
292 

Színház. 
Aranybástya. 

Surányi Miklós színjátéka a Nemzeti 
Színházban. 

Túlontúl is sokat emlegették ennek 
a darabnak «bátor» és «tapintatos» 
voltát — politikai értelemben. Az 
író bátorsága és tapintata azonban 
művészi igazságában és ízlésében 
nyilatkozik meg és Surányi maga is 
nyomatékosan hangoztatta, hogy a 
zsidóság elhelyezkedésének és hatalmi 
érvényesülésének kérdéséhez tisztán 
az irodalom oldaláról kíván hozzá-
szólni. A frankfurti Mendel-, majd 
a párizsi Léwy-bankárcsalád össze-
fonódott s egymásét folytató tör-
ténetét pergeti le, három nemzedék 
során s ennek megfelelően három 
más-más történelmi levegőjű kép-
ben, melyet a főszereplők szemé-
lyén kívül a zsidó tőke európai sors-
döntő hatalommá erősödésének pro-
blémája kapcsol egybe. A problémát 
Surányi felfogásában az «aranybás-
tyá»-nak, az önkéntesen vállalt szim-
bolikus gettónak szívós és öntudatos 
fenntartása dönti el : a családi érdek-
alapon szilárdan épül meg a tekintély 
és befolyás, ennek az alapnak el-
hagyása vagy megtagadása viszont — 
még a történelmi fény és hatalom 
kedvéért is — csak ingatag félboldo-
guláshoz vezet s az eljátszott ősi 
örökségért kárpótlást nem adhat. 
A jakobinus forradalom idején, majd 
Napoleon waterloói elhanyatlása 
napján s végül Lajos Fülöp negyve-
nes évekbeli Párizsában kerül elénk 
a bankárcsalád sorsa, a politikai for-
dulatokkal mindig egyénileg, családi 
válságok által is összeforrva. Az öreg 
Mendel Ábrahámnak Rachel leányát 
a pénztámogatást kérő emigráns 
arisztokrácia ragadja el apjától is, 
ősi hitétől is, Rachel leánya, Antoi-
nette, már napoleoni miniszterfeleség-

sorban keserüli meg édesanyjának 
megalázó vérségi eredetét, ennek 
leánya, Louise-Marie pedig Napoleon 
törvénytelen fiának hitveséül kény-
telen gyermekei — a Napoleon-
unokák — érdekében megtagadni 
szerelmét a fiatal Lionel bárótól, a 
bankárdinasztiát felvirágoztató öreg 
Léwy fiától, aki pedig érette hite-
hagyottá lesz, akárcsak a nagyszülők 
korában a Beauharnais marquis csa-
ládjába emelkedett Rachel. Surányi 
ezekben az emelkedésekben érzi á 
mindenkori hanyatlást, — a valódi 
emelkedés szerinte hatalmi tekintet^ 
ben is, de még családi vonatkozásban 
is csak az aranygettó hűségében vár-
ható. A pénzügyi műveleteiben az 
alapokat vakmerő kocskázattal meg-
teremtő ős, Mendel Ábrahám, még a 
biblia vigaszához menekül, mikor a 
maga Jessicáját elveszíti, a már min-
den kocskázaton túl szinte egész 
Európa békéjét kezében és zsebében 
tartó utód, Charles Lewy, minden-
ható páncélszekrényébe temeti el 
fájdalmát az aranybástya biztos ol-
talmát megtagadó fiának herézisén. 
A történelem váltja-veszti színét és 
hangnemét : a zsidóság szívós ön-
tudata, céltudatos előretörése és csa-
ládi összetartása rendületlenül állja 
és őrzi a maga kétezeréves hatalmi 
helyzetét, mely a nagypolitika szá-
mításaiban elhanyagolható mennyi-
séggé egyhamar aligha fog válni. 

