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Sz ínház i szemle. 

Az utolsó színházi hónap eseményei 
közül nem az újdonságok, hanem a 
felújítások méltók a megemlítésre. 

A Nemzeti Színház népszínmű-cik-
lusában két régen nem játszott mű is 
szerepelt. Az egyik Tóth Ede Tolonca, 
a másik Gsepreghytől A sárga csikó. 

A Tolonc nem a legjobb műve Tóth 
Edének. Az író főerényéből érdekes 
alakokat életszerűen megrajzoló képes-
ségéből keveset mutat, de hibájából, a 
laza és lompos szerkesztő modorból 
igen is sokat. A két főalak, a szerelmes 
pár, meglehetősen egyhangú s csak 
Bajor Gizi és Kiss Ferenc művészete 
tudta őket az unalmasságtól megmen-
teni. Fáy Szeréna Ördög Sárájából 
hiányzott Jászai Mari nagy tragikai 
ereje, de azért kifogástalan, becsüle-
tes alakítás volt. Mint Kontra Frido-
lin érdekes játékot produkált Almási. 
Hogy a jóízűen magyaros és népies 
alakok megjelenítése hatalmában van, 
ezt eddig is többször láttuk ; itt azon-
ban új oldaláról mutatkozott be : a 
jobbra-balra kurizálgató, léha és amel-
lett pipogya férfit sok találóan komikus 
vonással játszotta meg. Legjobb volt 
mint Mravcsák Johann Gál Gyula. E 
színészünknek nagyon is aprólékoskodó 
modorát, inkább külsőséges, mint át-
élő játékát, a nagyvonalúságnak tel-
jes hiányát s általában azt, hogy in-
kább kitűnő mesterembernek hat/sem-
mint művésznek — e hasábokon már 
többször említettük. Az ilyenfajta sze-
repek azonban, mint aminő Mravcsák, 
igen vágnak színészi egyéniségéhez. 
Változatos alakítóképessége, kissé éle-
sen színező modora e rikítóbb szerep 
karakterét nagyon jól elevenítette meg. 
Megvolt benne a koldusnak sunyi 
ravaszsága és alázatossága s a volt 
katonának ez alázatosságon át-átütő 
gőgje. Hogy öltözködésére, maszkjára 
nagy gondot fordított, azt Gálról feles-
leges is külön megállapítani. 

Csepreghy Sárga csikója a népszín-
műi genrenak talán legegyenletesebb 
alkotása. E műfaj belső stílustalan-
ságával — a stilizáltság és realizmus 
egyensúlytalan keveredésével — itt is 

találkozunk, de az egész olyan szín-
padi tudással, olyan biztos kézzel, olyan 
változatos és gazdag fordulatokból van 
felépítve, hogy amíg a legtöbb régebbi 
népszínművünk bizony megfakult már, 
ez még ma is érdekli a közönséget. 

A fiatalok szerelmi kettősét Nagy 
Izabella és Cselényi József játszották. 
Mindkettő nagyon szépen énekelt, 
Nagy Izabella temperamentumosán 
játszott is. A darab legsúlyosabb sze-
repe, az ártatlanul tizenötesztendeig 
börtönviselt paraszt, Bartos Gyula ke-
zében volt. Ha öblös és nehe-
zen érthető beszédmodora nem volna 
zavaró, akkor bizonyosan egyike lenne 
a Nemzeti Színház legkülönb színészei-
nek. A szenvedélyeket erősen átélve 
mutat ja be s amellett igen tudatos mű-
vész e szerepébeni s. Szótlan ellágyulásai-
val és meg-megkeményedő dacosságával 
nagyon szépet produkált. A többiek 
közül Rózsahegyi mulatságos puszta-
bíró volt, Almási pedig a csapláros 
alakjának igen jól adta meg savát-
borsát. 

