
S Z E M L E 

Z I C H Y M I H Á L Y L E V E L E I B Ő L . 

ZICHY MIHÁLY levélírói készsége közismert. Talán Kazinczy óta nem 
volt ilyen lelkes munkása a levélirodalomnak. Rengeteg mondani-
valójában a lelke szólal meg. Kitünő stílusérzéke, szókimondó egyé-

nisége erre predesztinálják szinte. És valóban elemében van, ha levelet ír — 
pedig tudjuk, hogy más az ő eleme — hanem, amikor ott messze a hazától, a 
hideg, testvértől, rokontól magányos pompás külsőségekben gazdag, de belső 
lelki melegtől annyira lázári világban igaz honszeretettől fű töt t énje megszólal, 
olyan varázst kap, mely mind az utolsó időkig, biblikus korának ernyedő nap-
jaiban is megifjítja és csodálatosan frissé teszi. Tagadhatatlan, ebben része van 
annak is, hogy testestől-lelkestől művész. Épen annyira a szív, mint amennyire 
az ész embere. Sokat érez és sok mondanivalója van. Mindenki iránt udvarias 
világfi, europaer (ebben szakít nemzeti sajátságunkkal), válasz nélkül nem hagy 
levelet. Igy aztán hihetetlen nagy száma van a tőle származott leveleknek. 

És ő maga csodálatos érzékkel bír a levelek iránt — nemcsak súlyt helyez 
a levélírásra, de gondos a hozzá intézett levelekkel szemben is. 

Szentpétervárott, lakásában egy levéltár-szekrény állott, abban nyalábok-
ban — fasciculus — feküdtek a levelek ábécé rendbe szedve, úgyhogy minden 
percben kéznél volt a levél, amelyre épen szüksége volt. Ha a művészet és ren-
detlenség egy anyaméhből született, akkor Zichy Mihály nem volt művész. 
Inkább úgy mondjuk, hogy akkora művész volt valójában, hogy reá az álta-
lános vonások nem voltak érvényesek. 

Rendkívüli értékű levelezése végrendelete értelmében pétervári pompás 
lakásának teljes berendezésével, vázlatkönyveivel, félig kész és befejezett 
műveivel egyetemben tanítványa, majd háztartása vezetője, gondozója s 
ápolója Gusewa Anna kisasszony tulajdonába ment át. 

Mi egy időben a kellő úton lépéseket tettünk, hogy a magyar művészi és 
társadalmi viszonyokra oly jellemző és becses magyarországi levelezést valamely 
hazai gyüjtemény számára megszerezzük. Igyekezetünk azonban hiábavaló 
volt. Gusewa kisasszony részben kegyeletből, részben pedig mivel még akkor 
nem tudta, mitévő legyen a hagyaték eme részével, az informativ jellegű kér-
désre nem-mel válaszolt, így hát az egész anyag Pétervárott maradt. 

Most — úgy halljuk — a hihetetlen egyenlőtlenül külsőségekre dolgozó 
szovjet a mester hagyatékát egybegyüjtve — Zichy-múzeumot állított fel s a 
levelezést — állítólag — ide szállították át. 

Az alább közölt levelek egyikében azt írja, hogy életművét, a császári ház 
kiomikáját, a közönség csak akkor lát ja meg, ha elébb a cári palotát könyv-
tárával légbe röpítik. Amikor ezt a mondatot leírta, ki sejthette volna, hogy 
a jövendő mit rejt méhében? Nem a cári palotát röpítették légbe, de az egész 
cárizmust, az egész fehér Oroszországot, a fehérből vörös l e t t . . . Az akkor 
hihetetlennek gondolt, íme ma valóra vált s a légberepítés után — az orosz 
közönség, akinek ott kedve van az ilyes időtöltésre — nézegetheti a kiomikát. 
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A lehetetlen lehetőre vált, ó, mennyire lehető az, hogy az a Zichy-
múzeum sem lesz a vörös őrület tüntető külsősége, hanem az egész világ szá-
mára egyformán hozzáférhető gyüjtemény, melyet a régi orosz társadalmi rend, 
a vörös tébolyalkotások egészséges megújításával fog biztonságba helyezni s 
akkor a megértés talán hozzájuttatja Magyarországot a Zichy-kéziratok ránk 
vonatkozó részéhez. 

* * * 

E sorok írója atyafiságos viszonyban állott a mesterrel. 
Családomnak a Bonyhádi Perczelekkel való rokoni kapcsolata révén 

bizonyos távoli rokonságba jutottam vele, ami azt következményezte, hogy 
1900-ban levéllel kerestem fel s azóta haláláig tartó levelezés és igen érdekes 
viszony állott fenn köztünk. 

