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len előadásával járult hozzá az est 
teljességéhez. A gyönyörűen beszélő, 
szavát megigéző magyar zamattal ejtő 
színésznő finom és biztosj művészi 
érzékkel lemondott minden külső 
eszközről, színészkedő arcjátékról, a 
szókat aláhúzó taglejtésről. Nem a 
költemények technikai részében kere-
sett fogódzót — mint annyi versmondó 
színész — a maga érvényesítésére, ha-
nem a verseknek múzsai részét közvetí-
tette a múzsa nemes nyugalmával. 

Rédey Tivadar. 

Színházi szemle. 
I. 

A történeti drámának az utóbbi idő-
ben kissé elhallgatott Múzsája megint 
megszólalt Bibó Lajosnak a Nemzeti 
Színházban bemutatott Báthory Zsig-
mond-jával. A fiatal szerzőnek már 
első darabjában, a népies tárgyú Juss-
ban kétségtelenül meglátszott a tehet-
ség, nem csoda hát, hogy ha most, 
amikor magasabb témába fogott, pró-
bálkozását általános érdeklődés előzte 
meg. 

Ami a darabnak mondanivalóját és 
lendületét illeti, az méltó is arra, hogy 
a mai kor magyarja figyelmes fülekkel 
hallgassa. Mert Báthory Zsigmond álma 
a mai magyarságé is. A szétesett hazát 
romjaiból újra eggyé forrasztani : ki-
nek a szíve nem ver visszhangot e 
feléje kiáltott szavakra? 

De nemcsak a hősnek, Báthory Zsig-
mondnak, hanem az őt környező többi 
alaknak is van egy-egy energikus szava 
a mai élő magyarhoz. Az ellenség le-
gázolásában való vak bizakodás, a 
háborút lihegő szenvedélyek mellett 
ott aggódik a bölcs mérséklet és inte-
lem is az ősz Kendi szavaiban. A vér-
mes képzelődés, a fantaszta álmodozás 
azonban nem hallgat rá, a fejedelem 
háborút kezd, abban a reményben, hogy 
kiveri az ország földjéről a törököt. 
A német szövetséges azonban nem elég 
kitartó, a többi barát is eloldalog, úgy 
hogy vállalata minden bravúros hadi-
tett ellenére is balul üt ki. Ő maga s 
vele együtt az ország szárnyaszegetten 
hull még nagyobb mélységbe, mint 
ahonnan felrepülni iparkodott. Zsig-
mond elveszti trónját, helyére Báthory 
Endre ül s a köréje gyülekező ma-
gyarság azt a tanulságot vonja le, 
hogy az ország felszabadítása nem az 
ő feladata, hanem az unokáké. 

A darab gondolata a mai magyarnak 
szól tehát. Ez a célzás azonban sehol 

sem szól ki kellemetlen, rikító tenden-
ciával a darabból, hanem művészi ön-
kéntelenséggel fejlik az alakok lelké-
ből és korából. 

Mondanivalójának súlya és százado-
kat átfogó jelentősége e drámát a 
nagystílű történeti színművek közé 
sorozza. A főalak jelleme is határozott 
írói kézzel művészien van megraj-
zolva. A dikció hangja pedig — épen 
a magasba lendülő helyeken — meg-
kapóan őszinte. Kár azonban, hogy a 
darabnak egyes formai hibái megaka-
dályozzák azt, hogy a mondanivaló 
olyan erővel hasson, aminővel hatnia 
kellene. 

Először is hiba volt ezeket az orszá-
gos súlyú eszméket, elveket és szenve-
délyeket annyira összekeverni azzal a 
szerelmi viszonnyal, ami Kendi leánya, 
Zsuzsanna és a fejedelem között szövő-
dik, s ami Zsuzsanna mátkáját, Báthory 
Boldizsárt a fejedelemmel szembeállítj a. 

Ezt a fenségesre hangolt drámát 
egy egész előjátéknyi terjedelmű sze-
relmi és családi nyitány vezeti be. 
Minek ez a messziről való kanyarodás a 
főmondanivaló felé? Mért akarja az 
író Erőst zengeni, mikor lantjának 
húrjai úgyis Atridest és Kadmost fog-
ják rá felelni? 

