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Ad y E n d re : G ó g é s M a g ó g f i a v a g y ok é n …
Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?
Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új időknek új dalaival?
Fülembe forró ólmot öntsetek
Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.
De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.

Feszty Árpád festői tehetségét tetézte „elragadó izzó vére, elméssége”

Va l ó s á g o n t ú l i f e s z ü l t s é g e k
A történeteket nem csak szavakkal lehet elme- tájképe keltett feltűnést és hozta el számára Benke Róza Anna Ágnes, aki Laborfalvi Róza
sélni. Ennek az állításnak talán a legszebb iga- a sikert. Állami ösztöndíjat kapott.
és Lendvay Márton színművészek házasságon
zolása Feszty Árpád festőművész HonfoglaláHova máshová ment volna egy nagyremé- kívüli kapcsolatából született, apja pedig gróf
sa. A magyar újkor egyik legnagyobb magyar nyű festőtanonc már abban az időben is, ha Andrássy Gyula. Édesanyja korai halála után
festésze 1856-ban, a ma Szlovákiához tarto- nem Párizsba? Feszty Árpád 1878-ban a vi- nagyanyja, Laborfalvi Róza és férje, Jókai Mór
zó, Komárom melletti Ógyallán (Hurbanovo) lág művészetének fővárosában, Delelő című örökbe fogadta. Jókai Róza Budapesten Szészületett. A Rehrenbeck Árpád Szilveszter né- képével nagy népszerűségre tett szert. Aztán kely Bertalantól és Lotz Károlytól tanult festeven anyakönyvezett jeles magyar piktor Ko- Velencébe utazott, ahol – aki ezen csodálkoz- ni, majd a müncheni festőakadémián Liezenmáromban, Pozsonyban és Budán tanult. na, azzal nem érdemes beszélgetni – lagúna- Mayer Sándor tanítványa volt. Kiállításokon
A festőről két évvel ezelőtt már készült egy képeket festett.
gyakran szerepeltek arcképeket és életképeírás a MaNDA számára, most ezt átalakítva, új
Hazatérvén, ógyallai műtermében egy mo- ket ábrázoló festményei.
elemekkel kiegészítve tesszük közzé, hiszen a numentális képet készített, a Pusztai találFeszty Árpád és Jókai Róza házasságának
Honfoglalás mindig, minden magyar ember- kozás télen című alkotást. Ez aztán itthon is gyümölcse Feszty Mária – Masa, a 20. szánek fontos esemény.
meghozta számára a sikert, s 1880-ban, ösz- zadi magyar vallásos festészet egyik legnaA híres kép festőjét tizenhat éves korában töndíjjal, Bécsben tanulhatott. Itt készült el a gyobb alakja 1895-ben született, Budapeskirakták a Budai Főreáltanodából, mert a hi- Golgota című munkája, amelyet újabb vallá- ten. Művészi tehetsége és ilyen irányú vágya
vatalos politikai nézetekkel ellentétes szelle- si tematikájú képek követtek, a Levétel a ke- kicsiny gyermekkorától megvolt benne, már
mű művészeti kört alapított. Ahogy ma a ka- resztről és a Szent Gellért.
ekkor csak festő akart lenni. Szép gyermeklandvágyó fiatalemberek figuránsnak állnak,
Feszty Árpád 1888-ban megnősült, Jókai kora volt a Bajza utcai Jókai–Feszty-villában,
akkoriban a lázadó kamaszok, akárcsak Petőfi Rózát vette feleségül. A még abban a korban is a kor minden jelentős művészét és politikai
Sándor, leginkább vándorszínésznek mentek. igen érdekes sorsú hölgy életének néhány fon- személyiségét megismerhette. A művészeFeszty is négyökrös szekéren járta az orszá- tos állomásának felidézése ma is tanulságos.
ti életbe is szülei, egyben első tanárai vezetgot, és próbálgatta művészszárnyait, mígnem
Jókai Róza 1861-ben született Pesten, házas- ték be. Az Iparművészeti Főiskolán, 1912–1914
1874-ben Münchenbe ment. Ekkor már rajzolt ságon kívüli, akkor úgy mondták, törvény- között Szablya-Frischlauf Ferenc növendéke
és festett. Tehetségét hamar elismerték, egy telen, a köznyelvben zabigyerekként. Anyja, volt, majd a müncheni Képzőművészeti Aka-

