
S Z E M L E 

Színházi szemle. 

A Nemzeti Színház négy ú j egyfel-
vonásost muta to t t be. Az első, Voino-
vich Gézának a Kamara-színházban 
játszott Szivárványa nagyon finom, 
nagyon elmés lelkirajz. Komikuma 
abban áll, hogy egy felindult ember, 
— ha alkalma van érzéseit, gondola-
tait , szándékait valaki előtt alaposan 
kiteregetni — magától rájön a helyes 
tennivalóra, és épen az ellenkezőjéhez 
jut el annak, amit első haragjában el-
határozott . Ezt a mondanivalót Voi-
novich egy fiatal parasztgazda és egy 
falusi tanító párjelenetében bont ja ki, 
úgy hogy csak a parasztember beszél, 
a tanító meg csak mimikával, gesztus-
sal kíséri a másiknak szavait. 

E művészi megírású, mulatságos és 
ötletes apróság lát tára minden színház-
kedvelő ember megállapította, hogy a 
Mohács és Rákóczi szerzőjének bizony 
kár volt erre a pár esztendőre is a szín-
padtól elvonulnia. Színházi kul túránk 
érdekében reméljük, hogy ezentúl 
gyakrabban találkozunk vele mint 
drámaíróval. 

A darab néma szereplőjének, Rózsa-
hegyi Kálmánnak, játéka tele volt hu-
morral és ötlettel. Helyes, hogy nem 
igyekezett aktívabb lenni s nem 
akarta partnerét játékával befolyá-
solni : így könnyen elsikkadhatott 
volna a darabnak komikuma. Kiss 
Ferenc a fiatal parasztgazda szerepé-
ben jóízű alak volt, ezúttal hibájába, 
a túljátszásba, sem esett bele. 

Vándor Kálmán özvegy Varga Ábrisné 
című, a Kamarában bemutatot t egy-
felvonásosát nem lehet úgy tárgyalni, 
hogy össze ne hasonlítsuk Bartóky 
Józsefnek a Nemzetiben játszott Zsuzsi 
című szintén egyfelvonásos kis dramo-
lettjével. Mindkettő Tennyson Arden 
Enochjának és Balzac Chabért ezredesé-
nek főindítékát dolgozza f e l : a meg-
hal tnak hi t t férj akkor tér vissza, ami-
kor felesége már máshoz kötötte életét 
s látva, hogy ő itt már felesleges, halál-
hírét maga erősíti meg. A világháború 
s a szibériai hosszú fogság kétségtelenül 

ú j ra időszerűvé te t ték ezt a tárgyat 
s nem csuda, ha egyszerre két magyar 
író nyúlt hozzá. 

E két hazai feldolgozás közül lélek-
tanilag sokkal igazabb Bartóky József 
darabja. Mert az Özvegy Varga Ábrisné-
ban a férj még megakadályozhatná 
felesége új házasságát, hiszen pontosan 
épen az esküvő előtt érkezik h a z a : 
nagy lelki felmagasztosultság kell tehát 
hozzá, hogy lemondjon házáról, föld-
jéről, két serdülő fiáról s nekivágjon 
a bizonytalan, talán épen koldus élet-
nek. Bartóky darabjában az asszony 
már a másiknak hites felesége, már 
gyermekei is vannak tőle, a régi fér j 
visszavonulása tehát érthetőbb. Azon-
kívül Bartóky még más lélektani rugó-
ról is gondoskodik : a férjet vallásos-
lelkű embernek festi, akitől efféle áldo-
zatot könnyebben elhihetünk ; ezzel 
szemben Vándor Kálmán fogságból 
visszatérő parasztjának — mikor fele-
sége férjhezmenő szándékát meg-
tud j a — első gondolata, hogy ökölre 
megy vetélytársával : lemondása az 
asszonyról tehát ezért is hihetetlenebb. 

Vándor darabjának különben egyéb 
botlásai is vannak. Már azon a bökke-
nőn is nehezen tudunk átugrani, hogy 
az asszony egynegyedóráig beszélgessen 
volt urával anélkül, hogy ráismerne, 
azt pedig valósággal képtelenségnek 
érezzük, hogy a falu jegyzője, aki végre* 
is törvényismerő ember, tudva, hogy 
a régi férj megérkezett, mégis össze-
adja az asszonyt a második férfival. 

