
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
Új magyar darabot ket tőt hoztak az 

utóbbi hetek. Az első, Nyáry Andornak 
Nyúl a bokorban című parasztkomé-
diája, hamar elintézhető. Egy kabaré-
ötletnek három felvonásra nyuj tózta-
tása az egész. A közönség magát az 
ötletet sem ta lá l ta elég mulatságosnak, 
elnyujtása mia t t pedig unatkozott . 
A darab egy-pár előadás u tán végleg 
le is t ün t a Nemzeti Színház műsoráról. 

A második magyar darab, Zilahy 
Lajos Világbajnok-a, szintén bohózat. 
A népszerű szerző, ki ú jabb drámairo-
dalmunknak egyik legfigyelemremél-
tóbb értéke, a magyar sorsba merészen 
belenyúló Fehér szarvas u tán most 
könnyebb fajsúlyú darabbal kísérlete-
zett. Szándékának egy hirlapi nyilat-
kozatában maga is kifejezést adott , 
kijelentvén, hogy a Világbajnok-kal 
nem voltak komolyabb céljai. Milyen 
kár pedig ! Hiszen a bohózatnak mű-
faji meghatározottsága egyáltalában 
nem teszi lehetetlenné, hogy benne 
akár klasszikus magasságba is ne emel-
kedhessék az író. S a Világbajnok alap-
ötlete olyan kitűnő, hogy irodalmibb 
ambiciókat érdemelt volna meg. A da-
rab középpontjában egy híres, eddig 
veretlen boxbajnok áll, akinek épen 
világsikerei érdekében tartózkodnia 
kell a nőktől. Egy kis leány azonban a 
fejébe veszi, hogy elvéteti magát a 
nőkerülő izomfival. Terve sikerül is s a 
roppant kedves komikum abból fakad, 
hogy egy ici-pici kis lány legyűri ezt a 
nagy, erős világbajnokot. Abból fakad? 
Rosszul mondtuk. Csak fakadna, 
hogyha hősének a lakjá t az író több 
meggondolással rajzolta volna meg. 
Ez a bajnok, sajnos, nagyon is erőtlenül 
küzd sorsa ellen s az a benyomásunk, 
hogy egyáltalában nem méltó ellen-
játékosa a pöt töm kis leánynak. Sokkal 
erősebb egyéniség a bajnok menagerje 
és trénerje, aki mindenáron ki akar ja 
menteni sportnevelésének büszkeségét 
a rózsás kis női karmok közül. Igy 
azonban a darab elsiklik arról a vágány-
ról, amelyen futnia kellene s amelyre 
nyilván szerzője is indítani akar ta s a 

komikus küzdelemből épen a legérde-
kesebb hatáslehetőségek sikkadnak el. 

Zilahynak kiváló tehetsége, nagy 
színpadismerete persze így is érvé-
nyesül, kár azonban, hogy t émájá t ő 
maga sem vette elég komolyan s meg-
elégedett azzal, hogy «nyári darabot» 
írjon. 

A Vígszínház előadása sablonosan 
korrekt, hidegen kifogástalan. * 

A külföldi ujdonságok közül Gals-
worthy Ezüst kazettá-ja a legfigyelemre-
méltóbb. A darab annak a visszásság-
nak bizonyítására iródott , hogy a tár-
sadalom a bűnök megtorlására kétféle 
mértékkel mér : a gazdagok bűnét 
enyhén ítéli meg vagy épen palástolja, 
a szegényekét a törvény szigorával 
su j t ja . A darab meséjének folyamán 
egy lopási história kapcsol össze egy 
előkelő angol családot, melynek léha 
f iú tagja könnyelműségből lopásba ke-
veredett s egy munkanélkül lézengő 
embert, kinek a felesége épen e családba 
bejáratos takarí tó asszony. Mindketten 
ugyanazt a t e t t e t követik el, a gazdag 
fiú kisiklik a törvény alól, a szegény 
embert becsukják érte. 

Nyilvánvaló, hogy Galsworthy ezt a 
témát a maga szociális felfogása szerint 
célzatosan egyoldal felé hegyezi ki. 
A darab a felépítés következetessége 
szempontjából több helyen nagyon is 
támadható , de tagadhata t lan az írónak 
abbeli ereje, hogy a legközönségesebb 
esetekből is érdekes mesét t ud fonni 
és hogy a látszólag legmindennapibb 
eseménynek is világnézeti mélységet 
(persze elfogultat) t ud adni. 