Erős magyarsága abban is jelentkezett, amit Arany A fülemülében úgy 
mond : a rokonság csupa jóság. Nagy érzéke volt a rokoni fogalom iránt s mint 
ahogy természetszerűleg szerette a vendéget, úgy szerette a rokonát is. Hogy 
néhanapján — amit bizonyos, ma már egy nagy nemzeti közgyüjteményünkben 
elhelyezett leveleire vonatkozólag kénytelen vagyok itt szóvá tenni — erőseb-
ben kitört családja egyes tagjai iránt, ez korlátokat nem ismerő, nagyszerű 
művészi egyéniségéből következik. De e kitörések igen rövid időre töltötték el 
érzésvilágát. Gyakran voltak — különösen anyagi jellegű — differenciák közte 
és családja között, de ezek igen rövid ideig tartók voltak. 

Nagy vagyonú, előkelő úri család sarja volt, aki úgy hagyta el a zalai 
otthont, hogy búcsút csak a kapufélfától, no meg a kedvenc vizslájától vett. 
Belevetette magát a nagy világba — boldogulásának biztos tudatával, de pénz 
nélkül. Ez a nincstelen állapot aztán sokáig kíséri fényes pályáján, hiszen, mint 
a cár udvari festőjének is aránylag igen csekély fizetése volt, csak a rendkívüli 
értékű ajándékok, amiket pénzzé tenni egy udvari levegőben élő grandseigneur-
nek bajos volt, tették a jövedelmet naggyá. 

Emlékezem arra, hogy egy alkalommal, midőn Bécsen át a Rivierára 
utazott Feledy Tivadar festő feleségét — az ő Zsófia leányát — oda kérte, hogy 
ott találkozzanak. Ez alkalommal egy jókora ládát adott át neki, ami rengetegül 
nehéz volt. 

— Ezt a ládát vidd magaddal — mondta. — Nekem nagyon az utam-
ban van . . . 

— Mi van benne? 
— Mindenféle ócska pénzek. 
Otthon megnéztük ; hát igen, mindenféle ócska japán, kínai, perzsa, 

orosz aranypénz volt benne. Isten a megmondhatója, hogy mennyi. 
A lánya aztán írt neki: 
Mit csináljak ezzel a kinccsel? Még majd megtudja valami csirkefogó és 

megöl érte . . . 
De a mester erre sem felelt, az útjában volt láda kérdését már elintézte, 

azt a rablógyilkos csirkefogót pedig nem tartotta komoly dolognak . . . 
Anyagi kérdésekben sokszor volt fennakadás nála, de azért — mindég 

adott. Pénzt — nem, de nem kopogtatott ajtaján senki — hiába. Mindjárt igent 
mondott, azonnal igért egy képet, ami egy-kettőre készen volt. De olyanok is 
kaptak tőle, akik nem kértek. Igy kapott a budapesti ágostai evangélikus egyház 
és a debreceni evangélikus-református egyház egy-egy hatalmas rajzot. S ha 
barátai vagy tisztelői kértek egy kis vázlatot, azt mindig hamarosan megkapták. 
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Kedves kedélyességének emléke az a kis rajz, mely az Ernst-múzeum 
ezévi Zichy Mihály emlékkiállítás 62. sorszám alatt kiállított s itt «Tessék !»-nek 
nevezett kép. A mester Zsófia leánya, Feledy Flesch Tivadarné, egy levelében 
azt írta atyjának, hogy kis Mária leánya nagyon elégedetlen a nagypapával, 
mert az még nem küldött neki képet. A jó nagypapa legközelebbi levelében 
már kérdést intéz kis unokájához, hogy mi legyen azon a képen? Mária 
óhaja : cirkuszi jelenet, amikor a pojáca abroncson ugrik át. Ez lett a kép — 
a nagypapa azzal küldi meg, hogy : «Tessék !» . . . 

Aki szívesen rajzol mindenkinek, az szívesen is felel a levelére ; innen van 
aztán, hogy Zichy Mihálytól óriás számú levél maradt. 

E levelek mind jellegzetesek és értékesek. Intimusaihoz írt leveleiben 
rendkívül sok az a közlés, mely a művészettörténet, a pszichológia keretébe 
tartozik s a kevésbbé jelentős leveleiben nem egyszer fordulnak elő olyan rész-
letek, amelyek bizonyos tekintetekből maradandók. 

Úgy halljuk, hogy e leveleket összegyüjtik és kiadják. Ez nagy munka 
lesz, de hálás munka. 

* * * 

Én 1900 tavaszán kerestem fel levéllel. Bizonyos kiadásról vetettem fel 
előtte egy gondolatot. A Miethke-féle Album, melyet magyarul Szana Tamás 
bevezetőjével az Athenaeum adott ki, hiányos volt és egyáltalán nem adott 
képet a mester munkásságáról. Ekkor néhányan egy ilyen célzatú album 
kiadásáról folytatván eszmecserét, hozzá fordultam, miként lehetne ezt világra 
deríteni? 