Bartóky Józsefnek, a kiváló fabula-
írónak és novellistának darabja ezzel 
szemben csupa lélektani finomság. Kár 
azonban, hogy az író a drámai formát 
nem ismeri eléggé s a darab kissé lassú-
menetű, s kelleténél nyi tvahagyottabb. 
Egy novella végződhetik a végleges 
megoldásnak ilyen függőben hagyásá-
val (a feleségre gondolunk, akivel el 
akarják hitetni, hogy régi urát nem 
lát ta valósággal, csak álmodott, ő 
pedig félig hisz a rábeszélőknek, félig 
nem), a drámai forma nagyobb lezárt-
ságot kíván. 

Vándor Kálmán darabjának egyetlen 
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értéke, hogy az írónak van érzéke a 
színpad iránt, hatásos fordulatokkal 
dolgozik és éles, határozott színeket 
fest. 

Bartóky egyfelvonásosának főszere-
pét, az asszonyt, Ligeti Juliska sok 
szívvel, mély érzéssel játszotta. Igazi 
átélése a nézőtéren sok könnyet fa-
kasztott. Vándor Kálmán darabjának 
hősét Kiss Ferenc ábrázolta. I t t is, 
akárcsak a Szivárványban dicséretre-
méltóan mértéktartó volt. Ha e két 
szerepe valóban fordulatot jelent játszó 
modorában, akkor nagy tehetségétől 
— mely .minden túlzása ellenére eddig 
is kétsegtelen volt — még sokat várhat 
a magyar színjátszás. 

A negyedik egyfelvonásos újdonság 
Zilahy Lajos Házasságszédelgője, ötletes, 
mulatságos kis kabarétréfa. Hat ki-
váló színésznőnknek ad alkalmat ko-
mikai tehetsége bemutatására. Valóban 
ritka élvezet Bajor Gizit, Ligeti Julis-
kát, Márkus Emiliát, Demjén Marit, 
a színpadtól visszavonult Helvey Lau-
rát és Rákosi Szidit egyszerre és pedig 
ilyen hatásos szerepekben látni. * 

Hoffmannsthal mondja valahol, hogy 
ha a modern színdarabokban a szemé-
lyek jól nevelt úriemberek módjára 
viselkednének, egyáltalában nem lenne 
dráma. Nos, Relle Pálnak a Kamara-
színházban előadott Ember tervez . . . 
c. darabjában az emberek ugyancsak 
neveletlenül viselkednek és mégsem 
kerekedik dráma. A hős, egy ideális 
lelkű építész, nagyon is egy-kettőre, 
minden különösebb küzdelem nélkül, 

4 alkuszik meg az életnek ideálokat tipró 
valóságával : drámai küzdelemnek, 
még ját. ék szerűnek is, alig van it ten 
nyoma. A férfit erre az útra egy min-
den háj ja l megkent fickó, a feleség 
udvarlója vezeti rá, de eszközei erő-
szakoltak és gyerekesek. Ez az udvarló 
egyébként olyan neveletlenül viselke-
dik, hogy minden úri társaságban az 
első percek után a j tó t muta tnának 
neki. 

Kétségtelen, hogy az írónak iro-
dalmi súlyú mondanivalója volt, de 
suta és ingadozó megírása nagyon fél-
szegül hozza ki ezt a mondanivalót. 
Az alakok rajza sem túlságosan meg-
győző erejű, a darab stílusa pedig na-
gyon is zavaros. Az első felvonás ko-
moly drámának indul, a második köze-
pétől azonban egyszerre hangot cse-
rél az egész és szinte bohózat tá válik. 

Az író színpadi já ra t lansága is fel-

ötlő. A telefon kétségtelenül kitűnő 
eszköz ahhoz, hogy egy-egy fordulat 
kedvéért ne kelljen mindig új embert 
hozni a színpadra s pár pillanat alatt 
el lehessen intézni azt, amihez azelőtt 
egész jelenetek kellettek ; de vissza-
élni semmiesetre sem szabad vele. 
E darab első felvonása pl. inkább tele-
fonközpontra emlékezteti a nézőt, sem-
mint magánlakásra. 

