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Színházi szemle. 

A csodadoktor. 
Bibó Lajos vígjátéka a Kamara-Szín-

házban. 

Olasz Pál uram nemcsak füvekkel és 
kotyvalékokkal, hanem jókora adag — 
emberismerettel is kuruzsol : a falu 
népének hiszékenységére épít, azt 
fölözi le magának. Fia, a tanult fiatal 
orvos, hiába akarná leszoktatni e ka-
matozó babonaterjesztésről, elszántan 
versenyt indít hát ellene a fölvilágoso-
dás terjesztésével. De a versenyben alul 
marad, valameddig ravasz, a nép nyel-
vén kitűnően értő édesapja — megint 
csak számításból, házasító praktiká-
ból — sajátmaga úgyszólván kezére 
nem játssza a pacienturát. E párszavas 
tartalomjelzésből is meglátszik, hogy 
Bibó témájának mennyire két oldala 
van : az egyiken kis híja, hogy komoly 
dráma nem kerekedik belőle, melynek 
feszültségét nagyban fokozza az, hogy 
a két szellemi légkör összecsapásában 
apa és fiú kerül egymással szembe. De 
a másik oldalon a konfliktus derüs 
elemei is nyomban megtetszenek s 
Bibó most jóformán csak ezekre veti 
rá magát : a keserű piluiát, melyről egy 
újságnyilatkozatában beszélt, ugyan-
csak meghempergeti nem is valami 
finomított porcukorban, inkább afféle 
kissé nyúlós és nyersízű «tunkmasszá»-
ban. Vígjátékában így azután van 
tagadhatatlan kedély is, de valameny-
nyire a számítás, a szerkesztésnek nem 
mindig gondja, sokszor csak darabos, 
elnagyoló munkája is kirí belőle. 
Legjobb az epizódrajzban, az átfutó 
figurák életszerű, keresetlen humorú 
megvilágításában. Parasztjainak jele-
netei — noha a második felvonásban 
jóformán megismétlik azt, amit már az 
elsőben megkaptunk s a vígjáték éppen 
a közepetáján nagyon is egyhelyben to-
pog — mozaik-színességükkel váltig 
lekötik az érdeklődést s bennük mindig 

középponti nyomatékhoz jut a leg-
gazdagabb naturalista megfigyeléssel 
és írói éberséggel megrajzolt paraszt-
alak : az apáé. Az úri renden lévők be-
állítása már inkább csak egy-egy hálás 
színpadi helyzet megteremtésére s min-
den áron való kizsákmányolására szol-
gál, ezek a drámába jobbára csak je-
leneteikkel kapcsolódnak be, karak-
terükkel alig. 

Színészi tekintetben is a falusi alakok 
felől mutatkozik a siker minden ígérete 
s a színháznak teljes odaadással vál-
lalt, legjobb képességével megoldott 
munkája ezt az ígéretet derekasan be is 
váltja. A Nemzeti Színház együttesé-
nek egyik jeles tagja, Palágyi Lajos, 
ezúttal először mutatkozott be ren-
dezői minőségben s amit nyujtott, 
azzal biztat, hogy tőle ezen a téren is 
figyelemreméltót várhatunk, tapaszta-
latának, hosszú vidéki színházirányító 
munkájában szerzett tudásának, ép-
pen most, midőn az egyik érdemes 
színészrendező váratlanul sírbadőlt, 
első színpadunk még nyilván sok 
hasznát láthatja. 