Készségesen adott választ, ha nem is sok reménnyel kecsegtetve bennün-
ket a lehetőségek szempontjából. Elég sokszor szenvedett már hajótörést ilyen 
szép szándékokkal s most sem remélt az ügytől semmit. 

Válasza különben szórói-szóra ez volt : 
Sz. Pétervár 2. Julius 1900. 

Kedves öcsém ! 
Fogjunk kezet és kössük meg a barátságos frigyet azon régi jó 

emlékek fölött, melyeket leveledben előidéztél. Ezek engemet 25 évekre 
vissza vezetnek, mikor Párisban rue de Renne Nagyapád házában és 
családjában a legszívélyesebb, legmagyarosabb vendégszeretetet élvez-
tem. A sors arra a kemény próbára tett engemet, hogy jó barátaimat túl 
éljem. Már-már úgy állok, mint az utolsó Mohi-kán. Ezen elszigeteltségben 
igen jól esik, ha elhúnyt barátaim nemzedékénél a régi barátságok nyo-
mára találok. 

8. Julius. 
E félbeszakításnak az oka a perzsa Schach ő Felségének tiszteletére 

adott ünnepélyek hála Istennek már vége felé járó sora. 
Zsófia leányom igazat mondott avval, hogyha már rá szántam 

magamat arra, hogy számot adjak, vagy inkább bemutassam az ez iránt 
igen keveset érdeklődő közönségnek az én művészi tevékenységemet, az 
a lehető legnagyobb teljességgel történjék, nem pedig úgy megherélve 
(pardon du mot!), mint az a Miethke-féle kiadás. 

Szégyenlve vallom be ezen hiúságomat. De a tapasztalt fiasco 
egyrészt, másrészt pedig Miethke habozásai elijesztettek. A kiadást mi 
halb part kosten — halb part Gewinn bocsátottuk ki. E mai napig néz-
hetek az e célra haszontalanul kiadott pénzem után. Én személyesen 
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ezentúl illyen veszteséges ügybe nem vegyülök. Ez nem művésznek való 
és illő dolog. 

Művészi ügyeim kezelését én vőm, Flesch Tivadar halála után 
Miklós fiamra bíztam. A szegény gyerek valószínűleg megunta ezen 
háladatlan foglalatosságot. — Én örömmel beleegyeznék abba, hogy az 
Athenaeum társulat egy complet kiadást rendezzen és még jobban örül-
nék, ha ez a Te közreműködéseddel létesülne. Akár mi legyen, én Tégedet 
csakis Miklós fiamhoz utasíthatlak. A Zalán heverő fényképi üvegek 
nagyobb része alig használható. A legteljesebb gyüjtemény az én mun-
káim után készített fényképi másolatokból egy nagy Albumban van, 
melyet szinte Miethke használatára leküldöttem választás végett. Ez az 
Album jelenleg hol van, azt nem tudom. Ezt az Albumot én már több 
évek előtt Mária leányomnak ajándékoztam. A Miethke-kiadás után 
ezt neki kézbesíteni kellett volna. 

Itt Péterváron is vannak körülbelül hatvan darab negatívok. 
Ösmert és nem ösmert sujetokról. Ezeknek kiaknázását Oroszországban 
én az én tanítványomnak, Guszewa kisasszonynak ajándékoztam. Muta-
tónak az egész csomagot (értem a lenyomatokat) leküldhetném. Esetleg 
evvel a kisasszonnyal az átengedés végett az Athenaeum társulat érte-
kezhetne. 

Vannak még : 27 darab eredeti rajzaim a «párduc bőr» című gruzin 
eposhoz. Ezeknek zincographikus kiadása, gruzin szöveggel a Kaukazus-
ban igen elterjedt. Úgy vélem, hogy a Gruzin jó barátaim szívesen bele-
egyeznének, hogy Rusztavelli költőjük remek műve Európában is ösme-
retes legyen. Ezen eposnak van egy orosz fordítása. 

12 darab «Etudes de femmes». 
Ezeknek néhányát Miethke a Zichy-Albumban közölte. A 300 

darabból álló kiadás teljesen el van adva, csak az én kezemben maradtak 
körülbelül 20 darab példányok. 

Vannak még 106 darab erotikák, mellyeket a legkomolyabb figye-
lemmel folytatok és «etudes psychologiques sur la bête humaine» cím 
alatt majd halálom után kiadhatnak. Addig talán a színlelt szemérmetes-
ség és úgynevezett erkölcsiség eltüntek. Azon hézag, mely eddig a lán-
goló szerelem vonzalmát és a terhes asszonyt, az anyát a köztiszteletben 
elválasztja, azaz a c—s is teljes szépségében és nemességében el lesz 
ösmerve. 