Surányi három képe szinte három 
külön egyfelvonásossá kerekedik. Kö-
zülök az elsőnek és a harmadiknak 
regényessége mellett is elég erős a 
drámai hangsúlya, ezekben mindig a 
családfőnek (ott Mendelnek, emitt 
Lewynek) nagy írói készséggel meg-
mintázott alakja valóban közép-
pontjába kerül a tragikus forgatag-
nak s azonfelül e két rész paralle 
egymásrautalásai is az egész szín-
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játéknak mintegy kitűnő szerkezeti 
egyensúlyt biztosítanak. A középső 
részben a feszültség inkább mondva-
csinált, itt a történelmi háttér is 
bizonytalan, a szerelmi kettős az 
olcsóbb színpadiasság felé sodródik s 
a felvonászáró tömegjelenet nagy 
hangossága is kevéssé meggyőző. 
Surányi művészete nem effektusok 
kiélezésében erős, sokkal inkább a 
tartózkodó hang alatt megmorajló 
erős lelki felindulások finom meg-
éreztetésében vagy megsejtetésében. 
Ezért három változatban elibénk 
kerülő fő női alakja is harmadik foko-
zatában : a brutális és erkölcsileg 
lealacsonyodott Léon gróf házában 
mártírsorsát rendületlen lelki előkelő-
séggel viselő Louise-Marie rajzában 
tetőzik. Bajor Gizi is, ki mind a három 
változatot gazdagon és biztos mű-
vészi elképzeléssel mutatja meg, 
ebben a harmadik feladatában hág 
legmagasabbra ; játékában itt a foj-
tott, fájdalmas félhangok mögött 
állandóan az elgyötört szív vergődése 
felé ragadja részvétünket. Az öreg 
pater familias Mendel alakját Sugár 
Károly nagy egyéni tekintélyhez és 
megrendítő drámai erőhöz jut ta t ja . 
Különösen megkapó a felfogásában az, 
hogy lesujtottságában sem válik 
siránkozóvá, lelkileg szétomlóvá : 
bensejében valami friss, acélos indu-
lat fűti, a célratörő és fegyelmezett 
lelkek örök életlendülete. Kiss Ferenc 
Lewyt rajzolja meg, a jakobinus 
gondolatokkal kacérkodó ifjútól az 
aranyzsákjain trónoló világhatalmas-
ságig, aki azonban a hatalom teljében 
sem veszti el sem fejét sem szívét, 
még bölcs és ravasz humorát sem, 
melyet ennek a kiváló színésznek 
ösztönös, művészi igazsága gazdagon 
áraszt el a színpadot egészen betöltő 
alakításon. Aczél Ilona szintén itt, a 
harmadik részben jut számottevőbb 
játékalkalomhoz, él is vele, a lélek-
rajz megkapó mélységébe bocsát-
kozva alá. A csak egyes képekben 

fellépő alakok megírásban is, meg-
játszásban is jóval konvenciószerűb-
bek, ellenben a két Beauharnais-
kisasszonynak az egész játékon végig-
vonuló s anakronizmussá hervadó 
alakja Surányinak finom írói elgondo-
lása és Ághy Erzsi még Eöry Kató 
bájos tolmácsolásában az egész szőttes 
egyik legkedvesebb sávjává sodródik. 
Csathó Kálmán rendezése a nem 
mindennapi nehézségű feladatnak 
mesteri magaslatán áll. 

Boldogasszony dervise. 
Békeffi László és Orbók Attila szín-

műve a Nemzeti Színházban. 

Még Hevesi Sándor bukkant rá 
Tóth Béla híres novellájának színpadi 
hasznavehetőségére, ő bízta meg a 
szerzőket, hogy Halil dervis kedves 
figurája köré történelmi hátterű és 
legendai ízű színművet kanyarítsa-
nak. Csakhogy a bájos novella még 
csak nem is elbeszélés, apróra meg-
rajzolt alakokkal, hanem tiszta 
anekdota, csattanókra kihegyezve. 
Félő, hogy az ilyesmi a színpadi szét-
teregetést meg nem bírja, hogy a 
frissessége odavész s végül körmön-
font színpadi helyzetek kergetése lesz 
belőle. Aminthogy az is lett. A hit-
felekezetek szembenállásában remény-
telen jászberényi Romeo és Júlia 
szerelme, melyet a hálás dervis naiv 
hite és ravasz fondorlatossága jut ta t 
jó végre : nem a dráma természete 
szerint fejlik ki és kap plasztikussá-
got, hanem ötletről-ötletre vonszoló-
dik s az átdolgozok a helyzetekből 
iparkodnak kicsiholni minden hatás-
elemet. Meglehetősen olcsón is adják, 
a budai basa portáján lejátszódó má-
sodik felvonásuk — melyben egészen 
a maguk konyháján főznek — való-
sággal a vaudeville szintjén mozog s 
mennél inkább igyekeznek «kor-
levegőt» szivattyúzni belé, annál 
inkább. Az operett-basa operett-
divánja így, zene nélkül, igen ízet-
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len és kabaré-elgondolású. A szerzők 
nyilatkozatukban azt is emlegették, 
hogy meséjükben országunk mai vi-
szonyaira is találhatni önkénytelen 
párhuzamot és vonatkozásokat. Nos, 
ha találhatni, nagyon is önkényesen 
és odarángatva kerülnek bele, nem is 
várható, hogy gondolkodóba ejtsenek 
vagy megigazulásunkhoz hozzájárul-
janak. Mint ahogy maga a darab sem 
igen járul hozzá a műsor emeléséhez. 

