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lémakört nehezen lehetne elképzelni. 
Hogy mit jelent Kodály a magyar 
zenetörténetben, azt a Napkelet olva-
sóinak nem kell magyaráznunk. 
Győrffy István tudományos munkás-
ságának kiváló fontosságára is már rá-
mutattunk e helyen. Győrffy ma a leg-
nagyobb magyar művelődéstörténész, 
aki a magyar nép életét közvetlen ta-
pasztalatból a legapróbb részletéig is-
meri és ezt az ismeretanyagot alapos 
történeti kritikával dolgozza fel. Most 
is saját költségén, «anyagi ereje végső 
megfeszítésével» adta ki a cifraszűrről 
írt hatalmas monográfiáját, melyben 
egy ép most kihaló, fényesmultú 
magyar iparág történetét és lehető 
legrészletesebb tudományos leírását 
adja. 

Győrffy maga is karcagi szűrszabó-
család gyermeke s így közvetlen közel-
ből ismeri ezt a magyar népéletben oly 
fontos szerepet játszó ipart. Könyvét 
lelkiszükségből írta : célja volt, hogy 
legalább a tudomány és a felsőbb nép-
osztályok számára megmentse a há-
ború óta pusztuló szűrszabóipar em-
lékét. «Most, hogy könyvemet útnak 
indítom, írja megilletődve, úgy érzem, 
mintha temetőben a sír szélén állanék, 
melybe nemsokára beletemetkezik egy 
nagymultú magyar iparág. Szana-
széjjel jeltelen sírokban névtelen ipar-
művész-szűrszabók nyugosznak.» Meg-
találjuk ebben az igen gazdagon és 
színesen illusztrált 250 oldalas könyv-
ben a szűrszabóipar történetét, a mes-
terség technikájának elemzését, a ha-
nyatlás okainak elemzését, majd a 
szűrszabóipar különféle kún, debre-
ceni, erdélyi, felsővidéki és dunántúli 
formáinak részletes analízisét. Nehe-
zen tudnánk olvasóinknak szebb és 
magyarabb könyvet ajánlani, mely-
nek sikerétől függ, vajjon a szerző 
tudja-e majd folytatni a Magyar Népi 
Himzések című monográfiasorozatát, 
melynek A cifraszűr csupán első kö-
tete. 

Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
Most három éve a Nemzeti Színház 

Antigone-felújítást adott, jórészt a 
fiatal gárdával. A kritika szinte egy-
hangúlag a rég látott, hosszú epigo-
nizmusba sülyedt nagy stílusnak fel-
támadását vagy legalább is szárnya-
mozdulását köszöntötte benne. Úgy 
tetszett, megint szóra lelhet a grande 
passion, a maga szavára, mely mázsás 
szó, anélkül, hogy nagy szó lenne. 
Különösen az akkor még egészen 
kezdő, ifjú Szabó Margit pompás meg-
jelenése, lélek melegében fogant vers-
mondása, magával sodró páthosza 
keltett jogos várakozást, hogy vala-
hára a megingott hitelű «kothurnus»-
nak megint méltó hordozója akad, 
hogy a tragikai penzumokból újra 
kiszabadul a valódi tragikai lélek. 

A sok jóval biztató kezdet nem járt 
a remélt és kívánt folytatással, a szín-
ház klasszikus műsorának nagy hiá-
nyossága s még nagyobb egyoldalú-
sága erre alkalmat sem igen adott. 
Pedig ily alkalmak szerzése a Nem-
zeti Színháztól minden áron, még né-
hány gyönge félkassza árán is elvár-
ható. 

A klasszikus álmú Goethe színlapján 
époly kevéssé szoktak megjelenni az 
ötvenedik vagy századik előadást ün-
neplő piros számjegyek, mint a görög 
tragikusokéin. Hanem azért az Iphige-
nia Taurisban előadása a Nemzeti Szín-
háznak mégis csak pirosbetűs napja. 
Ott adni kell és ott kell adni, nem pe-
dig burgszínészekkel a Nagymező-ut-
cában vagy a különben igen tiszteletre-
méltó LaFontaine-társaság gondozásá-
ban a Margitszigeten. 

Babits Mihály új fordításával szem-
ben is kötelességszámba ment, hogy 
megszólaltassék, még pedig a legna-
gyobb odaadással, aminő mai színé-
szetünktől egyáltalán kitelik. Nem 
kész öröm és büszkeség-e a színházra 
nézve ez új szöveggel részt kérni annak 
meggyőző bizonyításában, hogy Goethe 
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valóban remekművet írt s nem pusz-
tán iskolai «kötelező olvasmány»-t? 
Az Iphigeniá-t nem lehet csak úgy, 
magyar mondatok közvetítésével le-
játszatni, mert nincs a világ dráma-
költészetében még egy mű, mely szín-
padi akcióban takarékosabb volna 
ennél, ami pedig benne mégis «leját-
szódik», az teljességgel magukban a 
mondatokban játszódik le. A Babits 
mondataiban ez a nagyon benső, na-
gyon mély tragédia hiánytalanul benne 
is hánykolódik, ez a fordítása a saját 
Laodameiá-jának fokán áll, de koránt-
sem annak hangjából táplálkozik, a 
kettőnek görög-íze között megvan az 
másfél évszázadnyi különbség, mely-
nek éreztetése nélkül Goethe «Ver-
söhnungstragödie»-jának tizennyolca-
dik századi, winckelmanni foganta-
tása merőben elhalványulna s a 
Nietzsche Die Geburt der Tragödie-ján 
felnőtt huszadik századnak megtépett 
lelke kerülne helyébe. 