E hibán kívül, sajnos egyebek is 
akadnak. A darab motiválása nem 
egyszer zavart és homályos. Vannak 
indítékok, amelyeket csak a darab 
későbbi folyamán értünk meg és olya-
nok is akadnak, amelyek végül is 
homályban maradnak. 

Úgy képzeljük, hogy Bibó Lajos 
erőteljes tehetsége még kiváló darabok-
kal gazdagíthatja drámairodalmunkat, 
ha komponálásában szorosabb kötésre 
és világosabb vonalvezetésre, indokolá-
sában pedig nagyobb világosságra tö-
rekszik. 

A színészek nagy gonddal és meleg 
szeretettel játszották szerepeiket. Kiss 
Ferenc erőtől duzzadó Báthory Zsig-
mond volt s a darabnak szinte a szim-
bólum felé szárnyaló részeit lendülettel 
mondta. Tőkés Anna — mint Kendi 
Zsuzsanna — sok életet vitt nehéz 
szerepébe. Gál Gyula illuziókeltő Kendi, 
Környey Paula finom Mária Krisztierna 
volt. Igen nagy hatást ért el a szegény, 
fiát vesztett székely parasztnak egyet-
len jelenetre terjedő szerepében Bodnár 
Jenő. Annyi erő és annyi szív volt 
benne, hogy szavait kétszer is méltán 
szakította meg a felzúgó taps. Nem 
feladatunk a színház vezetőségének 
tanácsokkal szolgálni, de azt hisszük, 
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hogy e tehetséges és nagyszorgalmú 
színész megérett immár nagyobb felada-
tokra is. 

Végül még egyet : a prológust telje-
sen el kellene hagyni, hiszen a mondani-
való nélküle is érthető. 

* 

Labiche és Durunek valaha nép-
szerű vígjátéka, a Szépasszony feleség 
a Nemzeti Színház felújításában nem 
tudott tartósan közönséget vonzani. 
Pedig a rendezésnek az az ötlete, hogy 
a darab tónusát a bohózat felé tolta, 
teljesen helyes volt. A vígjáték hang-
jának és eszközeinek avultsága azon-
ban minden igyekezetet elgáncsolt. 
A színházjárók többsége nem néz az 
irodalomtörténetíró szemével: ami ezt 
a színpadi technika és a drámai forma 
fejlődésének szempontjából érdekel-
heti, azt a közönség — ha csak egyéb 
értékek nem nyujtanak valami élveze-
teset neki — könnyen unalmasnak 
találja. Ez történt itt is. A Szépasszony 
feleséget csak a színpadon környezték 
hódolók, a nézőtértől bizony kosarat 
kapott. 

Sokkal jelentékenyebb kísérlete volt 
a Nemzeti Színháznak két Moliére-
darabnak egy estén való felújítása: 
A tudós nőké és A szereleni, mint orvosé. 

A tudós nők előadása érdekes példája 
annak a nem szokatlan esetnek, amikor 
a nézőnek az a benyomása, hogy szinte 
valamennyi színész jól játszik s az elő-
adás mégsem sikerült. E darabban is a 
színészek becsületes munkát végeztek, 
szerepeiket majd mindnyájan helyesen 
fogták fel, jól interpretálták, sok ötlet-
tel gazdagították, azonban a moliére-i 
darabokhoz szükséges tempót sehogy-
sem találták el. Pergőbb frisseség, 
könnyedebb elevenség kell ide ! Szí-
nészeink kissé kényelmesek voltak és 
nagyon is lassan beszéltek. Igazság-
talanság volna tőlük kívánni, hogy 
a már természeténél fogva kényelme-
sebb magyar beszédet teljesen francia 
kaptára verjék, de ilyenféle darabokban, 
ahol egynémely jelenet főszépsége a 
dikció graciózus könnyedsége, finoman 
és gyorsan nyilazó szellemessége — 
okvetlenül más beszédtempó kell. El-
végre egy darabnak nemcsak mondani-
valóját kell hiánytalanul érvényre jut-
tatni, hanem stílusát és ütemét is. 

Ezenkívül még csak egy szerény 
kérdésünk lenne : miért kellett Arany 
Lászlónak nagyon szép fordításán hely-
lyel-közzei változtatni? 