A közreműködők élén Rózsahegyi 
Kálmán halad, neki a parasztfortély-
ból és melegszívűségből egyberótt figu-
rával, a falusi bűbájoséval, megint 
alkalma nyilt megmutatni, hogy mai 
színjátszásunknak ő a legigazibb hu-
moristája : nemcsak ész és kedély van 
alakításában, hanem mélység is s amit 
a szerzőnek egyébként csak úgy becsü-
letszóra kellene elhinnünk, hogy : en-
nek az embernek garasos praktikáin 
túl egyéni szuggesztivitása is van egy 
egész falu népére, azt Rózsahegyi sok-
szor egy-egy mozdulatával vagy szem-
hunyorításával játszva hitelesíti. Ke-
resztlányának, a falusi kis «katica-
bogár»-nak szerepében Somogyi Erzsi 
járt a valódi színészi alkotómunka ma-
gaslatán. Ez a kedves, friss talentumú 
színésznő ebben az évadban mintha 
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ösztönösen eljutott volna oda, ahová 
a jóindulatú kritika kezdettől fogva 
tessékelte : a tiszta művészi egyszerű-
séghez. A Vadkacsában, a Sári bíróban, 
a Bécsi menyasszonyban, a Magyar 
Elektrában rendre arról tett tanuságot, 
hogy a túlzásra, némi operettgrima-
szokra való hajlam nála csak olyan 
színpadi gyermekbetegség volt. Bibó-
tól ezúttal meglehetősen konvencioná-
lis feladatot kapott, de ennek keretébe 
belevitte egy fiatal leányiélek egész 
érzelmi tavaszpompáját — a magáé-
ból. Ez nem színpadi báj, hanem mű-
vészi igazság, mely éppen a néma per-
cekben a legbeszédesebb. Sugár Károly 
is a jellem gyökeréig ás a csodadoktor 
famulusának úri sorból kikopott figu-
rájával. Petheő Attila finom ízléssel 
ágyazta be a vígjátéki hangnembe az 
orvos alakjának kissé nyers, de az ő 
jétákában férfias kedvességgel enyhí-
tett akcentusait. A többiek mind az 
epizódhoz tartoznak s közülük a maga 
helyén mindenki megállta a sarat. 
A falusi miliőrajz ezen a színpadon 
mindig igazsággal és élettel teli. 

A szénásszekér. 
G. B. Shaw politikai burleszkje a 

Vígszinházban. 
A híres «előszavas» drámák írója 

ezúttal magát a bevezető értekezést 
folytatja tovább a színpadon is : az 
akciómentes logikai játék, a dialektika 
kizárólagossága színpadon annál na-
gyobb mértékben, mint ebben a három-
órás politizálgatásban, valóban el sem 
képzelhető. Abban, amiről itt szó 
folyik s főleg abban a látszólagos állás-
foglalásban, melyet itt Shaw a szóban-
forgó dolgokkal szemben tanusít, na-
gyon észrevehető az elképesztés némi 
szándékossága. A szocialista prédiká-
tor most a maga pártjának, sőt általán 
a világmegváltó demokráciának ba-
bérjait tépdesi meg s a levelenként le-
csípkedett lombékességgel a végén egy 
valóságos — monarchát, egy okos, 

talpraesett királyt koszorúz meg. Az 
elvtagadás vádját Shaw most nyilván 
eleve számításba is vette azok részéről, 
kiktől elvárja, hogy komolyabban ve-
gyék őt, mint ahogy maga szokta venni 
önmagát. A hagyományos «előszót» 
könyvében most sem engedte el s ab-
ban buzgón magyarázgatja, hogy ami-
ben mi a demokráciának szánt fricskát 
láthatnánk, valójában — szerelmi val-
lomás. De a színpadon csak annyi de-
rül ki, hogy a vitában Shaw mindig az 
okosabb pártjára áll, még akkor is, ha 
a fenséges nép bizalmából az élre 
emelt politikusoknál történetesen a — 
király az okosabb. 