démián képezte magát. Az első önálló kiállítását 1922-ben rendezte az Ernst Múzeumban,
s komoly sikereket aratott tájképeivel és portréival. Az átütő sikert az 1927. évi kiállítása
hozta meg, ami anyagilag biztos hátteret adott
négyéves firenzei tanulmányaihoz.
Itt talált rá saját stílusára. Mesteri volt, ahogyan Feszty Masa a színskála két szélső színét,
a feketét és a fehéret kezelte, vegyítette egymással, ahogyan a ragyogó ezüstszürkén keresztül csillantatta az alája rejtett fehér világító fényességét. Olyan egyéni volt ez a
színkompozíció, hogy mindenki mástól megkülönböztette művészetét. Feszty Masa az
egyik legtehetségesebb egyházművész volt,
mert nem spekulált, hanem érzett és hitt. Firenzében kivilágosodott szín- és képvilága, és
megnyílt a transzcendens témákra. Hazatérte után, 1930-ban festette meg élete első nagyobb vallásos jellegű művét, Kis Szent Teréz
képét. Hatalmas sikert aratott vele, megrendelések sokaságát kapta, csaknem száz templom és szerzetesrend számára festett oltárképeket és szentképeket.
folytatása a III. oldalon

II.

A

M A G Y A R

H Í R L A P

H É T V É G I

M E L L É K L E T E

FOTÓ: PETŐ FI IRODALMI MÚ ZEUM MŰ VÉ SZETI É S RELIKVIATÁ R/FOTÓ GYŰ JTEMÉ NY

Tá j képei , él etképei , portréi a z á l ta l a l egi n ká bb s zeretett m a gya r
vi d é k ről , a z Al fö l d ről s zó l ta k . Tová b bi n a gy te r vei vo l ta k ,
ám halálos kór támadta meg, és százkét évvel ezelőtt elragadta közülünk.
Az élet már csak ilyen: egyszer voltunk, hol nem voltunk.
Az ember megy, a mű marad.
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Va l ó s á g o n t ú l i f e s z ü l t s é g e k
folytatás az I. oldalról

