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S Z I N H Á Z. 

J O R I O L E Á N Y A . 
Gabriele D'Annunzio pásztordrámája magyarul. 

Abruzzó. Zord és kemény képzeteket kelt bennünk e vidéknek már 
a neve is. Az Appennino hegylánca itt emelkedik legmagasabbra az itáliai 
félsziget közepén, hogy fennsíkokon és a Pescara folyó medencesíkságán 
keresztül fokozatosan ereszkedjék alá az Adriáig. A tengerparttól a Maiella 
csaknem háromezerméteres csúcsáig törő vonal életirányt szab Abruzzo 
népének. A partokon gyér halászlakosság, mely rozoga bárkákon a dalmát 
szigetekig merészkedik, a folyóvölgyekben földművesek, kik előbb kelnek 
és előbb nyugszanak le mint a nap. A többi birkapásztor: örökös vándor-
lásban, hegyről le, hegyre föl, a szűkebb haza határai között. A havasi lege-
lőkről lehajtja őket az első őszi hideg éjszaka, mely benyomul a nyomorult 
barlangba vagy kövekből összetákolt kalyibába, hol hétszám egymaga él 
a mindig komor orcájú pásztor. Fát farag és csontot, hogy ideje teljen és új 
meg új képet vés késével remekművű pásztorbotjába. Aztán kezébe ragadja 
s a nyáj élén elindul, Isten veled havas jövő májusig, a síkság felé. Hónap-
hosszú út já t karámok és gyepük szegélyezik, hogy megpihenhessen a remegő-
bokájú, göndörgyapjú nyáj. Kell valami tudatalat t i szoros kapcsolatnak 
lenni az abruzzói vándorélet és a vallásos hév között, mely ezt a népet a szá-
mos búcsújáróhely felé űzi gomolygó zarándokcsapatokban. Az emberi nyá-
jak is vonulnak a friss fűvű legelők, a kegyelemforrások felé. Erőszakosaké 
a mennyek országa : ez az evangéliumi mondat jellemzi legjobban az abruz-
zóiak vallásos életét. Imájában, kérelmeiben türelmetlen és erőszakos ez 
a nép ; térdencsúszva, nyelvével kereszteket nyal a templom kövezetére, 
míg az oltárhoz ér, hogy ott szaggatott parancsimában boruljon le, a vak-
merő hit paroxizmusában ; vagy ha beteg, a segítségül hívott szent sírkövére 
fekszik s nem viheti el onnan földi erő, míg enyhülést nem érez. Istent is köz-
vetlenül akarja megtapasztalni, érezni, tegező viszonyban (az abruzzói ige-
ragozásból hiányzik az ön, a maga) s nemcsak lázálmaiban, hanem a valóság-
ban is beszélni akar vele. Nem csoda, ha így az érzékek csalódásán keresztül 
gyökeret vert benne a jövendölésben, szemverésben, ráolvasásban való 
hiedelem is, s ha szenvedélyes vallásosságát megmételyezte a babona. Az 
abruzzói éjszaka tele van szörnyekkel és szenvedő lelkekkel, mint például 
az emberarcú, karácsony éjjelén született forgószél vagy a fény körül keringő 
éjjeli lepke, mely tisztítótűzben sanyargó lélek, de megmentheted, ha csillag-
hullás közben mondsz érte imát. Nehéz azonban határvonalat húzni, mely 
megjelölné, hogy hol végződik a hagyományos népszokás és hol kezdődik 
a babona. Maguknál a babonás elemeknél sem láthatjuk elég tisztán, hogy 
nem inkább a pogány mitológiának évezredeken keresztül fennmaradt moz-
zanatairól van-e szó. Abruzzó földrajzi nevei, a Demetra kultusz kimutatható 
nyomai s az a Szent Domonkos tiszteletére rendezett körmenet, melyen 
a szent szobra kígyókkal van körültekerve s hordozói is kígyókat tar tanak 
kezükben, legalább is erre mutat . A varázsformulákban, halotti torokban, 
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temetési szertartásokban, házassági népszokásokban, a tavaszt köszöntő 
Szent János-nap megülésében a pogány, profán és keresztény elem annyira 
összekeveredik, hogy azok kibogozása külön hosszú tanulmányt igényelne. 
Most csak az a fontos, hogy meglássuk egyfelől az abruzzói népben a szen-
vedély egyszerű és elemi erejét, amit mégis vasfegyelemben tartanak a hagyo-
mányokban kialakult családi erkölcs, vagy a vallásnak különböző látható 
jelei. Másfelől, hogy a szertartásoknak és népszokásoknak virágzó gazdag-
ságából micsoda dús kísérőzenét lehet alakítani az abruzzói élet köré. Igy 
meg is kaptuk már egy abruzzói pásztordráma kellékeit: az önmagában is 
összeütközések csiráit rejtegető, tragikus légkört s a színpompás epizódokat. 
Már csak a mese hiányzik. . . 