A darabban jelenidőként a mi száza-
dunk végét emlegetik, de Shaw nem 
sok ügyet vet rá, hogy a külső viszo-
nyokban a maiaktól valami lényege-
sen eltérőt éreztessen. Még azzal sem 
bajlódik, hogy alakjainak bármiféle 
emberi reliefet adjon : árnyalásuk 
szinte az operett tarka színfoltjaira 
van egyszerűsítve. Magnus királya is 
híján van minden valódibb karakter-
beli érdeknek, a szíve verését szinte 
meg sem halljuk a szája járásától. 
Papol majd három órán át s vitatkozik 
mindig és mindenkivei : két miniszter-
tanácsban kormányának tagjaival, 
családi körben «szükséges rossz» hitve-
sével, a selymes budoárban még szük-
ségesebb és még rosszabb szeretőjével s 
végül Amerika vigéc-diplomatájával. 
Mindenki ultimátumot terjesztget 
eléje, ő pedig egyre-másra bebizonyítja, 
hogy a szénásszekéren nem tanácsos a 
helyeket cserélgetni, mert az egész 
alkotmány könnyen felborulhat. 

Pozitív állásfoglalást vagy éppen 
tanácsot a darabból nehezen merít-
hetni itt tetszik meg valójában, meny-
nyire negatív irányú Shaw egész gon-
dolkodása. Racionalizmusa az ultima 
rációk felé mégcsak nem is törekszik, 
forgatja, fitymálja azt, ami van, de 
nem igen árulja el, hogy szerinte mi 
legyen. A nyelvét nem arra használja, 
hogy vele hitet valljon, inkább csak 
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arra, hogy — kiöltögesse. A témái őt 
magát sem érdeklik oly mértékben, 
hogy irántuk az érdeklődés ránk va-
lami túlságosan átragadhatna. Ami 
mégis érdekel, valahányszor a szín-
padon megszólal, az ő maga : az esze-
járása, valóban nem mindennapi szel-
lemi ébersége. A nézőtér válogatottjai 
úgy élvezik műveit, mint a szellemnek 
önmagával való játékát. Csakhogy 
ezek a válogatottak vajmi hamar el-
fogynak s a további publikum a színé-
szek félórás távbeszédei után már nem 
azért veri össze a tenyerét, mert az 
elmondottak logikai bravurját mél-
tányolja — tapsával csak a bra-
vuros szinészi beszédteljesítményt 
ünnepli. 

Ezekben a Vígszínház előadása ma-
gas színvonalon mozog. Hegedüs Gyu-
lához fogható sajátképi beszélőszínész 
Európa-szerte nyilván kevés akad. 
Már az orgánumában is megvan az az 
egyéni varázs, mely az alak jelenté-
kenységének, intellektusbeli fölényé-
nek hitelt szerezhet. Most mozgásának 
keresetlen eleganciája is hozzájárult, 
hogy vállán a darab atlaszi terhét 
a Shaw-i elképzelés szerint való non-
chalance-szal hordozhassa. Művészpá-
lyájának ez bizonyára egyik orom-
dísze, — kár, hogy éppen ezt a máris 
közelgő elfeledtetés köde fenyegeti. 
Körülötte is a színészi képzelemnek 
egész csomó remeke készül a kárba-
veszett fáradság sorsára jutni. Törzs 
szabályozható hisztériájú miniszter-
elnöke, Mály Gerő faragatlan, de em-
berséges indulatú radikális minisztere, 
Gombaszögi Ella s Makay Margit szí-
nezésben egymást pompásan kiegé-
szítő miniszternői, Lázár Mária okos 
és graciózus királyi metresze, Gazsi 
Mariska praktikusan megalkuvó ki-
rálynéja : egytől-egyig az évad leg-
kitünőbb színészi munkáihoz tartoz-
nak. Csak Rajnainak nem ártott volna 
az amerikai követ alakjához a ragasz-
tott orron kívül valami bensőbb erede-
tiséget is találnia. 

Ékszerrablás a Váci-utcában. 
Fodor László vígjátéka a Vígszínházban. 

Akárcsak a Töltőtoll, ez az újabb 
Fodor-vígjáték is külföldről került 
haza ujdonságnak ; amaz a külföldi 
sikerekben itthon nem nagy támasz-
tékot lelt, emerről sem vagyunk bi-
zonyosak, hogy a «Váci-utcában» meg-
él-e annyi ideig, mint «in der Kärnt-
nerstrasse». Molnár Ferenc iskolájának 
terméke mind a kettő s mintáik nem 
is épen Molnár jobb művei, inkább a 
korai hervadásra született ötlet-dara-
bok. 