Van még egy roppant nagy vállalatom, ez az én kedvenc orosz 
költőm, Lermontow regénye «Mary hercegnő» az e regényhez nagyobb 
részt már kész illusztrátiók száma a 200-at felül mulja. 

Elfoglaltságom miatt félbe kellett szakítanom egy terjedelmes 
«Faust» illustratiót. Eddig 21 lapok készültek el, de Margit még nem 
szerepel a rajzokban. Szórói-szóra, lépésről-lépésre követtem Goethe 
költeményét. A rajzok tulajdonosa folytonosan kéri tőlem a folytatást. 
De erre igen kevés a kilátás, mert az én Felséges Uram követelései is 
napról-napra szaporodnak. A császári ház kiomikája, melyben a rajzok 
száma az ezrekbe megy, az én valóságos életművem — 47 évi munkám ! — 
No de ezt, ha csak a cári palotát, könyvtárával a légbe nem röpíttik a 
közönség látni nem fogja. Majd száz évek után a búvárok fürkészhetnek 
benne, hogy azon félszázad évek történetéhez hiteles adatokat találjanak. 

Ezt a hosszú epistolát kedves Öcsém csak azért írtam, hogy igazol-
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jam azon állításomat: «a Miethke-Album csak megherélve mutatott be 
a közönségnek». 

Ami a Skót vadászatot illeti — a szöveget németül írtam és elkül-
döttem a Walesi hercegnek. — Olga leányom egy szép broche-ot is kapott 
ajándékul a leírási fáradságért a hercegtől. Antal bátyám a cikket ma-
gyarra fordította és a «Vadász és Versenylap»-ban közölte is. Az illusz-
trációk közzétételére a walesi herceg határozott engedélyét kell kikérni. 
ö Fensége ezt nagyúri szeszélyből komolyan megtiltotta és azzal fenye-
getett, hogy az én rajzaimat elégeti, ha ezek másolatban megjelennének. 

A herceg engedélyét ki lehet talán kérni, ha az ő intim emberéhez 
fordultok : 

S. Exc. le Général Arthur Ellis, Écuyer de S. A. Royale le Pce de 
Galles London, Marlborough house. 

Ha, amint reménylem, vagy személyesen felkeresed, vagy levele-
zésbe lépsz Miklós fiammal tőle még sok mindenfélét megtudhatsz, ami 
ezen úgy is hosszú és zavaros levelemet még hosszabbítaná. 

Mára elég ! 
Nyujtott kézszorítással híved Zichy Mihály. 

Magyarázat — úgy hisszük — nem kell e levélhez. 
Aki Zichy munkásságát figyelmére méltatta, e levél minden adatáról tud. 
A Rusztavelli Párducbőrös lovagiét, Lermontow Mary hercegnőjét, a Liebe 

címen megjelent kalózkiadást mindenki ismeri és sokan ismerhetik Faust 
illusztrációit is, amelyekből húsz lap fényképi másolata birtokomban van s 
azokból tizenkettő annakidején meg is jelent. 

A skót vadászati képek — ismeretlenek, de ezekkel egyszerre készült 
az a három rajz, mely az elejtett szarvas megtalálását és a hegyről való leszállí-
tását örökíti meg s amelyek a Miethke-Athenaeum-Albumban is láthatók 
(34—36 1.). 

E levélre adott válaszomat levélváltás követte. Az érdekes levelek egyikét-
másikát, ha nem is teljes szövegében, hadd ismertessük i t t : 

1901 december 3-án Szentpétervárott beléfog a levélírásba, de a levél 
keltezésénél és a «Kedves Öcsém /» megszólításnál tovább nem juthat. «Elfog-
laltságom olly iszonyúan szaporodott, hogy alig maradnak néhány percek a levél-
írásra» — írja aztán, hogy 12-én folytatja a megkezdett missiliot. 

Ez a levél munkáiról tartalmaz néhány közlést. írja, hogy «a művészek-
nél szokásos fond de boutique» nála nem létezik, a jó és a közönség gusztusának 
megfelelő képeit szerencsésen eladta s most bánja csak igazán, hogy akkor nem 
fényképeztette le azokat, mert a képből most semmije sincs, hiszen skizzeket 
sem szokott csinálni s a tulajdonosaiktól már nem tudja újra megkapni műveit. 

Ebben a levélben A párducbőr illusztrációiról is emlékezik, de úgy sejti, 
hogy e huszonhat darab kép a «mi hazai közönségünket keveset érdekelhetik». 
A képek különben pétervári lakásának falait díszítik s «berendezésének harmó-
niáját» rontaná el, ha azokat megbolygatná. 