E népszinmű-ciklus után a Nemzeti 
Színház az évad végén Bérezik Árpád-
nak Himfy dalai című vígjátékát újí-
totta fel. E darab a maga naiv fel-
építésével és gyermekesen font mesé-
jével valósággal reklamálja a kritika 
fölényes gúnyolódását, de tagadhatat-
lan, hogy van benne valami, ami érték 
és ami a közönséget állandóan derült, 
jóizű hangulatban tart ja. Van neki 
levegője. A XX. század ideges és meg-
viselt magyarja szívesen andalodik el 
ennek a százhuszonöt évvel ezelőtti 
patriarchális világnak láttára és fel-
derül e csupakedély egyszerűségeken. 

Abonyi Géza illúziót keltő Kisfaludy 
Sándor Volt, Tasnády Ilona mélyérzésű 
Szegedy Róza. Az irodalomért fanati-
kus rajongó Rosty Antalt, e darabnak 
legélőbben és legeredetibben rajzolt 
alakját, Bartos Gyula hol tűzzel, hol 
humorral játszotta. Rákosi Szidi a 
nagyasszony szerepében a rég ismert 
kitűnő művésznek mutatkozott. Ő volt 
az egyetlen, aki az első előadás sze-
replői' közül ez előadáson is játszott. 
Pethes Sándor mint Szalóky Péter nem 
mérkőzhetett e szerep régi megjele-
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nítőivel: úgy látszik, hogy e tehetsé-
ges fiatal színész inkább ott van elemé-
ben, ahol rikítóbb színekkel dolgozhat. 
Harasztos Gusztáv a siheder Kisfaludy 
szerepében nem volt kedves. Somogyi 
Erzsi mint Bay Annuska megint in-
kább volt komika, mint naiva. De ha 
e kifogást ki is kapcsoljuk — mert 
hiszen elvégre nem baj az, hogyha te-
hetsége inkább a komikai ábrázolás 
felé vonzza — még mindig meg kell 
állapítani azt az újabban kifejlődő hi-
báját, hogy hangját örökösen a kukoré-
kolás magasságába kényszeríti. — Fehér 
Gyula nagyon kedves öreg gazdatiszt 
volt. 

It t említjük meg — bár a másik két 
darab előadásának ismertetésekor is 
meg kellett volna említeni — azt a sok 
döccenést és apró hibát, ami a Nemzeti 
Színház előadásait újabban zavaró ha-
tásúakká teszi. Szövegnemtudás, vég-
szó utáni kínos szünetek egymást érik, 
sőt jelenetekről való elkésések is meg-
történnek. Ilyenfélét az előző években 
az ország első színészi gárdájától nem 
tapasztaltunk. Oka e lomposságoknak 
alkalmasint abban keresendő, hogy e 
derék szin észeket a színház agyon-
foglalkoztatja. S bármennyire nyeréség-
nek is tart juk a Kamaraszínházat, bár-
mennyire elismerjük is, hogy művészeti 
életünkben hézagot pótol — némi hát-
rányos következményét meg kell álla-
pítanunk. A Nemzeti Színház szinész-
együttese, úgylátszik, nem bírja ezt a 
két színházban való foglalkoztatást. 
Egy héten tizenhat előadást tartani, 
rendkívüli teljesítmény. Reméljük, 
hogy a Nemzeti Színház ügyeskezű 
igazgatója a jövő évadban valamiképen 
megtalálja a módját annak, hogy ezek 
a hibák a minimumra csökkenjenek. 

# 

Itt van az ideje annak, hogy a le-
folyt évadra egy rövid összefoglaló te-
kintetet vessünk. 

Ne feszegessük most túlságosan ez 
év művészi passzíváit. Tudjuk, hogy 
elsősorban a rossz színházi konjunk-
túra kényszerítette az igazgatókat arra, 
hogy újabb és újabb szenzációkkal csa-
logassák a publikumot színházaikba. 
Természetes, hogy a színpadi trük-
kökért dúló ez óriási hajsza nem vál-
hatott javára az irodalomnak s a szer-
zők egy részét arra szorította, hogy 
olcsó s alacsony fogásokra vetemed-
j enek. 

S[még ez épen nem valami nemes 

Napkelet 

verseny mellett is elvérzett egy-két 
színház, melyeknek megszűnése ugyan 
a magyar drámairodalom szempontjá- . 
ból nem túlságos veszteség, de a fog-
lalkozás nélkül maradó színészek sorsa 
bizony nagyon sajnálatos. 