Mit adott e fordításremekhez a Nem-
zeti Színház? Gondosságot, szeretetet 
mindenesetre : a munkába mindenki 
egész lélekkel belefeküdt. A klasszikus-
barbár-keverék színpad hatásos, habár 
perspektivikusan nem a legszerencsé-
sebb, mert Iphigenia nagy monológjait 
egy kissé félretolja. A Gluck Iphige-
niá-jából Lavotta Rezső karnagy által 
finoman adaptált zenei aláfestés szép 
és helyénvaló, annál feleslegesebb a 
Szentpál-növendékek «mozdulatművé-
szeti» ráadása, ez a szobatorna itt 
majdnem komikus, mindenesetre egé-
szen semmitmondó. Goethe verseit 
szükségtelen női testek ritmikájávai 
megtámogatni, helyt állnak azok ma-
gukért is, ha magyarul is — mint 
Babitsnál — a lélek zenéjét éreztetik 
s ha azt az előadók is méltón képesek 
továbbítani. 

Szabó Margit erre törekedett. Szép 
orgánumában, tiszta tagolású beszé-
dében a nemes szöveg valóban szárnyra 
kapott és — ami a Nemzeti Színház-
ban olyan nagy szó — versnek is meg-

maradt. Az egész együttesben az ő 
versmondása volt a legjobb, sőt való-
jában egyedül ő mert verset mondani. 
A dal-ritmusú részek daktilusait is 
bátran meghullámoztatta, zeneiségü-
ket holmi prózává-értelmezgetésnek 
fel nem áldozta s mégis kibontako-
zott — nem is bontakozhatik ki más-
kép, csak így — ezeknek a helyeknek 
mind mély hangulata, mind értelmi 
plasztikája. A Párkák daláéhoz fog-
ható előkelő szavalást újabban nem 
sokat hallottunk színpadjainkon. 
Hiánytalanul csak Iphigenia lelkének 
heroikus nagyságát nem bírta meg-
éreztetni a szépen elszavalt tragikus 
versekben. Ma sem vagyunk bizonyo-
sak felőle, megvan-e Szabó Margitban 
ez a grandiozitás. Nagy igéret volt 
három éve s annál nem több ma sem. 
Ha azalatt több nagy feladathoz 
hozzá mérhette volna képességeit, ta-
lán már jobban elszakadt volna az 
iskolás tradicióktól. Ezek még eléggé 
bénítják. Mozgásában megvan a je-
lentékenység, de van sok tudatos szá-
mítás is : testtartása, karlendítése rit-
kán esik pontosan egybe az indulatok 
belső hullámjátékával. Néha még fo-
gásokkal él s néha idegenből is köl-
csönöz ilyeneket. Megfigyeltük, hogy 
újabban Bajor Gizitől is átvesz egyet-
mást : az alsó ajak didergő mozgását 
egy-egy vacogva megszülető szó ki-
szabadulása előtt ; s ugyanakkor az 
áll alá emelkedő, súlyalátámasztó kéz-
mozdulatot, mely mintegy a vergődve 
támadó szó segítségére siet. Játéka 
akkor volt legközvetlenebb hatású, 
mikor nem kívülről keresett hozzá 
eszközöket, hanem egészen befelé for-
dult, a lélek felé, melybe Goethe 
ennek a «harmonikus» színjátéknak 
minden tragikai rezzenését helyezte. 

Abonyi Géza Orestese is több külső 
eszközzel élt, mint amennyit Goethé-
nek «istenek bosszújá»-ból emberi lelki-
ismeretté mélyített fúriái megkíván-
nak, sőt megengednek. Kevesebbet 
kell itt az arceltorzulásokra és a kéz-
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fejek görcsös vonaglására bízni, többet 
a Goethe örvényes gyötrelmű szöve-
gére. Abonyi újabban fokozatosan 
haladt a vers tisztelete felé, ebben 
most mintha visszaesést mutatna : 
a tagolást s a hangsúlyt érezhetőleg 
a próza felé tolta. Jobb volt a záró-
szakaszban : i t t nemcsak a lelki-
zavarból, hanem mintegy a pathologi-
záló játékmodor béklyóiból is ki-
szabadult. 

Lehotay szinte semmit sem muta-
tott Thoas lelkének finom fejlődés-
rajzából. Fiatalosabb is volt a kelle-
ténél, szkithának sem volt eléggé bar-
bár : a maszkja akár Agamemnoné-
nak is bevált volna. Meggyőzőbben 
«taurisi» hitelű volt a Bartos marciális 
Arkas-a, neki csak az a hibája, hogy 
a mondanivalóit, különösen a be-
lépései alkalmával jelenteni szüksé-
geseket igen is «fennen» kezdi ; külön-
ben jó alakításának javára válnék, 
ha ezt a hangosságot valamelyest 
mérsékelné. Pyladest Forgácsra bíz-
ták. Ez a görög tragédiában néma 
alak Goethénél megszólalt, még pedig 
meglepően tizennyolcadik századi 
nyelven. Racionalista-optimista lélek 
lett belőle, valami egészséges fuvallat 
az Atridák fülledt világában. Forgács 
ezt megérezte, legfeljebb egy-két ak-
centussal nagyon is a komikai felé 
élezte ki beszédét. Ebben is mértéket 
kell tartani, mert — ha valahol — 
Goethe e művének megszólaltatásá-
ban csakugyan a helyes egyensúlyon 
fordul meg minden. 