Ötlete most abból a bizonyos «mo-
dern romantiká»-ból sarjad, melynek 
egyik legkedveltebb — csakhogy már 
egy kissé túlságosan is elhasznált — 
tétele az, hogy a «gentleman» rabló 
különb s főleg a nők szemében kivá-
natosabb legény, mint a társaságbeli 
«igazi» gentleman-ek, kik a maguk 
bankdirektori vagy egyéb «közgaz-
dasági» tevékenységükkel — bár a 
polgári felfogás által tiszteltebb for-
mák közt — szintén a rablás és zseb-
metszés nemes hivatásának élnek. 
Fodor is ezzel a kipróbált tétellel ját-
szik s újat belőle legfeljebb néhány 
egészen külsőséges technikai fogással 
iparkodik kicsiklandozni. Ezeknek az-
tán feláldoz mindent, ami a valószínű-
ség, sőt a legelemibb színpadi vonal-
vezetés rovatába tartozik. Meglepe-
tésből meglepetésbe hajszolja a nézőt, 
szerelmet gyaníttat, ahol csak speku-
láció van, a felvonást rendőri beavat-
kozással végzi, melyről a következő 
felvonás elején kiderül, hogy újabb 
rabló-trükk volt, a károsult nála meg-
lopja a tolvajt s mikor azt hinnéd, 
hogy ez a poent : kisül, hogy a rabló 
áldozata mégsem bírja a rablót benne 
hagyni a pácban . . . és így tovább. 
Közben az alakok buzgón jellemezge-
tik egymást és magukat, noha a «jel-
lem» az egyetlen ékszer, melynek ez 
az ékszerek körül lihegő társaság soha 
még csak a színét sem látta. — «Mi 
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lett belőlem? — kérdi a hősnő, egy 
«korunk»-at reprezentálni hivatott bá-
róné. — Egy pesti asszony, aki sza-
ladgál a Váci-utcában. Ékszereket és 
prémeket szimatol. Vásárol, mert 
eladta magát, hogy vásárolni tudjon. 
Nem eszik, csak csipeget. Nem sze-
ret, csak szeretkezik. Nem szenved, 
csak unatkozik. Programmja ? Dél-
előtt egy cocktail, délután egy férfi, 
este egy veronáltabletta. Ez vagyok 
én, kedves barátom.» 

A színházi képeslapok «Gerbeaud»-
rovatából ismerősünk ez a City-gyön-
gye, akiről talán jó vígjátékot is le-
hetne írni, ha a szerző valami könyör-
telen vivószekcióra szánná el magát. 
Fodor bravurosan elhesseget magától 
minden írói érdeklődést, hogy szín-
darabkészítői számításában még az se 
zavarja. Ebből áll elő az a teljes stílus-
zavar és felemásság, melyről a szerző 
is bízvást elmondhatná : «Ez vagyok 
én, kedves barátom». 

A Vígszínház előadása is biztos volt 
a tempóban, de tapsogatózó a stílus-
ban. Honthy Hanna nem először 
játszott itt prózai szerepet, akárhány 
szellemes és finoman pikáns alakítása 
máig emlékünkben él. De e báróné 
«flott» romlottságát most valahogy 
nem birta sem hangban, sem mozgás-
ban eltalálni, valami fölösleges me-
lancholikus vonást vitt a figurába, 
mely pedig a lelkiségből még ennyit 
sem bír meg. Rajnai «korunk színvo-
nalán álló» banditája különösen az 
első felvonásnak jó lendületet ad, de 
utóbb a rutinon kívül egy csipetnyi 
egyéni szín vagy íz ki nem érződik 
belőle. Törzs is hol így, hol úgy pró-
bálkozik a hanggal, végül is színtelen 
marad. Hegedüs sem kapja meg sze-
repétől azt a minimumot sem, ami 
iránt a nézőtéren már puszta megje-
lenése is jogos várakozást kelt. Ma-
kay Margit az egyetlen, ki a «pesti 
barátnő» fogalmának tökéletesen meg-
felel, a darab szempontjából jelenték-
telen szerepéhez egy valódi «váci-