Inkább nézzük hát ez évad aktíváit. 
El kell ismerni, hogy ezek nem közön-
ségesek. Egy-két igazán értékes darab 
nagy sikerének őszintén örülünk. Her-
czeg Ferenc Hídja, és Zilahy Lajos 
Zenebohócokja. a magyar drámairoda-
lom igazi nyereségei. Azt is szeretnők, 
ha annak, amit Hevesi Sándor az 
Elzevirrel kezdett, a finom és művészi 
kamara-dráma stílusnak is akadna foly-
tatója. 

A pár éve hallgató Voinovich Géza 
s a több mint egy évtizede vissza-
vonult Ferenczy Ferenc újra való meg-
jelenése a drámaírás terén szintén 
ez évad reményeket ébresztő jelenségei 
közé tartozik. Annak is örültünk, hogy 
Bartóky József, a jeles novellista s 
Miklós Jenő a szimpatikus elbeszélő is 
megjelentek a színpadon, valamint Ván-
dor Kálmán nem közönséges technikai 
képességeit is elismerjük." 

A bemutatott külföldi darabok közül 
három jelesebb művet láttunk : Gals-
worthy Üriemberek]éty Romáin Rol-
landtól a Szerelem és halál játékát és 
Pirandellónak a Hat szerep keres egy 
szerzőt című színjátékát. 

Ami tehát a drámai termelést illeti, 
ha a sikert aratott és egyúttal értékes 
darabok számát az elbukott és érték-
telen művekkel vetjük egybe, akkor az 
arány meglehetősen kedvezőtlen, de ha 
azt nézzük, hogy ez évad mégis hozott 
4—5 darabot, melyek a napi sikernél 
tovább tartó értékűek, akkor a kép 
sokkal megnyugtatóbb. 

Színészi tekintetben ez esztendőben 
új tehetségek nem mutatkoztak be. A 
már ismertekről azonban egy-két dolgot 
örömmel állapítunk meg. Az utolsó 
pár esztendő legkülönb színészi teljesít-
ményét ez évben láttuk Odry Árpád-
tól : Gyulai Pál Vén színésze az 6 
alakításában bizonyosan műsordarabja 
lesz a Nemzeti Színháznak. Elmélye-
dést mutat Petheő Attila (A híd 
Széchenyijében) és egyre erősebben 
látszik kibontakozni Környey Paula 
tehetsége. 

A rendezés terén új törekvésekkel 
az idén nem igen találkoztunk. 

A Kamaraszínháznak új és megfele-
lőbb helyiségbe való költözése ez év-
nek egyik nyeresége, csak — amint 
már említettük — megoldandó még az 
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ezzel járó probléma, a Nemzeti Szín-
ház gárdájának a túlterheléstől való 
megóvása. 

Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
A Műcsarnok tavaszi tárlata. Hosz-

szú, hosszx'i évek után végre újra föl-
repült egy idegen lobogó a Műcsarnok 
árbocára a magyar zászló mellé. Az 
angoloké. 

A háború óta most rendezte első 
nemzetközi kiállítását a Műcsarnok . . . 

A magyar közönség tehát kezd újra 
hozzájutni, hogy művészeinek termé-
sét idehaza is összehasonlíthassa a 
külföldiek munkásságával. Végtele-
nül nagyfontosságú, dolog ez, mert 
hiszen elenyészően csekély azok-
nak a száma, akiknek módjában áll 
a külföldi kiállítási termek megláto-
gatása. A békevilágban elég gyakran 
kerültek föl a külföldi művek a Mű-
csarnok falaira. Reméljük, hogy most 
már mindsűrűbben nyílik majd alka-
lom arra, hogy a gyakori magyar ven-
dégszerepléseket Budapesten viszonoz-
zák a külföld számottevő művészei. 

A kiállítás angol anyagát két cso-
portba osztották. Az I. teremben a 
mai angol művészet kapott helyet, a 
X. teremben pedig a magyar gyűjtők 
tulajdonában levő régi angol műreme-
kek láthatók. 

