az 
utóbbié Charlie Chaplin. Jannings min-
den egyes ú jabb szereplését tehát ért-
hető várakozás előzi meg ! Hol van a 
jellemábrázolás határa! — ez a psziho-
lógiailag és esztétikailag egyformán fon-
tos kérdés merülhet fel elsősorban. Aki 
emlékezik «Nyu»-beli nyárspolgár férj-
alakjára, az öreg szállodai portásra, 

az «Utolsó ember»-ben, a «Variété» 
akrobatájára, Tartuffe-jére, Mephisto-
jára és más kisebb-nagyobb szerepére 
és egymásután felidézi ezeket az egy-
mástól annyira különböző jellemeket, 
az idegen lelkiségekbe való beleélés és 
átalakulókészség ilyen fokát látva, le-
nyügözve érzi meg az alakteremtő fan-
tázia kivételesen nagy intenzitását. 
A német filmgyártástól Hollywood 
által elhódított Emil Jannings első 
amerikai filmje, mely a magyar mozik-
ban «Az elsodort ember» rossz címet 
kapta , ú jabb lehetőségeket nyuj t a 
nagy filmszinész emberábrázoló erejé-
nek kiélésére és a főhős, Schill Ágoston, 
bevonult a filmen keresztül életrehívott 
alakok pantheonjába,Severin Mars moz-
donyvezetője, Ivan Mosjoukine Kean-je 
és Mathias Pascal-a, Ivan Moszkvin 
öreg postamestere, Werner Krauss és 
Jannings eddig alkotott néhány alakja 
mellé. 

A film első negyedében semmi sem 
történik, nincs izgalmas mese, csak egy 
hétköznapi szürke ember néhány órája 
pereg le aprólékos realizmussal a reg-
geli felkeléstől a hivatalbamenésig és 
azután az esti együttlét családjával . . . 
Megismerkedünk Schilling úrral, a be-
csületes, munkaszerető nyárspolgár 
prototipusával, akit a furcsa véletlen 
kizökkent a mindennapi élet egyhangú-
ságából. Nem fontos, hogy lehetséges-e 
az a megtévedés, amely jóvátehetetle-
nül tönkreteszi Schilling Ágoston éle-
tét : alkalom Janningsnak egy új lélek-
állapot megérzékítésére. És ugyanegy 
filmen belül Jannings megmutat ja , 
mivé lett sok év mulva Schilling Ágos-
ton, megrokkanva, a sors által a boldog 
régi életből kitaszítva, hogyan kerül 
szembe a saját mult jával , mikor látója 
lesz a kötelességtudó, egyszerű egykori 
nyárspolgár életmunkája utódokban 
megmaradt nagy értékeinek. 

Jannings játéka abszolut filmszerű, 
tehát szavakban részletezhetetlen, csak 
közvetlen szemlélet alapján élhető? át 
ennek a karakternek művészi igazsága. 
Elsősorban tehát a filmjátszás szem-
pontjából jelentős fejezet az első ame-
rikai Jannings-film, bár scenáriumírási 
és rendezői szempontból is magas nivón 
mozog. Németh Antal. 

A rádió hangjátékpályázat három 
első díjnyertesének bemutatója. Három 
darab egyfelvonásos. Az első díj nyer-
tesét az «N. 777»-et Gálosy Zoltán és 
Dezséry Emma, a második díj nyerte-
sét a «Szétfoszlott álom» címűt Tárnay 
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István és a harmadik díj nyertesét a 
«Gyöngyélet»-et Dóra József írta. 

Az első darab egy, az olasz tenger-
parton robogó autón játszódik le. 
A feleség és az udvarló sétakocsikázni 
mennek, az udvarló csábítja az asz-
szonyt, a csókot már el is éri, amikor a 
soffőr közbelép, mert a soffőr a fér j ! 
A férj aztán bekapcsolja a gépet 120 
kilométeres sebességgel és kegyetlenül, 
vadul nekihajt ja egy sziklának . . . És 
i t t következik a csattanó. A szoba-
leány kopog az aj tón, a feleség nyug-
talan álmából felébred, álmodott, nem 
tör tént semmi. . . 

A mese kicsit vérszegény és már 
sokszor feldolgozott. A fordulat nem 
új . A darab i t t , a rádióban, a robogó 
autó zajától kísérve, autó-tülkölések-
kel frissítve fel a már sokszor hossza-
dalmas dialógot, mégis némikép új-
szerűleg hat . Van ennek a kis darab-
nak egy érdeme : Úttörő, mert valódi 
hangjáték. S ha talán nem is üti meg 
teljesen a mértéket, bíztató igéret a 
jövőre. íróitól ugyanis nem lehet el-
vitatni a rutint és íráskészséget. 