Az Iphigenia az új rendezésben a 
színházi est két órája alatt lepereg. 
A harmadikat egy Plautus-komédiá-
val, pontosabban : annak — kivona-
tával, az egy felvonásba összerántott, 
több szereplő nevének, sőt a darab 
megoldásának megváltoztatásával át-
dolgozott Mostellariá-val töltötték ki. 
Magyar címe Révay József pompásan 
gördülő, nagy nyelvi invencióra valló 
fordításában A házi kísértet lett. 
A színház rendezése egészen szabad-

jára bánt a darabbal, a molièrei farce 
hangnemére fogta, afféle ókori Scapin 
furfangjai- t csinált belőle, sok jó 
mozzanattal, nem egészen egységes 
eredménnyel. Gyergyainak közép-
pontba állított figurája ügyes és 
elasztikus volt, csak a valódi kedély 
hiányzott belőle : nem imposztort 
játszott, hanem azt, aki játssza az 
imposztort. Forgács igen mulatságo-
san, de olyan túlzással játszotta a 
részeget, hogy átmenet nélküli józan-
ságát senki sem hihette el. Meglepően 
eredeti volt Losonczy önelégült szom-
szédja s a legnagyobb figyelemre és 
elismerésre méltó a nem mindennapi 
tehetségnek igérkező fiatal Juhász Jó-
zsef istállószagú, bárgyú háziszolgája. 
A hölgyek közül — az átdolgozásnak 
megfelelően — Környey Paula ját-
szott olyan bájos teremtést, kiben 
Plautus aligha ismerne rá a maga, 
egészen másmilyennek elgondolt fu-
voláslányára. 

A Leoná-val Zilahy Lajos írói mű-
vében negyedízben tér vissza a drámai 
konfliktus beszövése a közelmult él-
mény- és hangulat-emlékei közé. Most 
a legkeservesebb élményeket és han-
gulatokat idézi : 1918 őszét. Akárcsak 
a Tábornok-ban, ezúttal is egy női 
lélek viharára figyel a viharos idők 
forgatagában. A szélsőségek felé köny-
nyen lendülő női pszihé valóban alkal-
mas is rá, hogy a szélsőségek tombolá-
sának kora elé tükröt tartson. Zilahy 
épenséggel egy konzervatív és feudális 
arisztokrata-család leányát állítja drá-
májának tengelyébe, de művészi finom 
tapintattal tartózkodik tőle, hogy a 
sötét napokból jólismert hisztérika-
típust válassza, a műkedvelő-forradal-
már patyolatkisasszonyt, aki a nyo-
mor mélyeiből felszakadt csatorna-
illatban is valami új, izgató — par-
fum-t keres. Az ő Leonájának semmi 
köze a hígvelejű köztársasági elnök-
nékkel és népbiztos-szeretőkkel. En-
nek a finom teremtésnek szíve is van 
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esze is van, — pusztító fátuma csak 
annyi, hogy érzése és gondolkodása 
olyan körülmények között s olyan 
időpontban kényszerül az «önismeret 
pokoljárásá»-ra, amikor a szív és agy-
velő konfliktusai megoldhatatlanok. 
A kor kényszere rombol ebben a 
drámában, melynek fordulataiban, 
egész motiválásában a kritika erősen 
felhánytorgatta a véletlenek túlságos 
szóhozjuttatását. De a forradalmak-
nak nevezett érzelmi és gondolati 
földrengések a véletleneknek valósá-
gos járványperiodusai s Zilahy drá-
mája ezeknek a szabállyá vadult kivé-
teleknek és lehetségessé lódult lehetet-
lenségeknek is nem mindennapi erejű 
rajza. Végső kihangzása körülbelül ez : 
az embert a forradalmak hirtelen vá-
laszadásra kényszerítik olyan kérdé-
sekben, melyekre választ adni nyugodt 
végiggondolás után is a boldogság 
kockázatával jár. Nincs szilárd elv, 
merev meggyőződés, mely ilyenkor 
legalább pillanatokra rá ne döbbenne 
a maga végzetes gyengeségeire, finom 
repedéseire, csakhogy a megértésre, 
meleg emberi közeledésre ilyenkor 
már sem mód, sem idő : akik egymást 
megérthetnék, az értelem nyelvén 
már nem, csak hebehurgya tettekén 
át közlekedhetnek egymással. Azt is 
felrótták Zilahynak, hogy — mint 
korábbi műveiben is akárhányszor s 
főleg a Tábornok-ban — ezúttal is 
megkerülte a drámai csomót s Leona 
atyja és szerelmese között a «nagy 
jeienet»-et meg sem írta. Valóban, 
témájából el tudnók képzelni ezt a 
drámát is, mely azonban nem volna 
többé a — Leonáé. Zilahy meg-
mutatja a szembenálló erőket, de szín-
padából nem csinál dialektikai küzdő-
teret, nem játszat le rajta fizikai 
laboratóriumban előállított égihábo-
rút, csak egy viharban künnrekedt, 
didergő lélekre figyel, mely fedél alá 
már nem juthat soha. Nem óvatosság-
ból vagy kompromisszumra való haj-
lamból kerüli a forradalmi kérdések 