Zár alatt pedig — folytatja — az erotikák tetemes gyüjteményét 
őrzöm. 120 lapok! — de ezeknek méltányolására a jelenlegi emberiség 
még nem elég érett. 
Tudjuk, hogy ezekből egy sorozat megjelent — itt Budapesten. Egy 

egészen elhibázott prospektust küldött szét egy társaság, mellékelvén hozzá 
két rajzot heliogravirceben ; a felhívás kezébe kerülvén egy szenzációéhes ripor-
ternek, arról fulminans cikket írt egy krajcáros lapba s akkor a kiadás elmaradt. 
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Rövid idő multán mégis csak megjelent, de nem a felhívásban tervezett for-
mában és tökéletességben. 

Ma a kiadmány elég ritka az amateurök — ritkábban a művészet-
kedvelők — keresik és nagyon megfizetik. 

A Guszewa kisasszonynál levő képek albumba való gyüjtése 1901 tava-
szán ismét szóba került közöttünk. Akkortájt a mestert meglátogatta néhai 
Fischer Jenő s vele is tárgyalt, de e tárgyalások folytán a terv rossz vágányra 
futott. Fischer «jóakaratú, de nagyon vérmes reményű volt s bizonyos összegek-
nek eleve való beküldését is igérte, amit a kisasszony nem kapván meg, félt 
a kilátástalan költségektől, kedvét, hitét veszté és azóta «határozottan vona-
kodik az egész gyüjteményt zur gefälligen Ansicht elküldeni». 

Igy lett semmivé az új Zichy-Album terve. 
E Szentpétervárott 21 Márczius 1901. keltezett levélben meglehetős keserű-

séggel szól nagyobb festményeinek sorsáról. Ekkortájt volt a Nemzeti Szalon-
ban első önálló Zichy-kiállítása s ekkor folytak a tárgyalások abban az irány-
ban, hogy az állam megveszi azokat. Elég hosszú huza-vona előzte meg a 
vásárt. Kammerer Ernő a Szépművészeti Múzeum igazgatója, eleve látta, hogy 
e képek egyikének-másikának megvétele ellen bizonyos irányból felszólalások 
fognak következni, ami valóban nem is maradt el. Kammerernek utóbb egy 
interpelláció alkalmából a Házban védelmeznie kelletett a vásárlást. 

E huzavonára tér ki a levélben Zichy : 
Az én nagyobb vásznaim eladása ügyében is egy igen érzékeny 

fordulatot veszek észre. Az én művészi hiúságom nem oly nagy, hogy 
engemet valami nem nobilis vagy nem lojális lépésekre csábíthatna. Ha 
az ügy nem megy simán, akkor nem kell kierőszakolni és a kísérleteket 
erre meg kell szüntetni. 

[Bizonyos dolog] megrongálta az én családom financiális állását, 
de azért még nem vagyunk koldusok és jó hírnevemet nem fogom koc-
káztatni. Ezeknek a képeknek tagadhatatlan kritikája be van bizonyítva 
avval, hogy vevőre nem találván, a nyakamon maradtak. Vox populi! 

Az egyedüli megengedhető reclame az én részemről csak az lehet, 
hogy mentül hamarább elpatkoljak. Az ez után bekövetkező boncolásnál 
talán ráakadnak némi elismerhető részletekre. 
E levéllel egyidejüleg a mester egy viaszos vászonba fűzött füzetet kül-

dött nekem. 
A kis negyedrétű füzet címe : 

A pétervári hajtóvadászatok élvezetei és nyomorúságai. 
Ebből a címből aztán irónnal történt kijavítás után ez lesz : 

Egy pétervári hajtóvadászat élvezetei és nyomorúságai. 
E cím felett ugyancsak irónnal: 

(Sonntag's Jäger.) 
A 101 oldalán beírt szöveg első fejezete (I.) 12 oldalon tentával, a többin 

ismét irónnal van írva s oly sűrűen, tömötten, hogy az egyes fejezeteket jelző 
római számok a sorokba vannak beírva. Látszik, hogy hevenyészve írta. — 
A 101 oldal legfelső sora a szöveg vége — s azt ott névaláírásával látta el. 

Ez az érdekes és kedves vadászleírás nem ismeretlen a magyar közönség 
sportkedvelő része előtt. Évtizedek előtt egy előkelő sportlapunk, ha nem is 
teljes egészében, de közölte. Ezekről a most idézett levelében ezt írja : 
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A vadász tárcák. 