Feszty Masa a múlt század ötvenes, hatvanas ben ott vibrál valami valóságon túli feszültség. módról, eszközökről, viseletekről. A fővárosi
éveiben – a kemény Rákosi- majd Kádár-kor- Azt írják, hogy „csupa-tűz líra volt, de ő is ab- tanács, a sajtóhírverés keltette érdeklődés haban az egyetlen magyar festőművész volt, aki ban a felfogásban nevelkedett és élt, amely az tására, átvállalta a kép elkészítésének költséörömmel és nagy szorgalommal vállalta el a epikában látja a legmagasabb rangot”. A festő- geit. Jókai Róza tehát megnyugodhatott, a csakülönböző egyházi felkéréseket. Nagyon sok- nek bőven volt alkalma történeteit megmutat- ládi kasszát nem érte kár.
szor csak olcsón vagy ingyen végezte el a főként ni: csak a budapesti Operaházban kilenc nagyA tanács a körkép elhelyezésére felépítettemplomi munkákat.
méretű faliképét csodálhatjuk meg.
te az úgynevezett Rotundát, amely értelemFeszty Masa 1979-ben hunyt el, a Kerepesi
Feszty Árpád munkái közül a legnevezete- szerűen egy kör alaprajzú épület volt. Átmétemetőbe, nagyanyja és édesanyja közös sírjá- sebb a ma Ópusztaszeren ékeskedő, a Magya- rője negyven, magassága tizenhat méter volt.
ba temették.
rok bejövetele című, monumentális festménye. A kép átadásának idejét 1893 augusztusára tűzA nőági kitérő után térjünk vissza főÉrdekes története van a kép keletkezésének. ték ki, ám ezt Feszty és társai nem tudták tarhősünkhöz.
Feszty egy párizsi körkép hatására hasonlóan tani. Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a kész
A múlt század elején, 1914-ben a Művé- nagyléptékű történetet akart vászonra vinni. mű tizenöt méter magas és százhúsz méter
szet című folyóiratban Lyka Károly értő tanul- Családját arról tájékoztatta, hogy megfesti hosszú lett.
mányt tett közzé Masa apjáról, Feszty Árpádról, a bibliai özönvizet. A család megijedt, joggal.
Társakat mondtunk, hiszen tudván a felamelyben a kor legnagyobbjai között pontosan A família egyébként – mint fentebb megismer- adat nagyságát és Feszty elszántságát, és látván
kijelöli a helyét. Azt írja, hogy Feszty festői te- tük – nem másokból állt, mint apósából, a leg- a határidő tarthatatlanságát is, a kor legnevehetségét tetézte „elragadó izzó vére, elméssé- nagyobb magyar történetíróból, Jókai Mórból sebb festői siettek segítségére. Újváry Ignác az
ge, törzsgyökeres magyar zamatú esze járása… és annak nevelt lányából, Jókai Rózából. Nem eget festette, a tájképi részleteket Mednyánszky
rajongó szeretete a tanya élete és a tanya nó- akárkik javasolták tehát, hogy egy magyar fes- László, a történelmi alakokat Vágó Pál, a tábortái iránt duplán érvényesült abban az időben, tőnek helyesebb a magyarok bejövetelét meg- verést Pállya Celesztin. Feszty Árpád felesége,
amidőn a népszínmű virágkorát élte”.
mutatni, mint az özönvizet. A Feszty által aki maga is jó nevű művész volt, sebesülteket
A magyar festőművészet egyik fénykorát je- megálmodott körkép témája tehát megvolt: a és halottakat vitt a vászonra. A munkát 1894
lentő 19. század, a romantika, a historizmus, a honfoglalás.
tavaszára fejezték be.
közvetlenül a szecesszió előtti időszak szellemi
Feszty Árpád nagyon komolyan vette amúgy
Május 13-án nyílt meg a tárlat, s a kép a bupezsgése igen termékenyen hatott a kor alko- is nagyon komoly és nehéz feladatát. Tanulmá- dapesti millenniumi kiállítás egyik legfőbb netóira. Feszty Árpád képeiben – legyen az tájkép, nyozta a Vereckei-hágó környékét, történé- vezetessége volt. Hatalmas érdeklődés várta.
életkép, történelmi vagy vallásos kép – mind- szekkel tanácskozott a honfoglalás kori élet- Ám semmi nem tart örökké, a népszerűség és

a dicsőség főleg nem. A körképet elvitték Londonba, de ott senkit nem érdekelt a magyarok
bejövetele. Hazahozták, a kép a szállítás közben megrongálódott. A főváros lebontatta a
Rotundát, helyére állították a Szépművészeti Múzeumot. A körkép egy rosszul megépített
házba került, ahol állapota egyre romlott, s az
iránta való érdeklődést aztán a mozi térhódítása minimálisra csökkentette.
A történet vége azonban jó. A képet évek áldozatos munkájával 1995-re mesteri módon
restaurálták, és egy mintaszerűen megépített,
a képhez méltó épületbe került Ópusztaszerre,
a Nemzeti Történeti Emlékparkba.
Feszty Árpád rendkívül termékeny alkotó volt, 1899-re már szinte azt mondhatjuk,
hogy Magyarország kicsinek bizonyult számára. Firenzébe költözött, ahonnan 1912-ben
tért vissza. Ekkor állította ki újabb munkáinak
gyűjteményét a Nemzeti Szalonban. Tájképei,
életképei, portréi az általa leginkább szeretett
magyar vidékről, az Alföldről szóltak. Nagy
tervei voltak, ám halálos kór támadta meg, és
százkét évvel ezelőtt elragadta közülünk.
Az élet már csak ilyen: egyszer voltunk, hol
nem voltunk. Az ember megy, a mű marad.

