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Színházi levél. 
Szeged, április hó. 

Sok víz lefolyt azóta a Tiszán, mióta 
a Napkelet hasábjain a legutolsó szín-
házi levél megjelent. Pedig ennek az 
egyetlen vidéki házikezeléses színház-
nak működése országos jelentőségű. 
A magyar vidéki színészetet — mind 
anyagi, mind művészi tekintetben — 
mai állapotából csak a házikezelésnek 
és a staggione-rendszernek szerencsés 
kombinációja emelheti fel. A nagyobb 
vidéki kultúrcentrumoknak városi in-
tézménnyé kellene fejleszteniük szín-
házaikat, a kisebb helyek művészi 
szükségleteit pedig staggione-társula-
tok látnák el. 

A szegedi házikezeléses rendszernek 
tehát példaadóvá kellene válnia a 
többi nagyobb vidéki város számára is. 
Ez persze csak akkor történhetik meg, 
ha az ország második városának szín-
háza minden tekintetben bátorító pél-
daképen szerepelhet. Sajnos, a szegedi 
színház állapota igen sok kívánni-
valót hagy maga után. Egy elég bizta-
tóan induló színházi nekilendülés — 
amelynek irányítóját előbbi ismerte-
téseinkben jóakarattal és a bizalmat 
előlegezve igyekeztünk feladatára fi-
gyelmeztetni — az évad derekán ösz-
szeroppant, akárcsak a mult eszten-
dőben. A műsort ismét kelleténél in-
kább dominálták a könnyű műfajhoz 
tartozó színpadi művek. A komoly 
Múzsa csak kevésszer, vagy pedig nem 
méltó interpretálásban jutott szóhoz. 
Pedig Szeged a maga újabb nagy kultu-
rális lendületével igenis tud közönsé-
get szolgáltatni a komolyabb művészi 
próbálkozások számára is. 

Az utóbbi hónapok folyamán volta-
képen csak három olyan teljesítmény-
ről számolhatunk be, amelyek orszá-
gos viszonylatban is szóbajöhetnek. 
Az egyik Pirandellónak Öltöztessük fel 
a mezteleneket című darabja, amelyet 
a budapesti közönségnek az egyik 
vidéki társulat vendégszereplése muta-

tott be. A szegedi előadás főszereplője 
ugyanaz a művésznő — Peéry Piri — 
volt, akit az említett vendégjáték al-
kalmával a fővárosi közönség is igen 
kedvezően fogadott, s akinek játékát 
annak idején a Napkelet is ismertette. 
Mostani szegedi játéka még kiforrot-
tabbnak tűnt fel előttünk, mint annak 
idején a budapesti. A művésznő fejlő-
dése egy állandóan elmélyedő és emel-
kedő színészi pálya képét mutatja. 
Átélőképessége ebben a szerepében 
különösen érvényesül. Partnere, a kon-
zul szerepében, Táray Ferenc volt, 
akinek intelligenciája és technikája 
mindig megfogja a közönséget. A má-
sodik felvonás végső jelenete közte és 
Peéry Piri között bármely budapesti 
színpadon is figyelmet keltett volna. 

A másik érdemes művészi próbál-
kozás Beethoven Fídelio-jának elő-
adása volt. A darabot a rendezés mint 
valami dramatizált oratóriumot fogta 
fel. A teljesen stilizált színpad alap-
váza az egész előadáson keresztül 
ugyanaz maradt. A háttér két oldalát 
magasba meredő várfalak alkották, 
közöttük egy változó dekorációjú tér 
maradt, amely előtti emelvényen folyt 
a játék legnagyobb része. E tér felett 
a szabad ég látszott, s ennek színekben 
változó felhőjátéka hangulatilag kí-
sérte a darab fordulatait. Ez a művészi 
munka a színház fiatal rendezőjének, 
Németh Antalnak képességeit dícséri. 