utcai» céltalan temperamentum és 
gyökértelen kedvesség egész ijesztő 
világát hozzáérezteti. Jávor áldetek-
tivje ügyes, Gárdonyi ékszerésze, meg 
Mály boltőrzője jellegzetes. 

Túl a rácson. — Amit az asszonyok 
akarnak. 

Sierra Martinez színműve s a Quintero 
testvérek vígjátéka a Magyar Színház-

ban. 
A kétfelvonásos kolostori történet, 

mely Kosztolányi Dezső szép fordítá-
sában került elénk, költői mű, anél-
kül, hogy a színpadi «költőies»-séget 
hajszolná. Cselekménye kurta novel-
lára is szűkösen futja, hangja végiglen 
tiszta líra s mégis több benne a benső 
drámaiság, mint akárhány hangos 
«Effektstück»-ben. Eredeti címe : Böl-
csődal. Ez a bölcsődal egy egész do-
minikánus apácazárda tiszta kis tár-
sadalmának szívében fogan meg, te-
kintetében vet lobot és ajakán zsong, 
amióta a fejedelemasszony névnapi 
ajándékai közé valami szerencsétlen 
leányanya egy parányi embervirágot 
rejtő kosarat csempészett. «Mari, az 
ezred lánya» mintájára most e kis 
leánycsecsemő lesz Teréza, a kolostor 
lánya. A nővérek és noviciák versenyt 
viselik gondját, a zárda öreg doktora 
keresztlányául vállalja, Juana testvér 
pedig az anyai szeretet egész melegé-
vel veszi pártfogásába. Tizennyolc 
év mulva Teréza maga is anyányivá 
serdül, a doktorbácsi gondoskodásá-
ból derék vőlegénye is akad s a nővé-
rek sajgó szívvel bocsátják szárnyra 
dédelgetett madárkájukat. A lemon-
dás világa szembekerül a követelő 
élettel, melynek egy sugara belopód-
zott falai közé s most, hogy elröppen, 
meleg emlékét még sokáig ott hagyja 
maga után. 

Sierra Martinez halk és delikát esz-
közökkel dolgozik, nála szinte egy 
falevél földrehullását is meghallani. 
Ezért van művében minden apró for-
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dulatnak akkora helyzeti súlya s 
olyan plaszticitása. E plasztikát azzal 
is növeli, hogy az uniformizált apáca-
társadalomban finoman érezteti az 
egyéni arcéleket, a vérmérsékleti ár-
nyalatokat. A merev regulatisztelet-
től a nő örök anyai ösztönén át a meg-
bocsátó lelki liberalizmusig szóhoz 
jut itt minden hang, noha vezérszó-
lammá a kolostori kórus harmóniájá-
ban egyik sem erősödhetik. De a 
figyelőbb fül az áhítatos együttesből 
is kihallja e hangszín-korrelációk foj-
tott drámaiságát. 