A szereplők igen jól já tszot tak s 
hogy a darab annyira-amennvire meg-
állhat a színpadon, az egyedül az ő 
érdemük. 

* 

Lengyel Menyhért az utóbbi időben 
többször csapott át olyan területre, 
ahol semmiképen sem otthonos. így 
pl. írt a magyar dzsentriről, akit pedig 
épen olyan kevéssé ismer, akárcsak a 
japániaka t ; majd pedig írt egy puritán 
eszközökkel felépített lélekdrámát, pe-
dig egész tehetsége az éles, csattanós, 
sokszor r rikító hatásokra predeszti-
nálja. Új darabjában, a Seyboldban 
azonban dícséretreméltóan meg akarta 
keresni igazi önmagát. Tárgyát a keres-
kedővilágból vette s mesterségtudását 
sem akarta finomabb stílussal feszé-
lyezni. így azután sikerült is írnia egy 
kitűnő —első felvonást. A Seybold igen 
jól indul, de azután zavarossá válik, 
lélekrajza bosszantóan összekuszálódik, 
a komoly mondanivaló többhelvütt 
operetté torzul s a megoldás is kelle-
metlenül lapos. 

A darab főértéke az, hogy Fedák 
Sárinak kitűnő szerepet adott. Ez ér-
dekes színésznőnek játékmodora a na-
turalista színpadi ábrázolás egyik leg-
kitűnőbb jelensége. Szinte alakítatlan 
hűséggel ábrázolja a valóságot. Moz-
gása, beszéde, arcjátéka maga a frissen 
metszett élet. Finom megfigyelései és 
merészségei is innen fakadnak. E da-
rabban is, mikor féktelen haraggal 
kitör, nem kiabál, mint a közepeseb-
ben megfigyelt színész, hanem elfullad, 
levegő után kapkod, amikor sír, nem 
átal szipogni, orrát törülgetni. Meg-
hatódásában, dévajkodásában, közö-
nyében és lendületében egyformán 
maga a tipikus natural ista típus. 
E modor órái már meg vannak szám-
lálva, nagyon is közelről néző világ-
szemlélete aránylag kevésszámú da-
rabhoz illik, de kétségtelen, hogy e 
stílusnak kitűnő megnyilatkozása Fe-
dák Sári művészete. 

A többi szereplővel meglehetősen 
mostohán bánt az író. Hegedűs Gyu-
lának az első két felvonásban alig van 
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alkalma tehetségének érvényesítésére : 
csak a harmadik felvonásbantud teljes 
erejével kibontakozni. Kertész Dezső 
és Ilosvai Rózsi banálisan jelentékte-
lenek, ellenben Sarkadi Aladár ismét 
nagyon jó epizód-figura. 

* 

A Nemzeti Színház legutóbb Gaál 
József bohózatát, A peleskei nótáriust 
új í to t ta fel. E darabbal szemben, 
mely közel kilencven esztendővel ez-
előtt a színháznak első nagy sikere 
volt, hálásabb is lehetne a Nemzeti. 
Mostani előadása egyáltalában nem 
mozgott azon a színvonalon, amelyet 
az ország első színházától megszoktunk. 
Maga a szereposztás is szerencsétlen. 
A nótárius nem Rózsahegyi Kálmán-
nak való. E kiváló színészünk még 
talán sohasem volt ennyire unott és 
színtelen, mint itt . Baczor Gazsit a szép-
hangú és kedves megjelenésű, de ehhez 
a szerephez nem eléggé temperamen-
tumos Gselényi József játszotta. Pedig 
e két szerep a legfontosabb ebben a 
darabban. Fáy Szeréna mint Tóti 
Dorka és Gabányi mint Hopfen hiába 
játszottak igen jól, a két főszereplő 
fogyatkozásait nem tud ták ellensú-
lyozni. 