A második darab kedves és irodalmi 
munka. Karády, az öreg nemes, iktatói 
fizetéséből 27 év alatt t i tokban pénzt 
rak félre, hogy hosszú és dolgos élete 
alkonyán megvehesse magának az el-
vesztett nemesi kúriát. 55-ik születés-
napjának ünneplése után vallja be ezt 
a feleségének, aki boldogan kapcsoló-
dik bele álmaiba és szeretettel tervez-
geti vele együtt jövendő életüket, ami-
kor ma jd a Tamás fiúk gyermekei : az 
ő unokáik fognak szaladgálni a saját 
kertjükben, a kúria kertjében. Szép és 
nemes gesztus, amikor ezt a verejték-
kel szerzett pénzt, minden nemesi 
álom tengelyét, az apa kétségbeesett 
f ia kezébe adja minden póz nélkül, 
egyszerűen, magától értetődően, hogy 
vigye el gyorsan leendő apósának, 
Pálfynak, aki sikkasztott s akinek szép 
lányába a fiú halálosan beleszeretett. 

Oda a pénz. Szétfoszlott az álom. Ez 
a kis darab tele van szívvel, lélekkel. 
Ősi magyar sors, magyar temperamen-
tum, magyar tragédia. Egészen biztos, 
hogy nem hangjátéknak készült. Talán 
azért is nem nyerte az első díjat, holott 
megérdemelte volna. Mint színdarab 
kiválóan alkalmas a rádióra, nemes, 
egyszerű és mégis hatásos. 

A harmadik darab primitiv és igény-
telen katonajelenet. Színpadon talán 
mozgásában és a szinészek alakítási 
lehetőségében hatásos lehetne, rádióra 
azonban kevésbbé alkalmas. A hallga-

tón, illetve hangszórón keresztül bán-
tóan ha t az őrmesternek és az öreg 
csontnak sűrű és végnélküli károm-
kodása, mert más nem is igen történik 
az egész darabban. 

Meg kell említeni, hogy a darabok 
rendezésében és szereposztásában a 
studió elsőrangút produkált . Fáy Sze-
rénának egy-egy mondata ösztönös 
hangsúllyal szökött fel lelke mélyé-
ből. Várady Aranka életet stilizált 
átgondolt dikciójávai, Góth Sándor a 
Szétfoszlott álom nagy szerepében hang-
jának ábrázoló és jelenítő képességével, 
tökéletes érzelemkifejezésével a rádió-
szinészeknek valósággal iskolapéldát 
nyuj to t t . Teleky Sándor a Szétfoszlott 
álomban nagyon szépen énekelt. Kör-
mendy János a Gyöngyéletben jóízűen 
adta az öreg csontot.. Felsőbüki. 

Huszonöt év. Egy tiszteletreméltó 
kultúrintézménynek beszámolója ke-
rült kezünkbe. Az autonóm jellegű 
Országos Színészegyesületnek Színész-
képző Iskolája az idén tölti be fenn-
állásának huszonötödik esztendejét. Ez 
az intézet tantervi komolyságával és 
tanításbeli színvonalával a magán szí-
nésziskolák közül mindig előnyösen 
emelkedik ki s a magyar színjátszásra 
kifej tet t nevelőhatásában nyomban a 
Színész akadémia után következik. Célja 
a Színművészeti Főiskolától abban 
különbözik, hogy amíg ez elsősorban 
a Nemzeti Színház számára nevel ú j 
generációt, addig a Színészegyesület 
iskolája főképen a magánszínházakat 
t a r t j a szem előtt. A negyedszázados 
munkásságról beszámoló füzetet Vidor 
Dezső, az intézet igazgatója és kez-
dettől fogva tanára, a Magy. kir. 
Operaház t i tkára írta meg. Műve 
elevenen megrajzolt képe az iskola 
munkásságának s egy-két általánosabb 
vonatkozása megszívlelendő megálla-
pításokat közöl, színészetünk időszerű 
kérdéseiről is. 

Az intézet eredményeire a legjellem-
zőbb adatokat emeljük ki a könyvből, 
amikor egy-két nevesebb volt növen-
dékének nevét közöljük. I t t nevelőd-
tek színészekké Füzes Anna, Hosszú 
Zoltán, Uray Tivadar, Gál Franciska, 
Stella Gyula, Titkos Ilona, Petrás Sári, 
Fejes Teréz, Biller Irén, Huszár Ká-
roly (Pufi) és az elszakított területek 
egy-két jelesebb színészegyénisége. 

Az intézet jelenlegi tanártestületé-
hez tar toznak Bárdi Ödön, Bárdossy 
Irén, Fehér Gyula, Ferenczi Frigyes, 
Pataki József, Schmidek Gizella, Stella 
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Gyula és folyóiratunk színházi rovatá-
nak vezetője, Galamb Sándor. L. V. 