A színház gondos munkája (a ren-
dezés Góth Sándor kezében volt) épen 
csak erre a differenciálásra nem vetett 
elég ügyet, az együttest nagyon is egy-
szólamúvá tette. A hangulati hatás így 
is erős volt, de relief helyett inkább 
falfestményt kaptunk. A fejedelem-
asszony alakjában Góthné nagyon 
iparkodott elnémítani egyéniségének 
harsogóbb színeit, voltak is szép moz-
zanatai, de ahol egy bölcs lélek fölé-
nyét kellett éreztetnie, még így is 
akárhányszor túlságosan kackiás han-
got ütött meg. A fiatal Ákos Erzsi 
Juana nővérje látomásszerűen szép 
jelenség, előkelő mértéktartása is figye-
lemreméltó, csak a dikciójában van 
még valami csekély iskolás íz. Góth 
orvosa egy kissé színtelen, Pethő 
vőlegénye daliás és rokonszenves. Egy 
egészen ifjú debütáns, Márkus Mar-
git, játszotta a kis lelencet, meglepő 
egyszerűséggel és átérzettséggel. Kez-
dőknél gyakori, hogy inkább a szín-
padra figyelnek, mint a maguk lel-
kére. Annál örvendetesebb, hogy Már-
kus kisasszony mindjárt bemutat-
kozásával az őszinte átélés nem min-
dennapi fokára mutatott bíztató ké-
pességet. 

A Quintero-testvérek vígjátéka szin-
tén merőben novellisztikus darab, 
afféle «Krähwinkel»-történet, spanyol 
helyi színekkel, egy andaluziai kis-
város hölgyeinek pletyka-hallalija egy 

váratlanul körükbe cseppent madridi 
fiatalember elejtésére. Amit az asszo-
nyok akarnak: természetesen a há-
zasság, a másoké vagy a maguké. 
A jelen esetben senorita Juanita, kinek 
az egész város azt a feladatot szánja, 
hogy a szemrevaló vadnak a kegye-
lemdöfést, a kill-t megadja, maga is 
azt akarja, amit a pletykaéhes asszo-
nyok : senor Adolfo térdrekényszerí-
tését. A poent azután az, hogy még 
a csinos madridi sem akar mást, mint 
amit az asszonyok akarnak : az álta-
lános és zajos ügybuzgalom követ-
keztében azonban alig bírja módját 
ejteni, hogy nyakát az igába hajthassa. 
Mindez nem túlságosan mullatságos 
fordulatok közt esik meg s a főbaj az, 
hogy a figurák belül egészen üresek, 
csak szavakban élnek, akár- mennyire 
szapora szavúak is egyébként. 

Góth Sándor, ki a darabot fordította 
és rendezte, pergő ütemet diktált, de 
minden színészi túlzást is szabadjára 
engedett, pedig diszkrétebb színek 
itt többet mondanának. Ezt mint 
színész, Góth maga is megérezte, a 
városka lelkipásztorából afféle csen-
des bonhommiájú Constantin abbé-
változatot faragván. De már Góthné a 
legagresszivebb fogadatlan prókátor 
és hírharang szerepében szinte telje-
sen a közönség (s hozzá még a ki-
sebbpénzűek) felé játszott, jelenései-
vel az együttesből rendre kiugrott. 
Ebben az egyébként pompás techni-
kával sziszegő Mészáros Giza sem ma-
radt el mögötte. Simon Marcsa ki-
tűnő realista megfigyeléssel rajzolta 
meg a süket papgazdasszonyt, neki 
meg a szerepe ötlettelen és kevesetérő. 
A tehetséges Rádai Imre madridi vőle-
génye megnyerő külsejű, ízlésesen tar-
tózkodik a pojácáskodástól és meggyő-
zően fiatal. Ákos Erzsi finoman beszel 
és mozog, csak még mintha egy kissé 
kívülről szemlélné a maga játékát. 

A Túl a rácson nemes szimfóniája 
után ez a darab bizony csak olyan 
«könnyű zene», ezúttal mandolinnal 
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és kasztanyettel. De az egész színházi 
este mégis mintegy varázsütésre ma-
gasba lendítette a Magyar Színháznak 
ebben az évadban ugyancsak alant 
bukdácsoló munkavégzését. Legutóbb 
már a külső-királyutcai zengerájok 
vetélytársává szegődött, most végre 
a színházjegy, mit pénztárában árul-
nak, megint — színházba szól és 
deszkáin a költő és a sorsharag iker-
párjából valahára a költőt is megint 
szóhoz juttatja. 