A szerelem mint orvos előadását ta-

valy már ismertettük. Itt csak ismé-
telhetjük azt a megállapítást, hogy a 
Nemzeti Színháznak ez a legjobb 
Moliére-előadása. Az egésznek artisz-
tikus stilizáltsága, kecses mesterkélt-
sége és finom geométriája annyira 
sikerült, hogy tavalyi színrehozatala-
kor közönségünket róttuk meg, amiért 
ez előadást hidegen fogadta. Most 
örömmel tapasztaltuk, hogy a nézőtér 
sokkal élénkebben reagált a színészek 
teljesítményére, mint tavaly. L á m ! 
mégis csak lehet közönséget nevelni. 

A Dickens regénykéjéből átdolgo-
zott Házi tündér a maga bensőséges 
hangulatával, kedves érzelmességével, 
intim stílusával csakugyan a Kamara-
színház színpadára való. Hát még, ha 
két olyan ereje van az előadásnak, 
mint Sugár Károly és Rózsahegyi Kál-
mán ! E két színész valósággal arra 
látszik teremtve lenni, hogy Dickens 
világának két ellentétes pólusát meg-
testesítse. A groteszkbe hajló gonosz-
ság egyfelől, másfelől meg a csupaszív 
jóság" olyan hamisítatlanul dickensi 
volt bennük, hogy e szerepekre nálunk 
ma nem igen képzelhetnénk kitünőbb 
ábrázolókat. Sugárnak már megjelenése 
is elsőrangú. Kegyetlenül kaján arcá-
hoz a csúcsosra maszkirozott fej pom-
pásan illik. Amellett mozgása, beszéde 
is összhangzatosan illeszkedik ez alak-
nak alaptermészetéhez. Hogy pedig 
Rózsahegyi az érzelmes humort, a 
szívnek melegét kitünően tudja ábrá-
zolni, azt magyarázni sem kell. Egy 
jelenete külön is hagy legyen itt fel-
jegyezve. Mikor elveszettnek hitt fiát 
felismeri, a túláradó érzelem súlyától 
szinte összeomlani látszik. Térde meg-
roggyan, egy-két pillanat még és össze-
esik, annyi ereje azonban még van,, 
hogy a tőle pár lépésnyire álló fiához — 
így rogyadozó térdekkel — elvánszo-
rogjon s a nyakába boruljon. 

A többi szereplő is méltó társa volt 
e két színésznek. Magán az előadáson 
azonban itt is éreztünk némi fogyat-
kozást. A hangulatot, ami ebben a da-
rabban olyan fontos, kissé kényszeredet-
ten, inkább akarva, semmint fakadó 
önkénytelenséggel hozták ki. Való-
színű, hogy a további előadások során 
e szögletek lecsiszolódnak, kétségtelen 
azonban, hogy a bemutatón még kissé 
nyers volt az előadás. 

* 

A Vígszínház a nagysikerű Noszty-
sorozatát Szenes Béla új darabjával-
a Nem nősülök című vígjátékkal tar-
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kázza. Se nem jobb, se nem rosszabb 
munka, mint a tavalyi Szenes-darab, 
Az alvó férj. Szóval semmi köze sincsen 
az irodalomhoz. A komolyabb kritiká-
nak az efajta fércművekkei szemben 
nem is lehet jobb tanácsot adni, mint 
amit Vergilius mondott Danténak a 
pokol-tornácában nyüzsgő silányakra : 
Ne többet róluk, nézd meg s menj 
tovább ! * 

A Belvárosi Színház új érája, egy 
hazai színművel kezdődött, Nagy Endre 
Vasáros-ával. E darab középpontjában 
egy egyszerű vidéki vaskereskedő áll, 
ki családja körében szinte elszigetelten, 
megértetlenül él. Nála úribb származású 
felesége egy léha világfival csalja meg, 
leánya is kissé megveti, pedig ő csak 
nekik él, csak értük dolgozik. Egyedül 
a jószívű házvezetőnő, aki szerelmes is 
bele, visz egy rövid órára melegséget 
az életébe. A vaskereskedő megfeled-
kezik magáról s az asszonyt megcsó-
kolja. Hűtlenségét azonban nyomban 
megbánja s a bálból hazatérő feleségé-
nek töredelmesen készül meggyónni. 