DIPPOLD PÁL

M i k s zá t h Ká l m á n: M a gy a ro rs zá g l o va g vá ra i (24.)
Sóvár
Az 1889-ben írt gyűjtemény 1926-os Révai-kiadása alapján

Eperjestől délnyugatra épült Sóvár, egy oly
nevezetes hegyen, amelynek sóforrásai vannak. A krónika szerint az itt ásott sóból hozták
a tótok Árpádnak a meghódolás jelét.
Minden várhoz elég történeti rege tapad,
magyar zamatú regék, és nem efféle „fehér
asszonyok”, akik közönségesen minden európai várban kisértenek, nyíllal lelőtt lantos
szelleme, az ablakból kiugrott várkisasszony
nyugodni nem tudó lelke, börtönben igazságtalanul agyonnyomorgatott hősök árnyéka.
Ezeket hagyom én a holdkóros poétáknak.
Egyes apró históriák érdekelnek engem, a
Thurzó György lakodalmi meghívója Lietva
várába, amelyet lóhátas dobosok hirdettek
szerteszét:
„Hivatalos rá mindenki s egy álló évig tart.”
(Az öreg elődök is értették ám az úri tempót.)
Kisvárda várában az utolsó Krucsay lefejeztette a feleségét, mert az anyának érezte magát
s a Krucsay-családra egy jóslat nehezült, hogy
az utolsó Krucsay el fogja az országot árulni. Krucsay Márton uram tehát azt gondolta:
„Én az országot el nem árulom, hadd legyek
hát én az utolsó Krucsay.” Nem is lett a jóslatból semmi.
Palota várában (ahol Ujlaki volt az úr) egyszer igazságos Mátyás is megfordult, akinek
kedvenc eledele, a csuka is ott volt a fogások
közt; a várúr nagynehezen fogatott néhány
csukát Csóron. A csuka máját azonban nemcsak a király szerette, hanem a pákosztos szakácsné is, minélfogva máj nélkül adta fel a halat az asztalra. A király behívatta ebédközben
s megkérdezte:
– Hol van ennek a csukának a mája?
A szakácsné elvörösödött, de csak egy percre, pergő nyelve gyorsan talált mentséget:
– Csóri csuka, nincsen mája.
Mire a király ép oly hirtelen felelte:
– Palotai pálca, nincsen száma.
Ahogy várról-várra ugrik a képzelet, mindenütt megvillan egy s más, ami megemlékezésre érdemes. Csak egy-egy morzsa min-

denütt. De összerakva mégis a multak hű
képét adja.
Most azonban maradjunk egyszerűen
Sóvárnál, amelyet László király 1285-ben
Micbán Simon fiának, Györgynek adományozott, aki nemcsak a tatárok ellen küzdött vitézül, hanem Ottokár cseh királynak is hátához
szabdalta a kardját.
Nagy vitéz volt, lantosok énekelték tetteit,
amelyek közt nem a legutolsó, hogy Konrád
német császárt is megkergette.
– Urad vagyok – szólt Konrád, mikor a csata hevében Micbán Györggyel összeütött.
– Eb ura vagy, fakó! – szólt vissza Micbán s
leütötte a császár fejéről a sisakot s még fakó
színű hajából is leszelt éles acéljával egy ostorhegyre valót.
Szerette volna játékul hazavinni a gyermekeinek, de még akkor nem voltak. Bezzeg lettek azután.
A krónika ezt ilyeténformán adja elő:
Egyszer alamizsnát kéregetett egy koldus
asszony Sóváron. A várúrasszony igen kegyes
és jószívű teremtés volt, aki szívesen osztott
szegényeknek alamizsnát – de a koldusaszszony két gyermekét, újszülött csecsemőket,
ringatta éhségtől kiaszott karjain. Ikrek voltak az ártatlanok.
Az iker-szülést a kor, és így Micbánné is,
becstelenségnek tartotta.
– El a szemeim elől, gyalázatos teremtés!
– Kegyelmes asszony! Nincsen maradásom
sehol, még a kőről is elkergetnek, ha fejemet
odahajtom.
– Üldözzenek a vadak is, még a viharban
sem legyen nyugodalmad. Szolgák, kergessétek el!
Az elkergetett asszony átokra emelte kezeit:
– Hét gyermeked legyen, Micbánné
egyszerre…
Az átok megfogta. Micbánné hét gyermeket szült. Restellte a dolgot kimondhatatlanul. Dajkájának megparancsolta, hogy egyet
hagyjon meg, a többit mind pusztítsa el.