Legcsábítóbbnak, legtöbb sikert 
ígérőnek — legalább szerepsiker dol-
gában — kétségtelenül a dervis figu-
rája ígérkezhetett. De megírásából 
hiányzik a benső melegség, az alak 
inkább csak úgy a saját novellabeli 
presztizsére van utalva. Sugár Károly 
sokat adott hozzá a magáéból, hely-
lyel-közzel színes és mulatságos is, 
noha nem egyszer mintha önmagát 
karikirozná, ami a Tóth Béla el-
gondolásával : az alak «szent együgyű-
ség»-ével nagyon ellentétben áll. Bod-
nár Jenő és Kürti József papjainak 
súlya és magyar íze kifogástalan, kár, 
hogy szerepük őket is mindig pusztán 
színpadi helyzetek szolgálatába állítja. 
Kürti azonfelül — szereptudás tekin-
tetében — egy kicsit ingadozó me-
móriájú tiszteletes úr. Nagyon kedves 
és jóízű az Iványi Irén erélyes pap-
gazdasszonya. Bartos Szinán basáját 
nemcsak a rengeteg turbán nyomja, 
hanem egy kicsit az alak operett-
vágása is. Abonyi és Ignácz Rózsa 
szerelmespárja eléggé színtelen. Rádai 
Dénes rendezése gondos, de — kivált 
a tömegjelenetekben — kevés benne a 
lendület : az ő Jászberényében meg-
lepően sok az egykedvű kedély. 
Ha a nézőtéren ilyenből kevesebb 
akad : a darab egy ideig megragadhat 
a műsoron. 

Az orvos. 
Sidney Kingsley színműve a Víg-

színházban. 
Hivatás és szerelem, tudományos 

ihlet és könnyen-boldogulás «kar-

rier»-je, pillanatnyi könnyelműség és 
konok kötelességérzet indítékai kava-
rognak annak a fiatal, nagytehetségű 
és becsületes becsvágyú orvosnak tör-
ténetében, aki a színmű prológusában 
az amerikai orvosok eskűszövegét 
mondja el előttünk s aki a sokféle 
indíték fájdalmas és szívenütő egy-
másbatorlódása után is a darab végén 
az eskűjéhez való hűségnek meg-
tisztult fényében tűnik el szemünk 
elől. Mellette, körülötte — sok jó 
megfigyeléssel s minden olcsó túlzás 
nélkül — a newyorki kórház egész 
orvosi és ápolói személyzetének intim 
élete is elibénk kerül, ez a «testületi» 
jellemrajz a Ferguson doktor egyéni 
sorsfordulatainak már-már fölébe is 
kerekedik, különben a színmű eredeti 
címe (Emberek fehérben) erre a leg-
főbb szuggesztivitást az együttes-
hatásban kereső írói szándékra nyil-
tan rá is vall. Végül maga a kórház, 
finom és gazdag mechanizmusával, az 
avatatlanokra nézve csuparejtelem 
világával, annyira magára tereli az 
érdeklődést, hogy — ha valamiben — 
az újdonságnak némi «amerikai» vo-
nása ebben a környezetrajz öncélú 
hatásértékeivel való kacérkodásban 
nyilvánul meg. Mindazonáltal a lel-
kiekben, az érzelmes, de sohasem 
érzelgős mozzanatokban, az eleven,, 
de seholsem riportszerűen «élet»-ízű 
dialogusokban a szerző felfogásának 
becsületes emberiessége, nemkülön-
ben hangjának komolysága teljes 
rokonszenvet érdemel. Harsányi Zsolt 
jeles fordításában ez a hang magyarul 
is valódi író hangja maradt. 