A mesének e fordulójáig — egy-
két fölöslegesen cinikus fintort leszá-
mítva — a darab majdnem kifogás-
talan. Hirtelenül azonban végzeteset 
zuhan. A felesége szobájába lépő férj 
észreveszi, hogy a szobában barátja, 
az udvarló rejtőzködik. Nagy haragra 
keseredik, s a dologból már-már családi 
katasztrófa lenne, ha a jószívű ház-
vezetőnő közbe nem lépne, az asszony 
bűnét magára nem vállalná, az udvarlót 
vele légyottozónak nem hazudná s ez-
ze l— a darabra esztétikai katasztrófát 
nem zúdítana. 

Ez a megoldás képtelen is, oktalan 
is. Képtelen, mert nem hihető, hogy a 
házvezetőnő magát keverje rossz hírbe, 
s a céda asszonyt tisztára mossa,— ok-
talan pedig azért, mert a szeretett 
férfinek sem tesz jó szolgálatot, ha egy 
hazugsággal köti be a szemét s örökre 
hozzáláncolja ehhez a haszontalan 
nőhöz. 

Ezen a fordulóponton vérzik el a 
darab. Akik a második felvonás végéig 
érdeklődve nézték, azok elképedten 
hagyják ott a színházat. Mert senki-
sem szereti, ha azt látja, hogy csak 
azért vezették biztos kézzel két fel-
vonáson keresztül, hogy a harmadik-
ban erkölcsi és esztétikai érzékét fel-
fricskázzák. 

A darab főszerepét Rózsahegyi Kál-
mán, a színház vendége játszotta. Hogy 
a szívjóságnak kitünő ábrázolója, azt 

eddig is jól tudtuk, meglepett azon-
ban—és épen a gyarló utolsó felvonásá-
ban — hogy az erőteljesebb megnyilat-
kozásra is igen jó hangjai vannak. 
A házvezetőnő szerepe Simonyi Mária 
kezében volt. Mozgásban, játékban 
ez a par excellence szalon-színésznő 
meglepetésszerűen jó volt, csak be-
szédjének finomsága — sőt néha finom-
kodása — volt stílustalan. 

A többi szereplő közepesen játszott, 
de egy teljesen elsőrangú előadás sem 
menthette volna meg ez elhibázott da-
rabot. Galamb Sándor. 

II . 
A gazdát cserélt Belvárosi Színház 

második bemutatója Földes Imre Egy 
férj eladó ! . . . című vígjátéka volt. 
Tipikus ötletdarab, mint Földes vala-
mennyi újabb munkája. Hanem ezút-
tal drámai ötletre építi fel a bohózat 
hatásán járó játékot s ebből valami 
kirívó stílus-törés támad. Az előzmé-
nyekből várható drámai összeütközés 
merőben elmarad, a cselekvény egy-
általán nincs beleépítve ez előzmé-
nyekbe, legfeljebb rájuk támaszkodik, 
mint kártyavár az asztal lapjára. S az-
után drámaíróink — úgy tetszik — 
minden »színházi képtelenség»-et meg-
okoltnak tekintenek azzal, hogy — 
amerikaikat kevernek bele; Kolumbusz 
nélkül bizonyára sok színműírónknak 
több fejtörést okozna a drámai moti-
válás. De hát : egy «bolond ameriká-
nus»-tól minden kitelik s ezzel érje be 
a tisztelt publikum ! Földesnek ez a 
műve nem valami biztató kilátást 
nyit a Belvárosi Színház újabb kor-
szakára nézve ; egyelőre nem annyira 
új 'színházzal lettünk gazdagabbak, 
mint inkább csak egy újabb «üzem»-
mel. S e tekintetben" minket az sem 
vigasztal meg, ha — mint e Földes-
darabnál is előrelátható — az új üzem 
legott «exportképes»-sé is válik. 

Az előadásból kiemelkedik Makay 
Margit friss képzelemmel és választé-
kos eszközökkel megrajzolt lady-je. 
Tóth Böske a feleség szerepében kissé 
bizonytalan volt, de a férj-vásár jele-
netében igen mulatságos. Táray Ferenc 
érdemesebb feladatokra termett, mint 
ez a hotelportássá vedlett operett-
szerelmes. Kertész Dezső is operetti 
«kiállás»-okkal játszotta a férjet. E te-
hetséges színészünknek amúgy sem 
válik javára a sűrű énekes-bonviván-
kodás ; annak idején (pl. a Vígszínház 
Arcübasev-drámájának orosz diák-
alakjában) különb művészi jövőt sej-
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