Valóságos célom ezekkel az volt, hogy Miklós fiamat, aki ezen 
irányban kísérleteket tett, további foglalkozásra buzdítsam. Mellék 
célom pedig az volt, hogy ezeket előnyösen ki is aknázhattuk volna. Nem 
kételkedek most se, hogy ezen cikkek a kellő rajzokkal felcifrázva a hazai 
Nimródok közt elkeltek volna. No, de ezen rajzok elkészítésére sok idő 
kellene és ezzel nem rendelkezhetek. Szerencsére a cikkek első vázlatai 
megvannak s ezennel el is küldöm Neked. Hasonlítsd össze azon átira-
tokkal, melyeket Miklósnál találtak. Reménylem, hogy ebben megtalálod 
a tárca végét, amely nélkül az egész egy farkaveszített kutyához hason-
lítana. Őrizd meg ezt a kéziratot. Valamikor talán felhasználhatjuk. 

Évek előtt leírtam a Walesi herceg kíséretében látott skóthoni 
szarvasvadászatot. Ez meg is jelent a «Vadász és Verseny» lapban Antal 
bátyám magyarra fordításában némi kisimításaival, amelyek elrontották 
a vadászati elbeszélésnek jellemző nyerseségét. Ezekhez a rajzokat is 
elkészítettem, melyeknek eredetijei a sandringhami kastélyban vannak. 
A fényképi másolatoknak nagy része pedig abban a nem tudom, jelenleg 
kinek kezeiben levő Albumban vannak. 

Az orosz vadászatok minálunk keveset ösmert igen érdekes thémául 
szolgálhatnának. A legérdekesebb tárgy pedig az én saját életem és sor-
som leírása lenne, mely négy Cárok életéhez van csatolva. 

Az orosz közönség már többször szólított fel, hogy memoirejaimat 
leírjam. 

Éjfél után kettőre jár az idő. Jó éjszakát! 
Ölel híved Zichy Mihály. 

A levélben szó van a művész fiának vadász-elbeszéléseiről, amelyekről 
nem tudunk. 1914 áprilisában jelent meg Szinnyei Magyar Irók-jának az az 
íve, amely a Zichyekkel foglalkozik, de Zichy Miklós nevét hiába keressük 
benne. 

A skóciai vadászatok leírása 1871-ben látott napvilágot (Vadász és Ver-
senylap 447 s köv. lapok) a következő címen : Tíz nap a walesi herceg vadásza-
tain. Ezt a szöveget nem vethettük össze az eredeti kézirattal, de ismervén a 
pétervári hajtóvadászat élvezeteit és nyomorúságait fogalmunk lehet arról hogy 
milyen friss, temperamentumos leírás lehetett az, amelyet a tudós, komoly 
Zichy Antal akadémikus felfogása lehetőleg letört; bár a walesi herceg társa-
ságában történő vadásznyerseségeket ajánlatos is volt — kihagyni a leírásból. 

Zichy Mihály e levelei egész tömegét tartalmazzák a művészettörténeti 
adatoknak. Nagy érték minden sora, különösen abban a tekintetben, hogy 
maga szólal meg művészi munkásságáról. 

Zichy életrajzának megírója mindent meg fog találni a mester hozzáfér-
hető leveleiben, csak össze kell kapcsolnia a szerte eső részleteket. 

Kevés olyan bölcsen gondolkozó művész élt eddig, aki önéletrajzot írt 
és így saját intenciója szerint olvas róla a világ. 

Zichy Mihály leveleiben írta meg önéletrajzát. E levelek révén, majd ha 
napvilágot látnak, ő maga fog szólani a késői idők olvasóihoz. 

Rexa Dezső. 
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S z í n h á z i s z e m l e . 

Az első szó legyen a kegyeleté ! A le-
folyt két hónap alatt a magyar szín-
játszásnak két érdekes egyénisége ment 
el «álmot játszani». 

Az egyik Kassai Vidor, a majdnem 
harminc éve nyugalomba vonult ope-
rettkomikus. Ő rá a ma élők közül már 
csak az idősebbek emlékeznek, a férfi-
korban levő nemzedéknek legfeljebb 
egy-két elmosódott gyermekkori benyo-
mása van róla. Amit azonban egykorú 
feljegyzések, különösen pedig Verő 
Györgynek a Népszínházról írt monog-
rafiája színészi ábrázoló modoráról fenn-
tartottak, Kassai Vidor számára igen 
előkelő helyzet biztosítanak a magyar 
színészettörténet Pantheonjában. 

Az alsóbb drámai műfajokban dol-
gozott, de játékának jellemzetessége, 
szatirájának hegye, megfigyelőképessé-
gének éles világossága és technikájá-
nak finomsága nagyon föléje emelik 
mindannak, amit operettkomikum cí-
men színpadon látni szoktunk. Játék-
modora erősen részletekbe ható volt. 
Aprólékos gondossága, pedantériáig 
menő részletmunkája nem is érvénye-
sült egész változatosságában a Népszín-
ház nagy színpadán és tágas nézőtere 
előtt. Mikor egy télen át a Népszínház 
társulata a kis méretű, intim hatású 
Várszínházban játszott, akkor ragyogott 
csak igazán Kassai Vidor művészete. 