Az egyetlen nagyméretű szerep, 
Ferguson doktoré, a fiatal Somló 
Istvánnak jutott . Kevés eszközű 
művészi igazságát epizódszerepekben 
eddig is ismertük és becsültük, most 
örömmel láttuk, hogy képességeiből 
ily gazdag árnyalást kívánó feladatra 
is fut ja . A sokrétű megoldanivaló 
nem csábította a «játékalkalmak» 
mohó kizsákmányolására, alakítása 
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az önfegyelemnek s a művészi egész-
hez való hűségnek szolgálatában ér 
el máris figyelemreméltó eredményt. 
Tőkés Annának jórészt a gesztusok 
és hangtalan pillantások nyelvén kell 
a szerelmes ápolónőt megértetnie s 
ebben teljes hitelű tolmácsnak bizo-
nyult. Ágai Irén kis önzője az író 
kezéből meglehetősen elnagyolt és 
bizonytalan körvonalakkal került ki, 
de az ifjú művésznő a fenyegetőbb 
szakadékok fölött is többnyire sze-
rencsés ösztönnel siklatja át az alakot. 
Somlay Artúr férfias melegségű szív-
hangjaival, emberséges megértést su-
gárzó tekintetével tökéletesen érthe-
tővé tette tanítványainak bálványo-
zását. Peéry Piroska megrázó anyai 
fájdalma valósággal tragikai légkörbe 
ragad fel egy percnyi epizódot. Ko-
moly elismerésre tarthat számot He-
gedűs Tibor eleven, de a halkabb 
művészi hangsúlyok hatásának érde-
kében az effektuskergetésektől jól-
esően tartózkodó rendezése. Vörös 
Pál díszletei a forgószínpad tér- és 
távlati lehetőségeit pompás érzékkel 
használják fel. 

Barlangvasút. 
Faragó Sándor játéka a Magyar Szín-

házban. 

Ha olyan valakinek, aki sem Ib-
senről, sem Peer Gynt-jéről nem 
hallott egy árva szót sem, elmonda-
nám a norvég drámai költeménynek 
«meséjét», alighanem szörnyűködve 
csapná össze a kezét, ennyi «zagyva-
ság» hallatán. Faragó Sándor ujdon-
ságának témája viszont, ugyanúgy 
elmondva, talán azt a hitet kelthetné, 
hogy abból valami egészen szokatla-
nul biztos színpadi építmény vár-
ható. Csakhogy Ibsen a valódi költő 
mindent átmelegítő izgalmával, a 
realitás ugródeszkájáról a valóságnál 
igazabb művészi káprázatba len-
dülve válik a színpad zsarnokává, 
Faragó pedig «költőies» hatáselemek 

hidegen megfontolt elhelyezgetésé-
vel, a városligeti naturalisztikumot 
rajzolgatva s az abból táplálkozó, 
annak elemeivel viaskodó álomnak 
freudi példázat-lehetőségeit kergetve 
válik a színpad rabszolgájává. Bar-
langvasúti sárkánymasinisztájának 
álma Molnár Ferenc Liliom-legendá-
jával semmiben sem rokon, hama-
rabb eszünkbe jut ta that ja a Wunsch-
traum-elmélet értékesítésének első 
színpadi megkísérelését, a Farkas-t. 

A kevés eredeti elképzeléssel meg-
rajzolt wurstlivalóság meg a barlang-
vasút látnivalóiból szőtt álomképek 
közt itt minden tökéletesen, szinte 
bántó erőszakossággal «klappol», s a 
végén semmi sem igazán meggyőző. 
Ezen még a minden elismerésre méltó 
rendezés — Hevesi Sándor kifogyha-
tatlan találékonyságú s kivált a hu-
mor iránt nagyon sok finom ötlettel 
szolgálatos munkája — sem képes 
segíteni. A rendező egyre-másra meg-
teremti a színpadi alkalmakat ennek 
a humornak megvillanására, de mi 
haszna, ha a szerző épp ilyenkor cser-
ben hagyja? Szomjúhozzuk a lelkek-
ből felszakadó szavakat s kapunk he-
lyökbe mondvacsinált és enyvszagú 
helyzet-szöveget. «Man merkt die 
Absicht . . .» 