A Vígszínház előadásának két leg-
nagyobb erőssége Varsányi Irén és 
Somlay Károly. Varsányi játssza a 
takarítóasszonyt. Csodálatos, hogy már 
megjelenése is milyen tökéletesen elénk 
állítja az alakot. Az a munkában 
görnyedt hát , az a nehézkes járás, az 
az örökösen szomorú, fáradt arc, az a 
lassú beszéd annyira illuziókeltő, 
mintha egyenesen az életből lépett 
volna a színpadra. Somlay a takarí tó-
asszony férjét játssza brutális erővel, 
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mely a törvényszéki jelenetben szinte 
lázító lendületig hevül. 

A darabnak bántóan tendenciózus 
ha tásá t a Góth párnak karrikaturáig 
menő túlzása — ők játszották az elő-
kelő angol házaspárt — még kellemet-
lenebbé fokozta. Pedig i t t csak Rajna i 
Gábornak volt joga a karr ikaturára 
a könnyelmű fiú szerepében. Helyesen 
és művészi mértéktartással élt is e 
jogával. 

Az ezüst kazettá-nál nagyobb sikere 
volt Romain Coolus Husvéti vakációjá-
nak. A darab mielőtt a Kamaraszín-
ház színpadára került volna, átdolgo-
záson ment keresztül. De még így is 
kelleténél több maradt meg benne a 
kínos szituációkból. Mert a darab hősé-
nek, az intézetből husvéti vakációra 
hazakerült 14—15 éves gimnazistának 
még e megfésült formában is nagyon 
nyugtalanító az a túlságosan heves 
érdeklődése az ő szépasszony mamája 
iránt. Ennek a pezsgő vérű elvált 
asszonynak egyik udvarlójával szem-
ben valóságos féltékenységet érez, a 
másikat — lévén ez sokkal öregebb — 
ellenben nyomban kegyeibe fogadja. 
A főtéma kínos voltát ugyan már nem 
fokozza, de mindenesetre aláhúzza a 
f iatal anya testvérnénjének, egy öre-
gedő kisasszonynak szerelme a kama-
szodó fiú iránt és féltékenykedése a 
nővérével szemben. 

A darab tárgyának e kellemetlen 
voltát nem pusztán erkölcsi szempont-
ból kifogásoljuk. Elvégre Sophokles 
az Oedipus király-ban, Alfieri a Mirrá-
ban még tovább ment. Amott a fiú 
megöli az apját , anyját nőül veszi (igaz, 
hogy nem t u d j a róluk, hogy szülei), 
emitt pedig egy leány arra a gondo-
la t ra ébred, hogy a saját apjába szerel-
mes. De minő nagy értékek fakadnak 
e nagy tragikusok e kényes témáiból! 
Sophoklesnél a végzetnek minden em-
beri akaratot eltaposó hata lmát bámul-
juk, Alfierinél pedig valami csodálato-
san mély lélekábrázolás kap meg, mely 
még hozzá a tárgy kínos volta ellenére is 
finoman tartózkodó. 

Goolus Husvéti vakáció-ja azonban, 
amely — ismételjük — a Kamaraszín-
ház színpadára erősen letompított for-
mában került, semmi egyéb értéket 
nem hoz, mint egy hatásos szerepet. 
S Bajor Gizi e szerepet kitünően játssza. 
Fiús egyéniségét eddig is többször 
lá t tuk már színpadon megnyilatkozni— 
legérdekesebben ta lán mint Figaro 

házasságá-nak Cherubinjét — de amit 
i t t produkál, az minden eddigi ilyen-
f a j t a szerepének koronája. A siheder 
kamaszságot nem túlozza e l ; széles, 
fiús mozdulatait nem húzza alá rikí-
tóan, hanem jellemzetessége ellenére is 
diszkrét. Megnevettetni és meghatni 
egyaránt tud . Legfinomabb az u tán az 
egyébként undorító jelenet u tán volt, 
amikor anyjá t a f iatal udvarlóval csó-
kolózni lá t ja . I jedtében az a j tó füg-
gönye mögé búvik s mikor a szerelmes 
pár kimegy s ő a függöny mögül elő-
szédeleg, a közönség meghökkenve 
pillant rá : mivé let t ebből az eleven 
fiúból egy-két perc a l a t t ! Összetört 
lelkű, sápadt, segítség u tán kapkodó, 
szánandó kis gyerek ! Első mozdulata 
az, hogy a szoba másik végében az 
egyik asztalon levő fénykép u tán nyul. 
Anyjától elvált apjának képe van ott. 
Még tíz-tizenöt lépésre van tőle, de 
keze már ezt keresi, mintha bele akarna 
kapaszkodni, mintha segítséget akarna 
kérni tőle. 