* * 

A mese egyszerre született meg, 1903-ban, egy költő és egy festő kép-
zeletében. A költő Gabriele D'Annunzio, a festő Francesco Paolo Michetti. 
Michetti az abruzzói népélet ismert festője volt, legnagyobbszabású képe 
a római modern képtárban a Voto, mely búcsújárótemplom belsejében egy, 
a bevezetőnkben említett jelenetet ábrázol. D'Annunzio pedig akkor már 
kiadta volt három novelláskötetét (Terra Vergine, Il libro delle vergini, Le 
novelle di S. Pantaleone, később Le novelle della Pescara címen egybefog-
lalva), melyekben ugyanazzal az érdeklődéssel rajzolta meg népének életét, 
mint Giovanni Verga Sziciliáét. De ezek csak novellák voltak, s ha drámai 
lüktetésűek is, csak epika és próza. A költő és a festő, a két barát egy sétáján, 
valamelyik kis abruzzói faluban, kirobbant a dráma is. Bortól és déli naptól 
részeg aratómunkások kergettek, aijas vágytól és vérszomjas gyűlölettől 
űzve, egy falu árváját. Hiába volt a szerencsétlen teremtés minden jajveszé-
kelése és könyörgése, az eszeveszett tömeg szégyenbe tiporta. Michetti az égő 
veresruhás leányt s a szitkozódó, gúnyolódó ordascsordát hatalmas vásznon 
örökítette meg, mely ma a pescarai községi képtár büszkesége. D'Annunzio 
pedig, egy hánap leforgása alatt, drámát írt róla. 

* 
* * 

A drámában a leány, Jorio leánya megmenekül. Lazaro di Roio házi 
tűzhelyénél, melynek törvénye szent és sérthetetlen, talál menedéket a maga 
számára, de megjelenésével földúlja a házi békét. Előző nap tért meg ottho-
nába Lazaro fia, Aligi, a havasi pásztor, hogy édesanyja, Candia della Leonessa 
szándékai szerint hitveséül vegye Viendat, Maria di Giave leányát. De a nász-
éjszakáján lidércnyomásos álom üli meg, s míg három testvére, Favetta, 
Splendore és Ornella hasztalan igyekszenek vigasztalni a násztalan éj reggelén 
a könnyező arát, Aligi homályos szavakkal mondja el anyjának, milyen álmot 
látott. Rontó veszélyt látott, melyből csak egy vigasztaló szózat csendült ki, 
Szent Jánosé, de ez sem elég Aliginek, félrebeszélve könyörög anyjának, hogy 
rekessze el házuk aj taját a Maiella havassal. Aligi még meg sem nyugodott, 
már érkezik a rokonság, hogy hagyományos ajándékaikat átadják az új pár-
nak s a bőség és béke jeléül búzát szórjanak hajukba. Egymásután érkeznek 
meg Teodula di Cinzio, a Cinerella, Monica della Cogna, Anna di Bova (hogy 
zenélnek ezek a nevek !), Felávia Sésara, Catalana delle Tre Bisacce és Maria 
Cora. De alig kezdik meg a búzaszórás szertartását, megjelenik a küszöbön 
eltakart arccal és rimánkodó szóval egy ismeretlen nő (Mila di Codra), Jorio 
leánya. Nyomában ordítozó csürhe, mely szidja és becsmérli. A vendégsereg 
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megdermedve nézi, Aligi úgy tekint rá, mint látományra és álomalakjai 
között keres vele kapcsolatot. Csak Ornella, a ház legfiatalabb leánya nem 
veszti el lélekjelenlétét, hanem italt ad az elgyötörtnek és az űzők előtt bere-
teszeli az ajtót. A rokonságot nem hatja meg a kilétét felfedő faluárvája 
sorsa, zúgolódva követelik, hogy Aligi adja ki őt a dörömbölő és fenyegetőző 
aratómunkásoknak. Mila di Codra inkább a halált szeretné, mint a szégyent 
s Aligi már-már feléje sujtana pásztorbotjával, mikor megpillantja mögötte 
síró őrzőangyalát. Megtorpan, feszületet tesz a küszöbre és kitárja az ajtót. 
A felbőszült tömeg megszégyenülten oszlik el a feszület láttára, de újabb 
baljóslatot jelent Lazaro di Roio hazaérkezése : karja, válla bepólyálva, alig 
támolyog a nagy vérveszteségtől. A földeken összeverekedett társaival Mila 
di Codra birtokáért. Most erőtlenül rogy le, hogy megcsókolja a feszületet. 
Jorio leánya, kihasználva az alkalmas pillanatot, elmenekül. (I. felvonás.) 