Külföldi folyóiratszemle. 
A paraszt életének lehetnek bonyo-

dalmai, a polgár lelkének vannak vál-
ságai, amelyekkel érdemes az iroda-
lomnak foglalkoznia, de az arisztokratá-
ban csak a cím él és egész egyéniségét 
nyugodtan átengedhetjük a népszerű 
regényeknek és a mozinak — valahogy 
ez a felfogás alakult ki a mai köztudat-
ban. Az írók szinte bocsánatkérőn hasz-
nálnak fel egy-egy arisztokrata alakot, 
azzal a bűntudat ta l , hogy ilyenkor nem 
az életet ábrázolják, hanem hideg dísz-
leteket vagy romantikus hátteret feste-
nek. (Amiben, ha az eredményt nézzük, 
igazuk is van.) A mecénásból, a költők 
egykori gazdájából nagyon hát térbe 
szorított kis úr lett , aki, ha véletlenül 
maga is ír, elkerülhetetlenül megkapja 
a becsületsértésnek szánt dilettáns jel-
zőt. A legszomorúbb és egyben a leg-
komikusabb, hogy maguk az ariszto-
kraták hit ték el legelőször a saját jelen-
téktelenségüket. A világból és önma-
gukból csak azt értették meg, amit 
ellenfeleik elfogadtattak velük. ízlésük, 
irodalmi- és életértékelésük teljesen 
támadóik befolyása alá került. Termé-
szetes következménye volt ennek szel-
lemi és nivóbeli hanyatlásuk ; lassan-
kint sikerült megvalósítaniok minden 
vádat , amit a fejükre olvastak. Kevés 
kivétellel teljesen elfeledkeztek termé-
szetük, lényegük, szerepük igazi mi-
voltáról. A közvélemény diadalt ült 
felettük és ők belátták, hogy igaza van. 
Mindenkitől lenézve, megtörten hall-
gat ták uralomvágyuk emlegetését és 
megadással vezekeltek múlt juk állító-
lagos vétkeiért. 

Az arisztokrata élettípus gazdag sa-
játságaira, irodalmi jelentőségére egy 
a legelőkelőbb körökbe került, de kör-
nyezetét a nagy író szemével néző pol-
gár eszmélt reá : Marcel Proust. Volt 
ereje a lá tot tak csodálatos ábrázolására 
és bátorsága a jelentékteleneknek ta r to t t 
vonásokkal foglalkozni. Mert elszánt-
ság és hallatlan művészi erőfeszítés 
kell a konvenciók érdekessé tételéhez és 
nagyobb tehetség, mint az ellenük 
lázadáshoz. 

A Correspondant egyik utóbbi szá-
mában A. de Luppé gróf beható vizsgá-
lat alá fogja Marcel Proust társadalom-
szemléletét. Sok érdekes megfigyelése 
van a prousti regényvilágban uralkodó 
társadalmi hierarchiáról, az egyes tár-

sasági körök törvényeiről, a mondain 
élet küzdelmeiről. Proust arcképeit 
azonban keserűnek, kegyetlennek és 
igazságtalannak érzi. Proust résztvett 
és nagy örömmel az előkelők nyilvános 
életében, de nem ismerte a családi és 
magán hátteret , legbensőbb és leg-
őszintébb tulajdonságaikat. Túlérté-
kelte a nagyvilág vonzóerejét, de nem 
becsülte meg eléggé értékét. Szerintünk 
az éleslátás még nem jelent lebecsülést 
és az arisztokratikus életformák talán 
még soha sem talál tak olyan megértő 
bemutatóra, mint Proustban. Az arisz-
tokra ta régen elszokott attól, hogy 
egész valója «téma» legyen, s midőn 
együgyű idealizálások és még egy-
ügyűbb rágalmak után végre hű képét 
kapja, nem ismer önmagára. 

Az arisztokrata t ípus ethikai, meta-
fizikai jegyeit ír ja le az Europäische 
Revue áprilisi számában Karl Anton 
Prinz Rohan. Arra a kérdésre próbál 
feleletet találni, lehet-e a ma éle-
tében a nemességnek szociális sze-
repe. Elválasztja az arisztokrácia időt-
len lényegét az empirikus megvaló-
sulástól. (Ezt különben minden arisz-
tokrácia-apologistának meg kell csele-
kednie.) Heroikus beállítottság, saját 
céloktól független elvszolgálat, az élet 
és halál nagy tényeinek méltóságteljes 
elfogadása, mértéktartás az érzelmek-
ben, bizonyos rezerváltság a minden-
kori kultúrával és napi élettel szemben, 
egyénfeletti felelősségérzet, a családi 
becsület, név, a nemzedékfolytonosság 
fontosságának átélése a legkiemelke-
dőbb mozzanatok az arisztokrácia esz-
méjében. Az ideál történeti aktuali-
zálódása ma látszólag nagyon nehéz, 
mert az ú j idők szelleme passzivitás 
felé szorítja az arisztokratát, aki még 
nem tudot t kivetkőzni a hivatásba-
születettség középkori gondolatából. 
Finom megfigyelése i t t Rohan herceg-
nek, hogy az arisztokrácia társadalmi 
értékelésében még mindig, ha nem is 
tudatosan, a családi rang és nem a 
külső egyéni eredmény a döntő és egy 
arisztokrata társasági helyzetét nem 
befolyásolja, hogy véletlenül miniszter 
vagy magánember. Bármennyire ellen-
kezzenek is a modern viszonyok az arisz-
tokraták szereplésének kedvező körül-
ményekkel, a mai kornak szüksége van 
a bennük rejlő erkölcsi és társadalmi 
értékekre. A nemességnek meg kell 
értenie, hogy mint politikai rend értel-
metlenné vált , de szellemi-erkölcsi 
mintaképként nagy szerepe lehet az ú j 
társadalom kialakításában. h. g. 