Aczél Ilonától sokkal különb játékot 
is lá t tunk már. A fiatal, pezsgő vérű 
asszonyt kissé langyosan játszotta. Di-
csérjük finomságát, hogy a szerep 
erotikumát nem élezte ki, de ennyire 
eltompítania sem lett volna szabad, 
mert így az egész alak érthetetlen. 
Het tyey Aranka az öregedő leány szere-
pét e darabhoz nem illően, pathetikusra 
hangolta. Ezt a szót : mandulatorta, 
úgy ejtette, mintha Stuart Máriát kül-
dötte volna vérpadra. Petheő Attila 
az idősebb házibarát alakját megható 
melegséggel játszotta. 

* 

A harmadik külföldi u j donság, Alfred 
Neumannak a Magyar Színházban elő-
adott Oroszország-ja, kiabálóan ízlés-
telen munka. A régi füzetes regények 
olvasóival egy színvonalon álló közön-
ségnek való, nem pedig igényesebb 
publikumnak. Beteglelkű cár, akarat-
néküli cárevics, a cár ellen hazafiság-
ból összeesküvést szító kancellár, egy-
ügyű udvari intrika, hátborzongató 
jelenetek, korbács, hurok és pisztoly; 
ezekből az elemekből tevődik össze ez a 
ponyvamunka, amelynek kedvéért a 
színház forgó színpadot állított fel, 
legjobb erőit, így Csortos Gyulát vonul-
t a t t a fel, a Nemzeti Színháztól vendé-
gül elkérte Ódry Árpádot s rendezésére 
külföldi rendezőt hivatot t . Minde rek-
lámízű mesterkedés azonban nem t u d j a 
leplezni a darab ürességét. A forgó 
színpadot l á t t a már a budapesti közön-
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ség (a színház helytelenül hirdette, 
hogy nálunk még nem volt ilyen, igenis 
volt a Népszínház-Vígoperában!), a 
külföldi rendező semmivel sem különb 
a mieinknél, s ő t . . . ! Csortos Gyula 
valóban kitünőt produkál, de hogy jó 
színész, azt eddig is tud tuk , ami pedig 
Ódry Árpádot illeti, aki az ő művésze-
tében gyönyörködni akar, az nézze 
meg Hamlet-ben, A diktátor-ban vagy 
III. Richárdban. 

* 

Igen, I I I . Richárdban ! A Nemzeti 
Színház ú jabb Shakespeare-siklusából 
hadd emeljük ki ezt az egyet épen 
főként Ódry kedvéért, kinek ez egyik 
legjobban kidolgozott és átgondolt 
szerepe. 

Megjelenésében érdekes termetének 
és arcának ellentéte. Félvállú és sánta, 
de arca inkább szép, mint csúnya. 
Elvégre a nőhódító Richárdból nem 
lehet teljesen visszataszító jelenséget 
formálni. Hanglejtése érdes, kemény, 
kaszárnyaízűen durva. Lady Annával 
való nagy jelenetében mindjár t fel-
lépésével magyarázni igyekszik azt a 
hatást, amit a nőre tesz. Valósággal 
parancsolóan toppan eléje s amikor a 
koporsó fegyveres kisérői ú t j á t állják, 
két kezével valósággal szétvágja az 
eléje meredő dárdákat. De épen ilyen 
kitünően játssza meg Richárd alakos-
kodó vonásait is, kivált amikor kér-
lelteti magát az annyira óhaj to t t ko-
rona elfogadására. Kitünően megoldott 
jelenetei közül ta lán a legmegkapóbb, 
mert a legelmélyítettebb, amikor az 
álomjelenés u tán harcba indulva kato-
náihoz buzdító beszédet intéz. Ódry 
nem csinál belőle rétori munkát , mint 
a legtöbb színész tenné : nem is egé-
szen katonáinak beszél. Feléjük for-
dult pózából egyre kiesik s úgy érez-
zük, hogy inkább megához szól, inkább 
magát bizta t ja . A rá kétségbeesést 
kiáltó szellemek á tká t lá t juk meg-
foganni s érezzük, hogy ennek a meg-
rokkant önbizalomnak csatát kell veszí-
tenie. 