Aligi visszatér havasi barlangjába, ahol fába faragja Mila őrzőangyalá-
nak képét. Ezzel akar Rómába zarándokolni, hogy a pápa feloldja Viendával 
kötött házasságát. Aligi barlangjában kapnak menedéket Anna Onna, a fűves-
asszony, Cosma, a hegyek szentje s maga Mila is, aki sebes lábakkal vonszolta 
magát idáig. A szentnek álmában látomása van, ezt kiáltja : ne oldozd fel ! 
Mikor felébred elhívják, hogy megszabadítson egy ördögtől megszállottat, 
Aliginak pedig egy eltévedt juha után kell néznie. Eközben érkezik meg 
Ornella, aki könyörög Milának, hogy álljon félre bátyjának útjából. Mi 
bevallja Ornellának, mily tiszta szerelem fűzi Aligihez, aki még nem érin-
tette ő t ; mégis megígéri, hogy Aligi vissza fog térni övéihez s így Ornella 
boldogan búcsúzik. Mila mérget kér a fűvesasszonytól s mikor Anna Onna 
visszautasítja, rátámad, hogy erőszakkal vegye el tőle. De ekkor megjelenik 
a barlang bejáratában Lazaro di Roio, aki sebeiből felgyógyulva magának 
követeli Milát, akiért vért vesztett és megszenvedett. Aligi sem tud segíteni 
még egyszer Jorio leányán, mert az apjával együtt jött markos legények 
megkötözik és elhurcolják. A visszatérő Ornella azonban ráakad, feloldozza 
s így Aligi még idejében érkezik a barlangba, ahol Mila ereje végső maradé-
kával küzködik Lazaro ellen. Aligi fejszét ragad és megöli apját. (II. felvonás.) 

Sirató asszonyok jajveszékelése közben hozzák utolsó útjára az apa-
gyilkost, hogy anyjától megkapja a halálfélelmet eltörlő, feledtető italt. Aztán 
zsákbavarrva, a folyóba fogják vetni. De az anya még nem tud az ítéletről. 
A dráma legmegrázóbb részlete az, ahogyan a három leány félmondatokban 
kihebegi és eldadogja a fájdalmas anyának a könyörtelen valóságot. Aligi, 
hogy megmeneküljön a halálszenvedés tisztítótüzében a kárhozattól, vissza 
akarja utasítani a feledtető italt. De a gyászoló és ítéletváró nép közé beront 
most Mila és magára vállalja a gyilkosságot. Mindenki hisz neki, még Aligi 
is, csak Ornella kiáltja túl a tömeget, mely máglyára viszi Jorio leányát: 
Mila, Mila, sorella in Gesù, io ti bacio i tuoi piedi che vanno ! Il Paradiso 
é per te ! S Milának, az önként vállalt áldozat tisztító erejét kifejező diadal-
kiáltása : La fiamma è bella, zárja le a drámát. 

* 
* * 

D'Annunzio 1904 január 11-én a következő levelet írta Giacinta Pez-
zanának, a híres tragikának : «Kedves és tiszteletreméltó asszonyom, bocsássa 
meg, ha írni merészelek Önnek, anélkül, hogy ismerne. De bizonyára elnéző 
lesz a költővel szemben, akit napok óta esztelen remény tart izgalomban. 
Egyszerű és szigorú körvonalakkal pásztordrámát írtam, a Jorio leányát: 
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tősgyökeres ősi vad nép lelke elevenedik meg benne, mint földszülte legen-
dában. Egyszerű emberi ösztönök és elemi erejű szenvedélyek kiáltanak és 
csapnak össze e drámában, de mindjük között a legfájdalmasabb lélek, a leg-
méltóságosabb és a legvallásosabb a Candia della Leonessáé». 