tüzetesebb elvi feszegetését : ameny-
nyit erészben mond, abból is kihallani 
a meleg emberszeretet és határozott 
érzület szavát. De neki lényegileg 
épen a forradalom zavarosára volt 
szüksége, mely megdöbbentő termé-
szetességgel kínálja a rémdráma ke-
reteit, melynek «expozíció»-iban a ka-
tasztrófa már tökéletesen megérik, 
akárhányszor minden «felépítés» át-
ugrásával. 

Zilahynak nagy erőssége a színpadi 
miliőrajz. Ezzel most is széltére él, 
biztosabban és gazdaságosabban, mint 
valaha. Külvárosi népkonyhája époly 
eleven, époly meleglelkűséget árasztó 
csoportkép, akár a Szibéria fogoly-
tábora, de annak pontozó modora 
helyébe itt összefogóbb látás, kevésbbé 
divizionista színezés lép : a csoportba 
a görög tragédia kórusának komor 
fenségéből is beleköltözik valami. 

Ennek egyenértékű színpadi meg-
oldása s általán az egész drámában 
az itt annyira fontos hangsúlyelosztás 
kemény próbát rótt a színházra s ez 
a maga erejének próbáját ritkán állta 
meg oly diadalmasan, mint ezúttal. 
A Nemzeti Színház újabban elhall-
gatja a rendező nevét, elég méltány-
talanul, különösen olyan klasszikus 
fokon álló munkával szemben, aminő 
most az Ódry Árpádé. Finom meg-
értés, biztos judicium és okos tapintat 
fogott itt össze s alkotott hibátlan 
remeket. Le volt itt faragva a teatra-
litás minden legparányibb rezzenése, 
a finom realisztikum ízével hatott 
az egész előadás, de annak a realiszti-
kumnak ízével, mely nem tapad kíno-
san a valósághoz, hanem «annak égi 
mása» felé lendül. Ez a lendület ra-
gadta magával a közreműködőket is, 
mindenekfölött Leona megalkotóját, 
Bajor Gizit. Valóban alkotást adott, 
az íróéval egyenértékűt és organiku-
san egybeforrottat. Fantáziájával meg-
ragadta, amit az írótól kapott, az 
alakot valósággal felszívta a maga 
egyéniségébe, az élet legteljesebb hite-
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lét adta, korántsem az élet — másolá-
sával, hanem annak biztos, szuverén 
formálásával. Nem bámulatot keltett, 
mit virtuóz eszközökkel is elérhetni, 
hanem élmény-erejűen megrendített, 
amire csak az alkotó lélek képes. 
Amit ő mutat, valóban «lelkivilág» : 
egy gyengeségből-erőből összetett lé-
lek egész világa. «Nem vagyok szí-
nésznő» — feleli az első felvonásban 
a filantróp-forradalmár népkonyha-
főnöknek s valóban egész játékában 
nem volt egy szemernyi «színésznői» 
vonás sem. Nem voltak «nagy jele-
net»-ei : a tökéletes egység megterem-
tésében volt nagy. A szerelmével való 
utolsó találkozása mozzanatában egy 
egész belső világ összeomlását érez-
tette, szinte percek alatt s szinte min-
den «szöveg» nélkül, de holtravált 
arcát, megüvegesedett tekintetét, der-
mesztő sikolyát elfelejteni nem lehet 
soha. 

Csortos Gyula is megint a lélek-
teremtés magasába emelkedett. A rá-
bízott alak rajzában két irány felé is 
megvan a kisiklás veszedelme : a re-
torika meg a szentimentalizmus irá-
nyában. Csortos minden szaván a fo-
gantatás pillanatának frissesége ér-
zett, s egész lényéből a kedély közvet-
len melege sugárzott. A keresetlen, 
lélekben gyökerező előkelőségnek ily 
meggyőző színpadi rajzát mástól ma 
aligha várhatnók. 

Petheő Attila tépettlelkű forradal-
márját a kritika kelleténél puhábbnak 
ítélte. De itt karakánabb vonásoknak 
bizonyára nincs helye, ez az ember 
minden, csak nem vezértemperamen-
tum, valóságos mintája a «malgré lui» 
cselekvésbe-sodródó ábrándozónak. 
Petheő erre a helyes alapra épített, 
biztosan és művészi diszkrécióval. 
Ódry Árpád egy tipikusan «hálátlan» 
szerepnek adott súlyt és tekintélyt. 
Gál Gyula elmegyógyásza egy kis 
mértéktartásra szorulna : az önirónia 
árnyalata helyén van alakításában, 
de felsülési jelenetének önkéntelen ko-

mikumát kevésbbé erős aláhúzással 
jobban éreztethetné. 