A rendezés sem volt megfelelő. A sok 
változás nem folyt azzal a gyorsaság-
gal, amit az utóbbi években a Nemzeti 
Színházban megszoktunk. Egy-egy öt-
perces kép után néha kétannyi szüne-
tet is végig kellett unatkozni. 

A darabnak Kür thy György tervei 
szerint készült új dekorációi között 
azonban egy-két igen szép akadt. Kü-
Jönösen elmés a Nemzeti Színház előtt 
lefolyó jelenet megoldása. Nem a szín-
ház homlokzatát lát juk, hanem arkád-
jai alatt vagyunk s innen nyílik te-
kintet az utcára, a járókelőkre, a 
Zrínyi-kávéházra. 

A közönség érdeklődése e darab 
iránt — még e nem kifogástalan elő-
adásban is — azt muta t ja , hogy fris-
sebb, tempósabb formában és főként 
megfelelőbb szereposztással nagy sikere 
lehetne. 

* 

Ne feledkezzünk meg a színházi jubi-
leumokról sem ! 

A Nemzeti Színház méltóképen ün-
nepelte meg Tóth Imre félszázados 
munkásságát. Tóth Imre jelentősége 
nem szembeszökő alkotásokban, ha-
nem egy csendes, nagyszorgalmú mun-
kában van. Mint a Paulay-korszak 
rendezői hagyományainak legkiválóbb 

folytatója, ma jd mint a Nemzeti Szín-
ház igazgatója s végül mint a Színi-
akadémiának bölcs vezetője, a magyar 
színészetre igen áldásos befolyást gya-
korolt. Pályatársainak, a magyar író-
világnak és taní tványainak hálája mu-
t a t j a , hogy munkásságának jelentősé-
gét a magyar közvélemény méltó-
képen értékeli. 

A második jubileum: a Vígszínház 
fennállása harmincadik esztendejének 
ünnepe. E színház ma már távolról sem 
olyan tényező színházi kultúránk éle-
tében, mint valaha volt. A magyar 
színészettörténet azonban nem felejt-
heti el, hogy a színpadi együttes nagy 
fontosságát valaha ez intézet minő 
eréllyel hangsúlyozta s hogy ebbeli 
hatása egész színjátszásunkat kedve-
zően befolyásolta. A színpadi rendezés, 
dekorálás nagy valószerűsége is újság 
volt akkoriban. Ma ezt a naturaliz-
must már nagyon is hivalgónak és 
nagyon is avultnak érezzük. 

Ami a színpadára felvonúltatott 
darabokat, megszólaltatott szerzőket 
illeti, i t t is vannak tagadhatat lan ér-
demei, ez érdemek azonban a történeti 
értékelés mérlegén nem ellensúlyoz-
ha t j ák teljesen azt a kedvezőtlen ha-
tást , a melyet a magyar irodalomra 
és közönségre a művészileg nagyon is 
könnyű fajsúlyú, erkölcsi tekintetben 
pedig nagyon is merész francia bohóza-
tok mértéktelen kultiválásával gyako-
rolt. Ne legyünk azonban ünneprontók 
s ezt a kérdést ne feszegessük tovább ! 
ö rü l jünk , hogy e színház olyan kiváló 
színész-egyéniségeknek tehetségét bon-
takoz ta t ta ki, aminők Hegedűs Gyula, 
Varsányi Irén, és Szerémv Zoltán, 
akik a magyar színészettörténetnek 
állandó értékei maradnak. 

Galamb Sándor. 

Művészeti Szemle. 
A Magyar Akvarell- és Pasztell-

festők Egyesülete május elején ren-
dezte Xl l - ik kiállítását a Nemzeti 
Szalonban. A tár la t általában elég nivós 
volt, bár sok olyan munka szerepelt, 
amely alig érte el a közepes szín-
vonalat és akadt dilettánsmértékű 
kísérlet is fölösszámmal. A legutóbbi 
milánói akvarellkiállítás megmutat ta , 
hogy a magyar vízfestők között akár-
hány művész nemzetközi vonatkozás-
ban is fényesen megállja a helyét. Ezek 
közül néhány névvel e tárlaton is 
találkoztunk. E művészeink munkái-
val mérhet jük le azt a fokot, mely ez 