A dajka azonban megsajnálta a hat szép
gyermeket, egy halász gondjaira adta és viszszament jelenteni, hogy mind a hat fiút a vízbe dobta.
A szerencsétlen anya, aki a szégyennél inkább a gyilkosságot választotta, sohasem mosolygott többé.
Rémképek üldözték, látta fuldokolni gyermekeit s ilyenkor úgy tetszett, mintha a halál
megmaradt egyetlen fia, Simon, után nyújtotta volna ki fagyos kezeit.
– Nem, nem adom – sikoltott álmában
éjjelente.
Keserves esztendők teltek el. A lelkiismeret
folytonosan kínozta, sokszor volt azon a ponton, hogy férjének mindent bevall, de bátorsága hiányzott.
A kis Simon nőtt, jól tudott bánni a karddal, kopjával, kitünően lovagolt s a tudományokból is kivett annyi részt, amennyit akkor
a magyar úrfiak kivettek. (Biz azzal nem lehetne manapság oklevelet szerezni.)
De ehelyett az első ünnepélyes tornát pompásan megvívta, minek örömére nagy dáridót
csaptak Sóváron.
Micbán szerette a halakat. A legszebb darabokat halászták ki s majd két mázsa volt a préda, amit egy deli halászlegény nagy könnyűséggel vitt a vállain.
A csatlósok éppen néminemű fegyverjátékot próbálgattak, mikor a halat átadta a halászlegény s ő is megemelt egy kopját.
– Tedd le, varjú, azt, ami a sasnak való –
mordult rá a csatlósok hadnagya, – nem értesz
te ahhoz.
– Hátha értek, nagy jó uram.
– Gyepre állj akkor! Hozzatok lovat a fiúnak!
A lovászok egy tüzes, makrancos paripát
vezettek le s előre jót nevettek, hogy milyen
kedélyes tréfa fejlődik most.
Egy elfutott Simon úrfiért s a többi urakért.
Mire ezek lejöttek, a fiatal halászlegény már
hat harcedzett csatlóst terített a porondra. A
ló meg báránnyá szelidült alatta.