Az epizódban zavaró hang sehol 
sem akadt, apróban-remeklés annál 
sűrűbben. Rákosi Szidi néhány mon-
data egy életsors távolába világított, 
Kiss Irén mozgása, arcjátéka maga 
a művészi igazság. Hosszú Zoltán 
kis jelenete lélekbemarkoló élmény 
erejével hatott. 

Szélhámos kerestetik a fiatal Asz-
lányi Károlynak kamaraszínházi új-
donságában, mert szélhámos híján 
B-lista fenyegeti a kétségbeejtően eré-
nyes és papucshős német kisvárosnak 
egész rendőri testületét. A polgár-
mestert meg kell győzni felőle, hogy 
Allstadtban is lehet azért «kutya a 
kertben», mégpedig esetleg magának 
a polgármesternek kertjében. Kapóra 
jön a kényszernyugdíjazás veszedel-
mébe jutott rendőrtanácsos albérlője, 
ki szemet vetett a polgármester leá-
nyára. Ebből kell sebtében afféle élet-
mentő szélhámost csinálni. Nehezen 
megy a dolog, a fiú nem elég «nagy-
stílű», a végső esetben mindig hajlandó 
a becsületes megoldást választani. 
Nagynehezen mégis eljut a lányszök-
tetésnek — tervéig. A megvalósításra 
már nem kerül sor, mert a vasúti állo-
máson egy végszóra megérkezett, hir-
telen kiengesztelődő nagybácsi rendbe-
hoz mindent : a fiatalok dolgát csak-
úgy, mint a Damokles-kard alatt sze-
pegő rendőrségét. 

Ez a hálás, bár szörnyen nem új 
ötlet bravúrosan megírva talán a 
Túlbuzgó fiatalember-éhez hasonló pénz-
tári sikert hozhatott volna a szín-
háznak. De Aszlányi gyámoltalanul 
írta meg. Rá sem lehet ismerni a Pénz 
a láthatáron című groteszk, száraz 
humorú regény szerzőjére. Önmagá-
hoz cseppet sem hasonlít, másokra 
annál jobban emlékeztet. Még a vé-
kony ötlet lehetőségeit sem képes ki-
aknázni, egyes szálakat egészen elejt, 
élettelen jeleneteket iktat be, mikor 
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a nézőt csak kápráztató irammal le-
hetne úgy-ahogy elkábítani. Ügye-
fogyott darabja rossz szolgálatot tesz 
a Kamara Színháznak, melynek a 
bajor élclapok színvonalán felül ille-
nék mozognia, s a színház még rosz-
szabb szolgálatot tet t az ifjú szerző-
nek, hogy ilyen felkészültséggel máris 
érettségi vizsgálatra bocsátotta. Segít-
ségére a rendezés sem igen sietett, az 
előadás vontatottsága még kirívóbbá 
tette a darabnak ügyességig is ritkán 
emelkedő ürességét. A közreműködők 
már jobb szívvel karolták fel a ve-
szendő ügyet : Uray Tivadar, Tas-
nády Ilona, Bartos Gyula, Horváth 
Jenő s főleg Vaszary Piroska szinte 
önfeláldozóan jókedvű és tempera-
mentumos volt, az igazi kedélyben és 
lendületben annyira ínséges szöveg 
ellenére. Vándory Margit postáskis-
asszonya is pompás genre-alakítás. 
De még az ő igyekezetükből sem igen 
igérkezik akár erkölcsi siker, akár — 
pénz a láthatáron . . . 

A kiskorú szerzőt a riporterek a 
bemutató előtt — more patrio — 
vallatóra fogták, adott is önérzetes 
nyilatkozatot, hogy — azt mondja — 
a főbaj az, hogy színpadi szerzőink 
szerint a színdarabíráshoz nincs szük-
ség kemény tanulásra. Bezzeg ő 
éveket szentelt rá, hogy megtanuljon 
minden megtanulhatót ! Veszedelmes 
az ilyen nyilvános mellveregetés, mert 
szinte provokálja a jóakaratú bizta-
tást : tessék csak bátran — tovább 
tanulni. 

* 

Somerset Maugham a közönségnek 
régi ismerőse, a Vígszínházénak meg 
szinte már háziszerzője. Meg is van a 
közönség-prestige-e : tőle unalmat nem 
igen várhatni, mindig «érdekes», néha 
a kelleténél is inkább. A legamerikaia-
sabb angol színműíró, a szónak nem 
nagyon hizelgő értelmében. Szereti a 
körmönfont témát, az izgató színeket. 
De azért merőben vásári portékát 
sohasem ad, érti a finomabb dialógust, 

sőt az emberi lélek mélyei felé is van 
merőónja. 

A Vígszínház mostani újdonsága 
A szent láng megint egészen rávall 
szerzőjére : nem épen előkelő témát 
szolgál fel mutatós, csillogó, néha 
épenséggel meggondolkoztató szervi-
rozásban. Ezúttal nem él semmi külső, 
környezeti exotikummal, angol úri-
családban játszatja le történetét a 
ronccsá lett pilótatisztről, kinek csupa 
gyöngédség felesége a «vér szavára» 
szerelmi viszonyba bonyolódik sógo-
rával, s a fiúk édesanyjáról, ki hogy 
menthetetlenül beteg fiának keserves 
valóságra ébredését meggátolja, az 
egészséges fiú boldogságát pedig elő-
segítse, irgalomból, valami «magasabb» 
erkölcsi parancs, a «szent láng» sugal-
latára megmérgezi szerencsétlen gyer-
mekét. Végrehajtja azt, aminek végre-
hajtása felől a Kísértetek Alvingnéjá-
nak esetében a függöny utolsó össze-
csapódása kétségben hagy minket. 