Legnagyobbat a Lili nagybácsijában 
produkálta. Egy külsőképen egyre fia-
talodó, lelkileg pedig egyre jobban vé-
nülő groteszk öregember átalakulását 
kellett bemutatnia. Kassai alakításá-
ban az volt a bámulatos, hogy nem 
percenként váltogatva játszotta meg 
ennek a két fejlődésnek mozzanatait, 
hanem minden mozdulatában, minden 
hangsúlyában egyszerre érvényesült 
mindakettő. 

Ez a különös kicsi ember mint egyé-
niség is rendkívüli módon érdekelte 
környezetét. Komor tépelődései, fa-
nyar világfelfogása és bizarr eszméi 
egyedülálló jelenséggé tették pályatár-
sai között. Életének főproblémája a 
halál volt. Félt tőle, küzdött vele, 
gyűlölte mint valami ádáz ellenséget. 
Nem akart meghalni. 

Jó öreg Kassai bácsi! Vajjon most, 
amikor a halál mégis «megrekesztette», 
s amikor mégis ő is «elment meghalni», 
vajjon tudatára ébredt-e annak, hogy 
ő győzedelmeskedett. Hogy a halál vég-
kép és mindenestül mégsem tudta el-
pusztítani? . . . 

A magyar színjátszás másik ha-
lottja — Bakó László — a színpadi 
ábrázolásnak epen az ellenkező pólu-
sán dolgozott. Igazi területének a 
koturnusos tragédiát tartotta, s vol-
tak, akik elindulásakor ő benne látták 
a leendő nagy magyar tragikust, az 
Egressy Gáborok és Lendvay Márto-
nok utódját. Természeti adományai-
ban volt is sok olyan, ami szinte pre-
desztinálta erre az örökségre. Hatal-
mas alakja, erőteljes organuma, tem-
peramentumának lendülete, lelkesedé-
sének forrósága mind valóban értékes 
tulajdonságok voltak. Hogy nem lett 
az, amivé fejlődnie lehetett és kellett 
volna, azt főkép elmélyedésének hiá-
nya okozta. Ebből következett, hogy 
temperamentumát ritkán tudta művé-
szi fegyelembe szorítani, s hogy dekla-
mációjának modorosságán sem iparko-
dott segíteni. 

Az utóbbi időben volt egy-két olyan 
alakítása, amelyek nem tartoztak meg-
szokott szerepkörébe, s amelyek szín-
padi egyéniségének új irányba való 
fejlődési lehetőségét csillantatták meg. 
Egy-két népies-magyaros alakot, vagy 
Wesselényi alakját a Hídban, és egy 
tagbaszakadt, komikumában nehézkes 
famulust Surányi Halhatatlan emberé-
ben igen ötletesen fogott meg és ügye-
sen ábrázolt. 

Hogy vajjon ez új irányok felé való 
indulásának lett volna-e folytatása, 
azt persze lehetetlen megmondani. 

A mi koszorúnk Bakó László sírján 
elsősorban a forró nemzeti érzésű, lelkes 
magyar embernek szól. 

* 

Az elmult színházi év dúsabb volt 
eseményekben mint értékekben. Mind-
amellett a legszigorúbb mértékkel mérve 
sem mondhatjuk eredménytelennek, 
mert a bemutatott magyar és külföldi 
darabok között mégis akadt egy-kettő, 
amelyeket érdeklődéssel néztünk, s a 
magyar játékstílus fejlődése is tet t egy-
két — bizonyára nagyon szerény — lé-
pést előre. 

A magyar bemutatók közül ez össze-
foglaló szempont számára csak négy 
darab jöhet tekintetbe : Csathó Kál-
mán Lilláin, Zilahy Lajos Szibériája, 
Móricz Zsigmond Úri murija és Molnár 
Ferenc Olympiája. 

Csathó darabja az idén nem hozta 
meg azt a sikert, amelyet a Nemzeti 
Színház e népszerű szerzőtől minden 
esztendőben várni szokott. Pedig Csathó 
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most lélekábrázolás tekintetében mé-
lyebbre törekedett mint egyébkor: 
Lilla alakjában igen finoman elgon-
dolt női lelket akart festeni. Sajnos, 
azonban szándékát szinpadilag nem 
tudta értékesíteni. Technikai fogyat-
kozásai miatt ez a legbágyadtabb 
Csathó-darab. 