Ekkor maga Simon úrfi ült nyeregbe s
fél óráig hasztalan küzdöttek egymással.
Micbánné ránézett a halászlegényre s feltűnt
neki, mennyire hasonlít Simonhoz.
Abbahagyatta a vitézi játékot s fölhivatta
magához. A fiú elbeszélte, hogy még öt testvére van otthon, akik mind ilyen erősek s akiket
vele együtt a kapivári remete tanított tornára.
Micbánné legott kérdőre vonta a dajkát s az
bevallotta, hogy a hat fiút egy halász gondjaira bízta s mert úgy gondolta, hogy az anya szíve egyszer majd csak meglágyul, maga ügyelt
a nevelésükre.
Mondani is alig kell, hogy Micbánné mindent bevallott férjének, aki harag helyett szívből örült a hat szép daliának.
Rögtön Sóvárra hozták mindnyájukat, a halásznak nemességet eszközöltek ki s tőle származnak a Halászok.
Micbán hét fia hét nemzetség őse lett és pedig a Csapy, Bocskay, Szötér, Ráskay, Eszényi,
Kövesdy és a sósvári Soós őse. (Ez a legutolsó
familia még ma is él.)
1525-ben Sóvárt Katzianer János generális a
Zápolya pártján levő Sósvári családtól Ferdinánd császár részére elfoglalta, de 1528-ban
visszakapták.A vár nemsokára Zápolyáé lett,
akitől Ferdinánd elhódította s 5521 aranyért az
eperjesieknek zálogba adta. A besztercei országgyűlésen ismét a Sóváriak kapták meg.
Végre 1547-ben császári paranccsal lerombolták.
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Ké p í rá s (36.)
Az azonos című színmű alapján készült filmen így fanyalgott
Ad y: A „Mon n a Va n n á va l a z a ba j, h o gy n e m csa k l ea l ku vá s Ma e te rl i n c k
é r t é k é b ő l , h a n e m a n n a k t e l j e s m e g t a g a d á s a .”
Ruhája sejtetni engedte, hogy alatta nem visel semmit
„A világháború immár a harmadik színházi szezont kezdi túlélni nálunk. És ezalatt a három szezon alatt semmi nem keltett olyan kedves meglepetést, mint a Herczeg Ferenc új vígjátékának a sikere” – írta száz évvel ezelőtt, 1917. január 21-i
számában a Színházi Élet című illusztrált színházi, művészeti
és mozi hetilap. „Megjelenik minden vasárnap reggel az összes
budapesti színházak egész heti színlapjával.” A Nagy Háború
azonban nemcsak a színházi évadokra nyomta rá a bélyegét,
hanem tulajdonképpen az élet minden területére. A lapszám
nagy terjedelemmel foglalkozott a Herczeg-darab rendkívül sikeres vígszínházi bemutatójával: „Az, hogy Herczegnek
színházi sikere van, az nem meglepetés. Ő írta a Vígszínháznak az »Ócskay brigadéros«-t, amelynek százas sikerét most
is aranytábla jelzi a női öltözők folyosóján a színpad mellett.
A meglepetés itt egészen más. Mikor a darabnak már a próbái
folytak és az új Herczeg-darabról részletek szivárogtak ki, a
színházakat és a közönséget jól ismerő szakemberek elragadtatva mondták: milyen nívós, milyen előkelő. És mindjárt sajnálkozva hozzátették: milyen végtelen kár egy ragyogó és fölényes elme ilyen ízléses, ilyen szigorúan irodalmi alkotásáért,
hogy a finomság, a melegség, a gyengédség ilyen pazar gazdagságát oda kell tenni a legdurvább idők közönsége elé!”
A lapszám címoldalán a kor neves magyar színészdívája, Varsányi Irén látható a darab egyik jelenetében, Cecil szerepében. A művésznő játéka nemcsak ennek az előadásnak,
de – Hegedűs Gyula mellett – az 1910-es és 1920-as évek Vígszínházának arculatát is meghatározta. A hátlapra azonban
egy filmjelenetet nyomtattak. Hétfőn, vagyis a Színházi Élet
megjelenésének másnapján kezdte ugyanis vetíteni az Uránia filmszínház Illés Jenő új filmjét, a Monna Vannát, amely az
ismert, flamand származású, de mégis francia nyelven alkotó költő, dráma- és prózaíró, Maurice Maeterlinck azonos című színműve alapján készült. Mire filmre vitték volna, a darab
már megjárta a magyar színpadokat, s talán nem is véletlenül váltotta ki Ady Endre fanyalgását, aki kicsit epésen azt írta róla: a „Monna Vannával az a baj, hogy nem csak lealkuvás Maeterlinck értékéből, hanem annak teljes megtagadása.”