Pár éve a Belvárosi Színházban lát-
tuk Bíró Lajos utolsó színművét, a 
Boszorkánytánc-ot. Ebben — az anya 
szerepét kivéve — minden megvolt, 
amiből Maugham darabja felépül : a 
halálos beteg férj, a szerelmes ápolónő 
által ártatlanul meggyanúsított fele-
ség s főleg az egész kínos és hosszadal-
mas «házi vallatás». Bizonyos, hogy 
mind a két szerzőnek ez az utóbbi 
volt a legfontosabb, hiszen ebből tá-
mad az egész «drámai feszültség». 
Mindketten ki is aknázták széltére, 
Bíró rikitóbb, Maugham választéko-
sabb eszközökkel, emez azután még az 
anya kegyes és «heroikus» gyilkossá-
gának motivumával is komolyabb ala-
pokra iparkodott a Rührstück-témát 
helyezni. Csakhogy ezek az alapok na-
gyon ingatagok. A szerző valódi téte-
les drámát ír, tételét minden elképzel-
hető módon igyekszik megtámogatni, 
az anya szájába a darab végén hosszú 
önigazoló beszédet ad — «sie spricht das 
grosse Wort gelassen aus» —, hanem 
azért nemcsak hogy általános érvé-
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nyűnek nem bírja elfogadtatni a 
maga igazságát, de még az előttünk 
lévő szinguláris esetben sem birunk 
vele lelkünk szerint kibékülni. Mit is 
mondott Péterfy Jenő Kisfaludy Ká-
roly Iréne-jének «szent diplomáciájá»-
ról? «Ez oly magasztos önfeláldozás, 
hogy tiszta hazugság». 

Hazugságot igazsággá hamisítani bi-
zonyára nem könnyű feladat, de a 
Vígszínház ezúttal bravúrosan véghez 
vitte. Igaza volt annak a kritikusnak, 
ki azt írta erről az előadásról, hogy 
a darabból mindent nem «kihozott», 
hanem abba mindent — belevitt. 
Belevitte az életszerűség, sőt a köl-
tészetszerűség illuzióját. A rendezés a 
nagyon is mondvacsinált alakok köré 
feszült, elektromos légkört teremtett, 
a közreműködők pedig egytől-egyig 
meggyőzőkké bírtak válni a magukra 
parancsolt meggyőződés árán. Varsá-
nyi Irén most csakugyan dusei magas-
laton járt, abban is, hogy mint Duse 
annyiszor, keveset-érő írói nyersmaté-
riát lelkesített át élővé, a művészet 
autochton erején élővé. Talán kevésbbé 
volt kemény és racionális, mint Maug-
ham elgondolása, ő inkább a jóságra, 
a fanatikus szeretetre hangolta át az 
alakot, de ebben a hangnemben hibát-
lanul tiszta és megindítóan mély volt 
a dallama. Három felvonáson át a 
legritkább csodák egyikét éreztette : 
a «háttérben-maradás művészeté»-nek 
grandiozitását. Egészen az övé mellé 
magasodott a Makay Margit mosoly-
ból, fájdalomból szőtt, bámulatos tisz-
taságú s még bámulatosabb biztos-
ságú játéka a feleség szerepében. Törzs 
makabreszk derűjét, vérző lelkét, gyer-
meki gyámoltalanságát sem lehet egy-
könnyen elfelejteni. Vértes a Különös 
közjáték óta ilyen spontán, emberi és 
férfias alakítást, mint most az orvos 
alakjában, sohasem produkált. A fiatal 
Jávor Pál az első felvonásban egy 
kissé elmosta figurájának konturjait, 
de azután, mintha a többiek biztos-
sága rá is átragadt volna : különösen 

a befejező mozzanatokban a legjobb 
vígszínházi szinten mozgott. A Víg-
színház előkelő játékkultúrája Beregi 
Oszkárt is tartózkodásra és elmélye-
désre sarkalta. A hosszabb német szí-
nészkedés után hazakerült Péchy 
Blanka pedig sok tudással, éles meg-
figyeléssel, biztos stílusérzékkel meg-
gazdagodva köszöntött be. Fanyar ra-
jongású, elfojtott indulatoktól fűtött 
ápolónője jelentékeny színészi alkotás. 