Reinitz Bélának a verklibanali-
tásokból igazi lírát kiolvasztó kísérő-
zenéje sok mindent jobban és meg-
kapóbban elmond abból, ami az 
írónak a tollában száradt. Erre a 
hangulati többletre törekszik a gon-
dos és lelkes színpadi tolmácsolás is. 
Ennek közreműködői közül főleg 
Kabos Gyula magaslik ki, négy kü-
lönféle változatban, különösen a szen-
timentális és udvarias párizsi hóhér 
rajzával nyujtva kitűnőt a színpadi 
groteszk hangnemében. Ráday Im-
rének művészi egyéniségétől a sár-
kánygépész darabosabbnak elgondolt 
alakja meglehetősen idegen. Dán 
Etelka viszont még a biztos vonal-
vezetésnek nincs eléggé birtokában. 
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Lázár Mária ízlésesebb, de talán va-
lamivel vértelenebb is «démoni» fel-
adatának kívánalmainál. Kevés fia-
tal színpadi szerző részesült újabban 
ennél ünnepélyesebb színházi tisz-
tességadásban. Sajnos, díszesebb cso-
magolásból ennél ösztövérebb «nye-
reménytárgy» is ritkán került elő. 

Napoleon ágya. 

Halász Imre bohózata a Belvárosi 
Színházban. 

Párizsi nászút története, melyben 
a szereplők találkoznak a világ fő-
városának múzeális ereklyéivel, a 
darab szerzője pedig találkozik a 
világ fővárosának nem kevésbbé mú-
zeális ereklyeszámba menő — bohó-
zatötleteivel. Az első felvonásét — 
a színlap becsületes vallomása sze-
rint — másodkézből veszi : Békeffi 
László egyik kabarétréfájából. Ez a 
vészfék-ötlet kabaré-szinten eléggé 
be is válik. A második felvonásét a 
szerző már maga ötli, de a világ-
hódító Napoleon ágyának ez a «pi-
káns» számításbavétele még a ka-
barészínvonalnak is alája laposodik. 
Végül a harmadik felvonásra nem 
vonultat fel ilyen középponti, vezető 
ötletet, ehelyett az embereit egy 
kissé emberebbül kezdi megforgatni 
s a színpad egyszeriben hozzájut 
valami frissebb levegőáramláshoz, 
amiből a korábbi kiagyalásokban 

egy lélekzetvételnyit sem lehetett 
érezni. 

A fiatal szerző ezzel a frisseséggel 
tűnt fel annak idején, de ez az, amit 
a mindenható routine szolgálatában 
egyre jobban elhagyogat. Kár szé-
gyelnie azt, amiből csakugyan van 
egy kis sajátja, és kár másoktól olyan 
buzgón ellesnie azt, ami — szégyelni-
valónál alig egyéb. 

Kürti Pál ötletes rendezésében a 
színház együttese egészben véve igen 
fordulatos és kellemes munkával szol-
gál. Az igazi ütemet a harmadik 
felvonás legjobb figurájával a sze-
retetreméltó Dénes György diktálja, 
valódi franciás könnyedségével szinte 
az egész színpadi társaságot magával 
sodorja. Páger is nagy lendülettel 
robog végig szerepén, ahol a szövege 
fakulni kezd, ott egy kis barátságos 
túlzással segít magán. Dayka Mar-
git új, eddigi pályáján kevéssé hasz-
nált eszközökkel próbálkozik, általá-
ban szerencsével, noha itt-ott mintha 
félre is csúsztatná az alak körvona-
lait. Muráti Lili meggyőzően fiatal, 
de kevésbbé meggyőzően naiv. Be-
szédje még mindig a gégefő tájéká-
ról gyöngyözik elő ; a szív ennél 
valamivel — mélyebben lakik. Nagy 
György egy charge-figurát játszik 
ízesen. Ákos Erzsiben sok a kellem 
és a választékosság, de szélhámosság-
ból legfeljebb annyit hiszek el neki, 
hogy minden, csak nem valódi szél-
hámosnő. Rédey Tivadar. 

Columbus 
úgy irodalmi, mint társadalmi szempontból szokatlanul érdekes esetje 
volt az elmult napok egyikén a Belvárosi Színháznak: vitéz József 
Ferenc dr. főherceg «Columbus» című drámai költeményét elevenítették 
színpadra a társulat tagjai. Amerika felfedezőjének ezer bajjal terhelt 
tengeri útját szimbolikusan színpadra vivő dráma ősbemutatója három 
esztendővel ezelőtt volt Szegeden. Ekkor a «Napkelet» kimerítően 
foglalkozott az értékes költői alkotással. Ezúttal csupán megemlékezünk 
a budapesti előadásról, mely József Ferenc főherceg művének csaknem 
minden szépségét kifejezésre juttatta és amely előadás úgy a sajtóban, 

mint az előkelő közönség előtt komoly sikert aratott. 