A harmadik jelentékenyebb próbál-
kozás Shakespeare Hamlet-jének mű-
sorbaillesztése volt. A rendezés itt sem 
törekedett rideg és stílustalan való-
szerűségre. Nagyvonalúan elgondolt, 
tetszetős színpadi képeket hozott elénk, 
ám a rendező ceruzája a szöveggel 
szemben kissé deszpotikusan műkö-
dött. A főszerepben Táray Ferenc igen 
érdekeset nyujtott, ha felfogásával a 
bírálat nem is érthet mindenben egyet. 
Kelleténél enerváltabbnak, idegesebb-
nek mutatta be a dán királyfit. Játéká-
nak részletszépségei azonban elsőran-
gúak voltak. 
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Négy hosszú hónap munkájából 
mindössze ennyi érdemes próbálko-
zás, — bizony elég csekély eredmény. 
A házikezeléses rendszer nem produ-
kált nagyobb művészi teljesítményt, 
mint amennyit egy magánvállalkozás 
kezében hagyott vidéki színház is bát-
ran felmutathatott volna. S még hozzá 
az anyagi eredmény sem volt jobb a 
művészinél. Egy túlméretezett — és 
mégis sok szerepkörben hiányos — 
társulat és sokszor indokolatlan költe-
kezés jellemezte a színház vezetését. 

Nem csoda, ha Szeged városának 
érdemes irányítóiban felmerült annak 
a gondolata, hogy a házikezeléssel 
szakítani kell és tanácsosabb lesz 
visszatérni a magánvállalkozáshoz, 
Hogy mekkora veszedelmet jelentene 
ez a fordulat az egész magyar vidéki 
színészetre, az első pillantásra nyil-
vánvaló, de az is érthető, hogy ilyen 
eredmény után a város vezetőinek 
gondolatában ez a lehetőség megvil-
lanhatott. Mindamellett Szeged városa 
a maga nagy áldozatkészségével még 
egy évre — egy próbaesztendőre ! — 
meghosszabbította a házikezelést s 
erre az évre a színház művezetői állá-
sára országos pályázatot írt ki. 

A pályázat március legvégén eldült, 
s egyik eredménye az volt, hogy a 
nagyarányú mentőakció ellenére is a 
színház jelenlegi igazgatója megbu-
kott. A város vezetésének bölcseségét 
mutatja ez a fordulat, mert hiszen ha 
erre a sorsdöntő évre megtartatik az, 
akinek működése alatt a házikezelés 
kátyuba jutott, felmerülhetett volna 
annak látszata, mintha ez a nagy 
kultúrmissziójú város nem akarná ko-
molyan a házikezelés állandósítását. 
A város ezt a sértésszámba mehető 
gyanút azonban elhárította magától 
egyfelől azzal a negatívummal, hogy 
a be nem vált vezetőt eltávolította, 
másfelől pedig azzal a pozitívummal, 
hogy az igazgatót választók nagy 
többsége egy valóban érdemes tehet-
séget emelt a színház igazgatói szé-

kébe. Az új igazgató Kűrthy György, 
a budapesti Nemzeti Színház jeles 
művésze lett, akitől a fővárosi közön-
ségnek nem lesz könnyű megválnia, 
de a magyar színészet érdeke, hogy 
ez a modern szellemű, kiváló művész 
az ország első színházától átkerüljön 
a szegedi színház élére. 

Szeged városának művészi igényű 
és semmiféle pártszemponttól el nem 
vakított közönsége pedig bizalommal 
tekint az új igazgató működése elé, 
s reméli, hogy sikerülni fog neki a 
házikezelés rendszerét Szegeden ke-
resztül az egész országban népszerűvé 
tenni . Galamb Sándor. 

Képzőművészeti szemle. 
Az elmult hónap művészeti ese-

ményei között a Szépművészeti Mú-
zeum antik terrakotta-gyüjteményének 
bemutatása a legnevezetesebb. A gyüj-
temény nemcsak ideig-óráig tartó kiál-
lítás keretében kerül a nyilvánosság 
elé, bemutatásával teljessé vált a szo-
borgyüjtemény felállítása. A terra-
kották kiállítása Budapesten, hol szá-
mottevő antik műemlékgyüjtemény 
nincsen, sokkal többet jelent, mint 
szerencsésebb helyzetű városokban. 

Immár száz éve is elmult, hogy az 
emberiség Winckelmann és Canova 
zászlaja alatt a renesszánsz óta másod-
ízben felfedezte az antik világot. Azóta 
a görög-római művészetről alkotott 
kép lényeges és nagy változásokon 
esett keresztül. A patétikus Laokoon-
szobor és a negédes Ámorok csodálatát 
az V. és IV. század mestereinek lázas 
kutatása váltotta fel; az ásatások 
hosszú sora oly remekeket hozott nap-
fényre, melyek alapján az addigi 
munka revizióra szorult. A római má-
másolatok révén az azokból vont 
következtetések alapján rekonstruálni 
lehetett a hajdani fejlődést. Azonban, 
sajnos, egészen napjainkig épen ezek-
nek a római másolatoknak tulajdoní-
tottak túlzott fontosságot, aminek 
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