Ebben a darabban a Vígszínház a 
maga hagyományaihoz pompásan vágó 
feladathoz jutott ; s a remek előadá-
son valóban évtizedek hagyománya 
dolgozott. * 

A jó tündér-ben, Molnár Ferenc új 
vígjátékában mondják valakinek : «Én 
tisztelem az Ön szegénységét». Erre 
a felelet : «Bár inkább vethetné meg 
a vagyonomat !» Nos, ebben az érte-
lemben maga a darab inkább tiszte-
letre méltó, semmint megvetésre : 
a vagyona nagyon szerény, lelkiek-
ben szinte siralmasan az s még kéz-
művességnek is valahogyan — fél-
kézzel készült. Középpontjában egy 
kis állástalan mozijegyszedőlány áll, 
villamos zseblámpával világító «szent-
jánosbogárka», a nagyvárosi társada-
lom «kültagja», ki valami megokolat-
lan jótétlélek-hóbortban szenved, min-
denkinek szerencséjét szívére veszi, 
még a magáénak árán is, még el-
bukásával is hasznot akar hajtani 
valakinek, a vak véletlenre bízván, 
hogy kinek. Egy «ügyetlen» ügyvédet 
sodor az erkölcsi függetlenség válsá-
gába, ennek az alaknak rajzában meg-
csillan valami Molnár eredendő, ré-
gibb műveiből is ismert érzelmessé-
géből, melynek a főalak «tündér-
kedés»-ében már jóformán csak paró-
diáját kapjuk. Ezzel a tündér-moti-
vummal — noha finomabb psziho-
lógiai alapokon — már találkoztunk 
épen a Vígszínházban is, néhai Orbók 
Lórántnak a világháború kezdetén 
bemutatott darabjában, melynek címe 
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is A tündér volt. Molnár ezt aligha 
látta, akkor ő már a fronton hadi-
tudósítóskodott. Nála az egész «tün-
dérkedés» csak színpadi fogás, mely 
a játék irrealitásának biztosítékául 
van szánva. De most épen ezt az 
irrealitást nem bírja elfogadtatni, mint 
bírta esztendeje az Egy-kettő-három 
marionettszerűségében. Csupa merő 
stílus-zavar, melyben a nyers realisz-
tikum egyre elnyomja a mondva-
csinált s csak híg szólamokban élő 
transzcendentálist. Az alakok morális 
távlatok felé törekszenek, de az író 
rendre üres bábokká merevíti őket, 
jellemekké lehetnének, de Molnár jelle-
met sem engedélyez nekik, pusztán 
aforizma-automatákat csinál belőlük. 
A meglepetésül, új Molnár-trükkül 
szánt utójáték pedig végleg betetőzi 
az egésznek stílustalanságát, erről 
Molnár legbuzgóbb magasztalója sem 
bírt meggyőzőbb bókot kisütni : «az a 
legnagyobb kedvessége, hogy semmi 
szükség nincs rá». 

Gaál Franciska mód nélkül szen-
velgett s talán ezúttal nem is tette 
rosszul : e túlhangsúlyozás nélkül 
még kirívóbbá lett volna figurájának 
ijesztő gyökértelensége ; így legalább 
stílust csinált a képtelenségből. He-
gedüs kedves troglodita-bájjal s azon-
felül a kisember főnyeremény-káprá-
zatának is, erkölcsi érzékenységének 
is néhány őszinte és mély hangjával 
ajándékozta meg a belső «szilencium» 
felé sodródó ügyvéd alakját. Góth a 
trösztelnök szerepét úgy játszotta, 
mint az Egy-kettő-három-beli Morison 
bankár egy kalandját, vágtában és 
sommázva. Rajnayt az a fok dícséri, 
amivel kevésbé unalmas a rábízott 
alaknál. Ez a többlet a Gombaszögi 
Ella meleg humorában is méltánylást 
érdemel. * 

Bárdos Artúr, a Magyar Színház 
új művészeti igazgatója rendezői fel-
adatot először Földes Imre színművé-
ben, A világ könyvelőjé-ben vál la l t . 

Ezen az estén legtöbbet valóban az ő 
munkája ért : fantázia és friss lendület 
látszott meg rajta. Kár, hogy ezúttal 
értékesebb írói matéria nem állt ren-
delkezésére. Mert Földes darabja szinte 
iskolapéldája annak a «nagy fá»-nak, 
melybe akármi fejszét nem tanácsos 
belevágni. Nagy kollektív hátterű drá-
mát akart írni, kegyetlen szatirával, 
utópisztikus kihangzással. Már a sza-
tira fanyarsága sem igen fér össze az 
utópiának lényegi optimizmusával, 
Földesnél meg épen a szatirán marad 
a hangsúly, az «emberiségmegváltás»-
nak csak az emberi természettől de-
terminált eredendő reménytelenségét 
mutogatja. Ha e tekintetben követ-
kezetes marad, talán a tiszta paródia 
hangnemében többre vitte volna. De 
«egyszerű és józan» gyári könyvelőjé-
nek ötletét — ki a munkanélküliség-
től fojtogatott népek talpraállítását 
az utolsó húsz esztendő radikális fő-
könyvi stornirozásával kívánja meg-
kísérelni — Földes nem hajlandó naív 
hóbortnak tekinteni, egyre jobban 
azonosítja magát hősével, kinek el-
bukásában végül már nem is gyerme-
teg ábrándnak, hanem valami biblikus 
cselekedetnek hajótörését illenék si-
ratnunk. De mi ebben az egész köny-
velési bravúrban őszintén hinni pilla-
natig sem bírunk. Ezért ígér a színmű 
valamit a megindításakor, midőn öt-
letének még csak negatív, szatirai éle 
villan meg (pl. a genfi népszövetségi 
tanács letartóztatásának és internálá-
sának jól megírt jelenetében), s ezért 
veszti hitelét a folytatásában, midőn 
az ötlet pozitív alkalmazását és ered-
ményeit is készpénznek kellene elfo-
gadnunk. Európa sorsának megoldá-
sát ilyen «világkönyvelés»-től mégsem 
igen remélhetni, ha mindjárt Bernhard 
Glasgow főkönyvelő úr — honfitársá-
nak, Rothermere lordnak legmerészebb 
álmain túltéve — megint a javunkra 
könyveli is el elszakított országrészein-
ket. Földes minden színpadi művében, 
ebben a legújabban is, sokat dikcióz-
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nak ; a legkelletlenebbek most is eről-
tetett és olcsó irredenta szólamai, 
ezeket a kardcsörtető darabokban ép-
oly kevéssé szeretjük, mint ebben a 
pacifista kettőskönyvvitelben. 