Azok, akik a modern angol művé-
szetet ismerik, előre tudták, hogy az 
angol anyag nem hozhat semmi szen-
zációt. 

Az angol festészet mindig meglehe-
tős konzervatív levegőben dolgozott. 
Nagy művészeti forradalmak sohasem 
indultak útra a szigetország felől. 
A mai angol festők is elődjeik tisztes 
szellemében munkálkodnak. Felhasz-
nálják a modern művészet leszűrt ered-
ményeit, azokat a maguk faji látásá-
hoz, hangulatához idomítják, de ott 
meg is állanak, mintha gondolkodná-
nak : szabad-e, kell-e még tovább 
mennünk? 

Kiállítási anyaguk jól illeszkedik a 
Műcsarnokban otthonos magyar mű-
vészek munkásságához. Az e tárlaton 
szerepelő angol művészek testvéries 
szinten állanak a magyar termek mű-
vészeivel. Körülbelül egyformán lát-
nak, egyazon pontig jutottak el. 

A legtöbb angol művész a becsüle-
tes naturalizmus híve s megőrzött, 
bizonyos akadémikus hangulatot. De 
ez a konzervatív lelkiség komoly érté-

keket mutat fel, elismerésméltó ered-
ményeket termel. 

Procter Ernest «A vásár tréfái» című 
képe igen jó példája ennek. Modern 
munka, amennyire annak kell lennie 
és mégis mértéket tart egész felfogá-
sában. Színes és mozgalmas. Sok tudás 
szól e palettáról. Allan Róbert '(Vissza-
térés az osztrigatelepről* című akva-
rellje költői, harmonikus alkotás. Web-
ster «Kék és arany» elnevezésű olajfest-
ménye csinos munka. Knight Lausa 
önmagát és modelljét színes, bátor 
képben festette meg. Ez a gyüjte-
meny egyik legjobb darabja. Rajz-
beli tudás és színérzék kellemes össz-
hangban csendül össze e munkában. 
Salisbury Frank O. szinészarcképe 
lendületes, beszédes alkotás. Stokes 
Adrián jólismert nevét egy szép őszi 
tájkép reprezentálja. Aizy Anna egy 
japános finomságú, vízfestménnyel írta 
be nevét emlékezetünkbe. Érdekes 
hangulat árad Hunt Cecília «A nagy 
kémények» című vásznáról. 

A szobrászok meglehetősen jelen-
téktelenek. Anglia e téren ért el eddig 
legkevesebb eredményt. Tán még 
Garbe Richárd egy kis' bronza a «Sár-
kány» a legérdekesebb. A többiek : 
Hartwell, Beid, Bayes messze járnak 
a mi művészeinktől s még messzebb a 
modern franciáktól és németektől. 
A régi angol mesterek termében sok 
elsőrendű műremek akad. Ilyenkor, 
egy-egy kollektív kiállításon ~ látjuk 
csak örömmel, mily sok reprezentatív 
műkincs van fővárosunk szerencsés 
gyűjtőinek kezében. Okos dolog lenne 
e kincseket néhány évi időközben, 
kellő csoportosítással olykor-olykor 
a nagy közönség elé tárni! Művészek 
és laikusok nagy örömmel látogatnák 
az ilyen tárlatokat s komoly tanul-
ságokat szűrhetnének le belőlük. A X. 
teremben jó képekkel vannak képvi-
selve Constable, Ijortheote, Laurence, 
Romney, Howard, Bonigton stb. * 

A többi terem^axmagyar művészek 
műveivel ékes. Semmiben sem marad-
nak az angolok mögött. Ellenkezőleg : 
ötletesebbek, változatosabbak és bát-
rabbak, pedig ez a gárda is a konzer-
vatív zászló alá tartozik. 

A II. teremben számos komoly alko-
tásra bukkanunk. Károly Andor a 
párisi St. Etienne du mont templomot 
ábrázoló képe tehetséges, erős munka. 
Kukán Géza egyre érik, emelkedik, 
mint portretista. Zala Györgyről fes-