A magyar pályatárs nemtetszéséhez persze nagyban hozzájá- zatban Madeleine Céliat, a németben pedig Lee Parry alakírulhatott az is, hogy a belga – teljes nevén: – Maurice Polydore totta női főszerepet. A zavart okozó dátumtévesztés tehát csak
Marie Bernard Maeterlinck gróf, mint maga is hangoztatta, abból ered, hogy valaki valahol egyszer összekeverte a Monna
eredetileg operalibrettónak kezdte írni művét, így hát hely- Vanna magyar és német változatát, s aztán immár forrásként
zeti hátránynak tekinthetjük, hogy zenei kíséret nélkül, pró- szolgálva, rá hivatkozva vették át mások. Illés Jenő a film női
zai darabként járta be mégis Európa számottévő színpadait. főszerepét Lenkeffy Icára osztotta, s igazi korabeli közönségEz persze csak egy színháztörténeti adalék, amely nem befo- filmet sikerült forgatnia, nagy volt hát az ünneplés és hosszan
lyásolja a végül elkészült mű értékét, amelynek, minden hiá- zúgott a taps az Uránia filmszínházban száz esztendővel eznyosságai ellenére is hatalmas sikere volt a kontinens legfon- előtt, 1917. január 22-én.
tosabb fővárosaiban, így Budapesten is.
Az Illés-féle szereposztás azért is volt meglepő, mert koA „Monna Vanna” az Urániában – hirdette a Színházi Élet: rábban – talán épp az Ady Endre által is látott változatban is –
„A világhírű belga költőnek, Maeterlincknek egyik legszebb, színpadon Márkus Emília vitte sikerre a darabot. A kortársak
legmélyebb alkotása a »Monna«… Ezt az ízig-vérig költői mun- feljegyezték, hogy Lenkeffy Ica ruhája, amely sejtetni engedte,
kát a mozivászonra vinni kétségkívül a leghálásabb feladat- hogy a művésznő nem visel alatta semmit, egyenesen őrjítővé,
nak ígérkezett. A kinoriport Raguza költői szépségű tájait vá- észbontóvá tette a fiatal, akkor még csak zsenge húszéves szílasztotta színhelyül a darab lejátszására, ahol a múlt év őszén nésznőt. Talán nem is kell csodálkoznunk azon, hogy nem ez a
a felvételek rövid idő alatt el is készültek. Giovannát Lenkeffy jelenet került a Színházi Élet hátlapjára. Az adott korban moIca személyesíti meg, akinek tökéletes szépsége erre a szerep- dern szépsége, amely széles, kerekded arccal párosult, afféle –
re a legalkalmasabb; játéka is megragadó és plasztikus. Prinz ahogy sokan mondták (és írták is…) róla – félreérthetetlenül
Wales szerepében Dési Alfréd a filmszínészet legkiválóbbjának kelet-európai jelleget adott alakjának. A művésznő a film sibizonyul ezúttal is. Guidót Szöresjhy Gvula alakítja sok rutin- kere után olyan népszerűvé vált, hogy a következő néhány évnal. A rendezés nehéz munkáját Illés Jenő művésziesen oldot- ben tizenhat nagyjátékfilm női főszerepét játszhatta el.
ta meg. A filmet elsőnek az Uránia-Színház mutatja be januS ugyanennek a népszerűségnek – meg persze a vele jáár 22-én.” Hiába említette azonban ez a kis filmajánló Raguzát ró hírnévnek – köszönhette azt is, hogy Dmitrij Buhovecki
– vagyis a mai Dubrovnikot –, az alkotásnak ebből a forgatási orosz filmrendező ugyanabban az esztendőben, amikor a néhelyszínéből semmit sem láthatunk a lapszám hátlapjára nyo- met Monna Vanna is elkészült, őt hívta meg a Berlinben formatott jelenetben (képünkön), ez ugyanis a négy fal között, egy gatott Othello-filmjének női főszerepére. A nagyvilág moziszobában játszódik, s bizonyosan itt vették filmre, Budapesten. vásznainak első Desdemonája tehát egy magyar színésznő volt
Mindebből azonban már nyilvánvalóvá vált, hogy hibás az Lenkeffy Ica személyében. Vagyis, mivel a csaknem nyolc– az internetes adatbázisokban elterjedt – adat, miszerint Il- vanperces némafilm német produkcióban készült, Ica von
lés Jenő filmje öt évvel később, 1922-ben készült volna. A za- Lenkeffyként jegyzik őt a lexikonok. Ilyen régi alkotások esevar oka persze nyilvánvaló: Maeterlinck színművének – Ady tében ugyan valóban ritkaság, de épp a jelentőségét bizonyítja,
fanyalgása ellenére is – mérhetetlen sikere. A századelőn hogy több DVD-kiadása is megjelent már világszerte. Mindtöbb filmváltozat is készült belőle, s ezek sorában Illés Jenőé ezek fényében tehát csak sajnálkozással állapíthatjuk meg,
is csak a második volt. Egy évvel korábban, 1916-ban az olasz hogy Lenkeffy Ica magyar filmjei mára már teljesen kiestek a
Mario Caserini rendezett belőle játékfilmet, 1922-ben a német köztudatból, azok nagy része el is veszett, de ami meg is maRichard Eichberg vitte vászonra a történetet. Az olasz válto- radt, az sem hozzáférhető a nagyközönség számára. (MK)
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