Érdemesebb színészi feladat a cím-
szerepet játszó Gellért Lajosén kívül 
alig akad. Neki sok szép mozzanata 
van, egyénisége, melanchólikus orgá-
numa képes némi tekintélyt és sok 
rokonszenvet szerezni a világ legsze-
rényebb diktátorának. Palotás Irén — 
kit esztendeje még színinövendékül és 
Pálinkás Irén néven kedvezően ismer-
tünk meg a Nemzeti Színházban — 
kellemes és fejlődésre képes színész-
nőnek igérkezik. Rubinyi, Ráday, 
Justh biztosan mozognak a maguk 
talaján, Z. Molnár, Zala Karola ke-
vésbbé biztosan az egyéniségükhöz 
nem igen vágó feladatban. A jóhatású 
színpadi képek Vogel Eric művei. 

* 

Fodor László Töltőtoll-a egy álló 
esztendeig járta a külföldet (Turin, 
Berlin, Bécs, Belgrád), míg most a 
Belvárosi Színházba elérkezett. Na-
gyon nemzetközi is a stílusa, beválnék 
akár fordításnak is s ha történetesen 
fordításul kerül elibénk, akkor is azt 
éreznők : csak úgy «kapásból» emelték 
ki a sűrű átlagból. Technikát a fran-
ciáktól tanult, meg azok tanítványá-
tól, Molnár Ferenctől, elsajátított egy 
kis Shaw-frazeológiát is — s közben 
szinte egészen elfelejtette önmagát. 

Új darabja alapjában egyszerű, 
egészen kellemes munka, ezúttal nem 
a házasságtörés komédiája, sőt az 
alaptalan féltékenységé. Új ötlete az, 
hogy az egyre halmozódó véletlenek 
következtében gyanúba fogott fiatal-
asszony maga a hitvesi hűség szobra, 
a mások ügyében vesékbe látó válóper-
specialista férj pedig a maga portáján 
valóságos világbajnoka a rövidlátás-
nak. Az ominózus aranytöltőtoll, mely 
napok óta gyengéd meglepetésnek 
szánva ott hever a férj íróasztalán, 

miközben ez már szinte önkívületben 
keresi Desdemona zsebkendőjéhez 
Cassiót : az örök férfibizonytalanság 
szimbolumául van szánva s csakugyan, 
a téma akárhányszor komolyabb 
irányba próbál fordulatot venni. Ám 
az író ilyenkor — a fordulatot némi 
«drámai aláfestésű» tirádára kihasz-
nálva — hirtelenül megint átjátssza 
az egészet a poentekre kihegyezett 
komédia területére. Itt otthonosabban 
is mozog, az egymás sarkába hágó 
vicceket ügyesen süti el, amíg a szín-
padot figyeljük, ki vagyunk szolgál-
tatva az omelette-nyi ügyecske körül 
szőtt zajos jövés-menésnek, csak a 
függöny utolsó összecsapódása után 
érezzük valahogyan a keresztrejtvény 
megoldásának lagymatag, kispolgári 
és fantáziátlan örömét. Meglehet, hogy 
a közönség ennyivel is beéri, a hősnő 
vakmerő tisztessége pedig esetleg még 
az írói merészség erejével is hathat. 

A színház gondos, csak egy kissé 
a kabaré felé színezett előadással szol-
gálta a sikert. Dayka Margit valósá-
gos önfeláldozással azonosította ma-
gát a nem neki való feladattal ; 
szerepének «mélypontjai» körül jut tat-
hatta csak szóhoz a szív és kedély 
néhány bensőbb hangját, amennyit 
a darab légüres stílusa szinte meg sem 
bír. Somlay fényesen «megcsinálta» 
a naivságot s a mértéken egyre túl-
lendülő gyámoltalanságot, bár ez neki 
is inkább csak felvett hangja. Kovács 
Károly rokonszenves színész, de szív-
rablónak nem épen meggyőző. Annál 
meggyőzőbb a temperamentumos Kö-
kény Ilonának adakozó multú nagy-
ságos asszonya. Gózon kedves és köz-
vetlen, Ihász is ügyes, de még mindig 
kelletén túl operettlizik. Rédey Tivadar. 

Színházi levél. 

Szeged, 1930. október. 
A Napkelet olvasói bizonyosan em-

lékeznek még a legutóbbi szegedi szín-
házi levélre, melyben a levélíró beszá-
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