Ódry III . Richárdjában csak egyet 
szeretnénk kissé másképen. Az a be-
nyomásunk, hogy az alak tú l fű tö t t 
izgalmát azokkal a tulságosan heves 
mozdulatokkal s azzal a gyakran kiabá-
lásba erősödő hangossággal külsőképen 
is túlontúl érezteti. Legfeltünőbb ez az 
álomjelenés alatt , amikor minden egyes 
szellem feltüntekor izgatottan dobálja 
magát a sátorágyon, sőt egyszer-egy-
szer egy heves elhárító mozdulattal 

szinte kergetné is magától a jelenést. 
Ez szükségtelen és kissé erőltetett. 
Nem akarjuk Ódry játékához mérni 
néhai való Gyenes" Lászlót — ezt a 
derék, kiváló színészünket, aki azonban 
elmélyedésben nem versenyezhetett 
Ódryval — de emlékezünk, hogy az ő 
viselkedése e jelenetben épen eszközei-
nek egyszerűbb volta mia t t fantázia-
mozgatóbb volt. Gyenes mozdulatlanul 
feküdt az ágyon s csak a jelenet vége 
felé emelkedett sóhajtól a melle lassan, 
nehezen, mintha valami lidércnyomás 
ülne ra j ta . 

A többi férfiszereplő közül magasan 
kiemelkedett Abonyi Géza Richmondja. 
Áhitatos, nemes jelenség volt, csupa 
daliás erő. Dikciójának emelkedett 
szépsége i t t is gyönyörűen érvényesült. 
Ellenben Gál Gyula Buckinghamjét , 
ezt a nagyon fontos szerepet, nem érez-
tük helyesen megjátszottnak. Gálnak 
ama hibája, hogy komplikáltabb szere-
pének különböző vonásait nem t u d j a 
egységbe markolni és inkább jelenete-
ket játszik, semmint egész alakot 
formál, sohasem volt még ennyire fel-
tűnő. Első jeleneteiben Buckinghamet 
becsületes, szinte jóságos embernek 
mu ta t t a be s csak később já t szo t ta 
meg annak, a m i : fondorlelkű intri-
kusnak. 

A nőszereplők közül méltán volt 
legnagyobb sikere Márkus Emiliának, 
Lady Anna megszemélyesítőjének. 
A kérő jelenetben, amikor férjének és 
apósának gyilkosa apósa koporsója 
előtt kéri meg kezét s ő végül is igent 
mond Richárdnak, ezt a bizony hihe-
tetlen átalakulást azzal próbálta ma-
gyarázni, hogy ettől a féktelen erélyű 
férfitól szinte hipnotizáltnak m u t a t t a 
magát . Tágra nyilt szeme néha szinte 
kérdezni látszott , hogy mi is történik 
most vele. Mikor a jelenet derekán 
egyszer tekintete Richárdéval talál-
kozik, i jedten n y u j t j a két ka r j á t feléje, 
mintegy elhárítva ezt a lenyügöző 
hatás t magától, hogy azután ernyedten 
ejtse megint alá. 

Margit királyné átkai t Fáy Szeréna 
szépen és erővel deklamálta, egyébként 
azonban eszközei kissé banálisak vol-
tak. Ellenben Halmy Margit, mint 
York hercegnő, a maga bensőséges, 
lélekbe fordult játékával nagyon meg-
kapot t . 

A rendezés a maga gyorsütemű jele-
netváltozásaival a Nemzeti Színháznak 
az utóbbi években bevált módszere 
szerint történt . Valami elsietettség, 
valami félig kész azért mégis érzett az 
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előadáson, mintha a szükséges számú 
próbák hiányoztak volna. 

Galamb Sándor. 

Zenei szemle. 
A Beethoven-ünnepségek u tán , ame-

lyek zenevilágunk és a nagyközönség 
osztatlan részvétele mellett folytak le— 
zeneéletünkben némi ellanyhulás állt 
be, de azért az elmult hetekben jelen-
tős bemutató s nagyértékű hangver-
seny volt az Operaházban és egy 
emlékezetes vendégszereplés a Városi 
Színházban. 

* 

Az Operaházban Verdi Falstaff-
j á t muta t t ák be. Harmincnégy évre 
olasz premierje után. Elismerés illeti 
Radnai igazgatót, hogy a műsornak 
ezt a hiányát sietett pótolni. Verdi 
nálunk ma inkább él, mint valaha s ha 
a rendkívüli mester Falstaff-ját nem 
ismerjük — hiányos képet kapunk róla. 