Zilahy Lajos Szibériája e pályáján 
egyre fejlődő drámairót ismét kitűnő 
miliőábrázolónak mutatta. Ezenkívül 
talán ő a legmelegebb szívű valamennyi 
színpadi szerzőnk között. Technikai tu-
dása is imponáló. Nem csoda, ha ilyen 
kvalitásokkal felszerelve a Nemzeti 
Színház idei évadjának legnagyobb si-
kerét ő aratta. 

A Vígszínház az idén csak egyetlen 
magyar bemutatóval áldozott az igazi 
irodalomnak. Móricz Zsigmond Úri 
murija ennek az eredeti és erőteljes író-
nak roppant érdekes és a kunsági ma-
gyar életet gyökerében megragadó al-
kotása. Kár, hogy a darabon lépten-
nyomon érzik a regényíró elgondolása. 
Mozaikszerűen egymás mellé illesztett 
képei és lassan haladó cselekménye 
sehogysem tudnak igazi drámai élettel 
megtelni. 

A Magyar Színházban előadott 
Molnár-darab, az Olympia épen az ellen-
kező sajátságokat mutatja. Témájában 
léha, meséjében és lélekábrázolásában 
hazug alkotás. Megírása azonban vir-
tuózan színpadszerű, felépítése biztos 
kézzel véghezvitt. Nagy sikerét nem 
valami mélyebb kvalitások, hanem 
technikájának kiforrottsága indokolja. 

A külföldi darabok közül Galsworthy-
nak érdekes, de e jeles író többi alkotá-
saival nem versenyző Életre halálra c. 
színműve a Nemzeti Színház színpadán 
elvérzett. Annál tartósabb sikert ara-
tott a Kamara-színház színpadán Paul 
Raynalnak A férfi szíve c. finom lélek 
ábrázolású darabja. Ezzel a művel 
ismét erősödni láttuk az újabb francia 
drámairodalomnak azt a nagyon érté-
kes fejlődési tendenciáját, hogy le-
mondva minden felesleges epizódról, 
minden a mondanivaló lényegéhez nem 
tartozó naturalista aprólékosságról a 
lehető legkevesebb személlyel bonta-
koztatja ki az ábrázolt akciót. 

E fejlődési tendenciának megnyilvá-
nulása miatt volt érdekes a Vígszínház-

ban bemutatott Jacques Deval-vígjá-
ték, az Őnagysága őrangyala is. Komi-
kumában nem valami mélyre hatoló 
bohó ötlet az egész, de kompoziciójá-
ban, megformálásában egészségesen új-
szerű. 

Játékstílus és rendezés tekintetében 
ez esztendő is alig tudta színházainkat 
kényelmes maradiságukból kimozdí-
tani. Legkonzervatívabbnak érezzük e 
tekintetben a Vígszínházat, s még a 
leghaladóbbnak a Nemzetit. Pedig meg-
fordítva kellene lenni. A magánszínhá-
zaknak volna kötelessége az új irányok 
kipróbálása, s a Nemzetié a bevált, ki-
forrott megoldások alkalmazása. Hogy 
e téren mégis a Nemzeti Színház a ve-
zető, az szomorúan jellemző a buda-
pesti magántársulatokra. 

Ami most már a klasszikus játékstí-
lust illeti, a Nemzeti Színház az idén je-
lentékeny lépést tet t az Antigone fel-
újításával az új, nagy stílus felé. E stí-
lus már-már kivesszni látszott a Nem-
zeti Színház játékából. Reméljük, hogy 
a kezdeménynek folytatása is lesz. 

Épen e nagy stílusnak tovább építése 
érdekében szeretnők, ha a Nemzeti 
Színház a maga műsorának változato-
sabbá fejlesztésével szinte kényszerí-
tené magát a színészi ábrázolás ma-
gasztossága felé. Mert Shakespearet — 
bizonyos erőszakossággal persze — még 
el lehet képzelni a legközelebbi színészi 
multnak hagyományai alapján a nagy-
vonalú stílus nélkül, de a görög és a 
francia klasszikus tragédiát semmi-
esetre sem. A Nemzeti Színháznak egy-
részt a műsor teljessége, másrészt játék-
stílusának gazdagabbá fejlesztése érde-
kében kultiválnia kellene ez elhanya-
golt klasszikusokat. 

Ami a lefolyt esztendő egyes művé-
szi teljesítményeit illeti, sok kiváló szí-
nészünk derék munkája közül úgy érez-
zük, hogy ki kell emelnünk Ódry Árpád 
Gabriel John Borkmannját, Bajor Gizi-
nek a Vén lányok és a Krétakörbeli 
szerepeit és meg kell említenünk Szabó 
Margitot, akinek színpadi munkájában 
ugyan még a kezdőre valló több bot-
lást érzünk, de egyúttal olyan hatá-
rozott lépést is a várva-várt új nagy-
stílus irányában, hogy sok reménnyel 
tekintünk további fejlődése felé. 

Galamb Sándor. 