Meddig fogsz szeretni? 
Halász Imre vígjátéka a Belvárosi 

Színházban. 
Egészen fiatal szerző jelentkezett 

ezzel a darabbal, írói igényei nem túl-
ságosan magasak, egyelőre inkább 
csak színpadi készségből vizsgázik le, 
de abból figyelemreméltó sikerrel. 
Alighanem ennek szól a Színpadi Szer-
zők Egyesületének elismerése is, mely 
az újonnan alapított Beöthy-érmet 
első izben az ő munkájának ítélte. 

Az operett-szövegíró meg muzsikus-
társszerzője egyszerre fognak tüzet a 
primadonna, illetőleg a szubrett ol-
dalán. Amaz csak kétévi időre haj-
landó nyakát a házasság igájába haj-
tani, emez házasság nélkül «örök» 
szerelmet esküszik. További sorsuk 
természetesen a nők kezében van. 
A primadonna a próbaházasságból 
színleg kiengedné a férjet, csakhogy 
egyidejűleg arról is gondoskodik, hogy 
most már azt ne bocsássa szabadon a 
— féltékenység. Az «örökre» szerződő 
komponista pedig tehetetlenül rázza 
megunt szerelmének láncát. 

Ennyivel s ily kevéssé újjal «beér-
kezett» színpad szerző előállni sem 
igen merne. A fiatal Halász Imre nem 
sokat aggodalmaskodik, nem is igen 
mesterkedik, átlátszóan, szinte min-
dent eleve sejtetően exponál, hanem 
azután a témát olyan ügyesen és 
frissen forgatja, hogy színpada egy-
kettőre megélénkül, a színes szálak a 

motollán fürgén futnak idestova s a 
végén takaros, tetszetős szőttes kerül 
ki belőlük. 

Technikai könnyedsége, sőt tagad-
hatatlan gráciája meilett a szerzőnek 
még valami fiatalos kedvessége is 
felötlik. Eddig még — szerencsére — 
nincs meg benne a routinier-k hideg 
számítása, érezhető játékos kedvvel 
buzgólkodik a témája körül, hellyel-
közzel pedig bizonyos szatirikus tá-
volságba is bír helyezkedni azzal 
szemben ; valamelyest ironizálja is azt 
a «műfaj»-t, melynek itt maga is 
szolgálatába szegődött. 

Darabjának színpadi megoldása 
nagy nehézségekkel nem jár, de ele-
gáns játékot, pergő ütemet, színészi 
biztosságot annál inkább megkíván. 
Mindezzel a Belvárosi Színház bőke-
zűen szolgált. A két vezetőszerepre 
két olyan közreműködőt nyert meg, 
akinek pályája erről a színpadról in-
dult el : Titkos Ilonát meg Delly 
Ferencet. Öröm volt látni, amint 
évek óta selejtes feladatokban kallódó 
tehetségük most mintegy újra lobbot 
vetett. Titkos Ilona decens és a lélek 
valódi hullámzását éreztető játéka az 
előkelőbb jellemkomédia szintjén moz-
gott s Delly is szakított minden ope-
rett-édeskésséggel. Székely Lujza (a 
szubrett) olyan közvetlen és tempera-
mentumos volt, mint még soha ; a 
szerepfelmondás gépies árnyalatát 
most már beszédének alig egy-két 
fordulatán éreztük. Rátkai Márton 
szerepeltetése a komponista alakjá-
ban nem bizonyult egészen szerencsés 
gondolatnak, neki gazdag a leleménye 
és biztos a tudása, de megjelenése, ko-
mikai eszközei már inkább más sze-
repterületre utalják. A fiatal Várady 
Lajos — mint ebben az idényben már 
többször — most is igen bíztató tehet-
ségnek mutatkozott, a rendszerint 
igen szürke feladatokra fogott Sugár 
Lajos pedig megmutathatta, hogy 
fantáziájából színesebb alakokra is 
fu t ja . Rédey Tivadar. 
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