A Falstaff különleges helyet foglal 
el Verdi nagyszámú színpadi műve 
között. Egyetlen vígoperája s egyben 
utolsó műve ez a mesternek, melyet 
nyolcvanesztendős korában írt , amikor 
rég kialakult stílusa és a «verdizmus» 
évtizedeken át dicsőségben fürösztötte 
szelid, ősz für t je i t . Ez a kiapadhatat lan 
zenei lélek abban a korban, amikor 
már a toll nem szokta jól fogni a papi-
rost — stílust vál toztatot t , á tvet te 
Wagner geniális szelleméből azt, amit 
egy olasz használhat s megtar tva ősi 
egyéniségét, az idők ú j szelleme szerinti 
hamisítat lan olasz opera buffá t írt. 
Olyan frisseséggel, ötletesen, humoro-
san, szellemesen és fölényes jókedvvel, 
amelyet akár a régi Rossini, akár a 
modern Puccini (Gianni Scichi) meg-
irigyelhetett volna. Pajzánkodik, hu-
morizál, kacag, nevet, csúfolódik, mér-
geskedik, ellágyul, ma jd patétikusan 
szávai és önmagát figurázza ki ez a 
zenekar. Meleg, mély kedély szeretet-
teljes, apró csinjei futkosnak a zene-
karban. Összebogozódnak, feleselnek, 
ellenkeznek, ölelkeznek, veszekednek 
és kibékülnek a hamisítatlan olasz 
motivumok s frázisok és olyan tökéle-
tes zenei nyelven jellemeznek embere-
ket, helyzeteket és hangulatokat , mely 
a szobor, kép és beszéd együttes 
plasztikusságával felér. 

Verdi már utolsó előtti művében, 
az Othello-ban szakított hagyományos 
zárt zeneszámaival és slágerekként el-
helyezett ariosóival és nagyáriáival. 

Elszakadt a zenétől s a szöveg felé 
lépett egyet. Falstaff-ban már egyene-
sen vezérmotivumokkal dolgozik s a 
régi nagy ívelésű, hatásos, kellemes, 
megkapó «grand melodie»-kat széttöri, 
felaprózza s mozaikszerű szépségekből 
építit fel olasz szövőszéken font zene-
selymét. Énekbeszéde természetes, köz-
vetlen, hajlékony — hiszen olasz. Ez a 
deklamáció a zene szelleméből nőt t ki, 
a Wagneré — az irodalomból. 

A «La Donna e mobile» komponistája 
ötven év u tán vezérmotivumokon építi 
fel par t i tu rá já t . Ezért a stílusváltozás-
ért illeti meg különleges zeneirodalmi 
hely a Falstaff-ot. 

Az Operaház előadása gondos. Palló 
Imrét a címszerepért nagy dicséret 
illeti. A zenekar ki tünő volt. De a 
díszletek ellen stílusbeli kifogásunk van, 
mert Shakespeare nevettető nőhódító-
já t és korát nem lehet archaizálóan 
futur is ta keretekbe helyezni. 

* 

Emlékezetes szép hangverseny volt 
április 25-én az Operaházban. 

Rómából, minden művészetek ősi 
városából, a szent bazilikák kórusairól 
elindult egy kis csapat, ministráns ruhá-
ban, fehér karinggel és 150 klasszikus 
egyházzenei gyöngyöt tartalmazó vas-
kos kótáskönyvvel, hogy a mai eltor-
zult, békétlen világ népeinek a leg-
t isztul tabb zeneművészet csodatevő 
legnemesebb hangján énekelje : 

«Dicsérjétek az Urat , mivelhogy jó-
ságos ; zengjétek nevét, mert édes. 
Mindent, amit csak akart , megterem-
te t t égen és földön.» A gregorián és a 
polifon éneklési mód világhírű szak-
embere, Raffaelo Casimiri, lateráni 
kanonok, a San Giovanni in Laterano, 
San Pietro Vaticano, Santa Maria 
Maggiore és a Sixtus-kápolna énekesei-
ből alakított a capella korussal most 
j á r j a a világot. Igy került hozzánk az 
érdemes énekkar, mely a katholikus 
zeneművészet másfélezeréves nagy ha-
gyományait őrzi. Gyermek- és férfikar 
a nagyszerű együttes összetétele. Szop-
rán, alt, tenor I., II . s basszusra tago-
zódik. De csak annyira, amennyire 
egy Stradivari hegedű négyféle húrral 
van felszerelve. A hangszer maga egy-
ség, amelyen belül egyik húr birodal-
mát a másikra is át lehet vinni. 
A hangszín más-más, de a hangszek-
rény ugyanaz s a belőle áradó minden 
zengés testvéries vonást muta t . Ez 
a hangzásbeli testvériség, ez az egyöntetű-
ség, ez az akusztikai folyamatosság, ez 
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