A költő esztelen reménye, hogy a híres művésznő legyen a pásztor fáj-
dalmas anyjának első színpadravivője, nem teljesült, de e levél helyes irányt 
mutat annak, aki be akar hatolni e d'annunziói dráma lényegébe. D'Annunzio 
mindig büszkén hirdette magát a nyelv művészének, nem szerénységből írja 
tehát, hogy a Jorio leányában egyszerű eszközökkel élt. Ha a Figlia di Jorio 
nyelvezetét összehasonlítjuk D'Annunzio más drámáival, különösen a Nave-
val vagy a Francesca da Riminivel, meglepetésszerűen fogjuk tapasztalni, 
hogy D'Annunzio milyen egyszerű is tud lenni, ha ez a művészi hatás szem-
pontjából így szükséges. A nem olasz, vagy a latin-olasz jelleget felérteni 
nem tudó kritika, mely tehát nem értékeli a szónak, mint fogalom és képalkotó 
teremtésnek mágikus erejét, D'Annunziót a legtöbb esetben a verbalizmus 
címszó alá könyveli el. A Figlia di Jorio erre a megnemértésre a legkisebb 
okot sem szolgáltatja, nincs benne egy ú. n. «felesleges» szó sem, minden mon-
data, sőt félmondata súlyosan szükséges a tragédia megértéséhez. A har-
madik felvonásban ellenpontszerűen visszatérő verssorok új színekkel gazda-
gítják és új megvilágításba helyezik a dráma első felvonásbeli expozicióját. 
Csodálatos keveréke ez a lírai refrénformának a drámai anyaggal. A rendesen 
csak díszítésül, vagy hangulatfokozáshoz felhasznált visszatérő verssor (ritor-
nello, refrain) itt a tragédia magja felé irányuló centripetális elem lett. Vegyük 
tehát komolyan a «szóbűvész» intelmét az egyszerűségről és ne akarjunk 
elsiklani a részletek, a szóvirágok felet t : folyondár az, melynek lombjai alá 
kell hatolnunk, hogy felfedezhessük egyszerű, de rejtett szövevényét. 

A számos rontásűző versformula vagy babonás jel sem felesleges sallang 
a darabban, hanem mind olyan elem, mely pánikszerű megdöbbenésig fokozza 
a drámai feszültséget. Micsoda végzetes erő van abban a pár borcseppben, 
amit a remegő Mila a tűzhelyre h in t : senki a háziak közül kezet rá nem 
emelhet többé. Tajtéktörő tengeri szirtnél keményebb az a viaszfeszület, 
amit Aligi helyez a küszöbre s mitől megtorpannak és visszahőkölnek a ga-
rázda parasztok. S itt elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol a babona hitté 
tisztul, ahol a pogányság külső háncsa lehámlik s felszabadul a keresztény 
lélek. Aligi önsanyargató bűnvallomásában szédítő mélységeket ér el, hogy 
aztán Mila «gyönyörű láng»-jával éteri magasságokba lendüljön. Formailag, 
a bűn és bűnhődés viszonyában, az áldozat tisztító erejét illetőleg, a dráma 
keresztény, minden babonája és érzéki epizódja ellenére. De nem keresztény 
inspirációja természetében, nem keresztény a magban. Ez a mag a naturalista 
pantheizmus. 

* 
* * 

Első pillanatra művészi tökélynek hat az, hogy D'Annunzio egyforma 
szimpátiával, ugyanazzal a hőfokú művészi aspirációval dolgozza fel a dráma 
minden alakját, ártatlant és bűnöst, szelíd szótalant és üvöltő ádázt egyaránt 
Ugyanazzal az érdeklődéssel fordul Candia és Lazaro, Ornella és a részeg 
arató pszichológiája felé. Éppen ezért követ el súlyos lélektani hibákat, egy-
forma érdeklődése eltúloz alakokat (Vienda di Giave). Nem is annyira az 
emberek maguk, tehát zárt s bizonyos értelemben tökéletes mikrokozmoszok 
érdeklik, hanem maga a természet vitális megnyilvánulásaiban. Helyesen 
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írja D'Annunzióról egy olasz kritikusa (Bellonci): «Ezer alakot képes fel-
venni, beleéli magát a természet dolgaiba s ad nekik a saját életéből. Átéli 
és kisajátítja magának a természet halhatat lanságát: ha meghal a tölgyben, 
cserjében nő újra, a gyümölcsben elrothad, hogy virágban támadjon fel s ha 
kiég az emberben, vadállatban kap új életerőre». Egy másik kritikus, Luigi 
Russo még tovább megy, s a Figlia di Joriot nem emberi személyek, hanem 
a tá j drámájának jelöli meg (dramma paesistico), melyben a főszereplő nem 
Aligi, nem Candia, nem Lazaro és nem is Mila, hanem a «terra vergine», az 
Abruzzó, mely már nevével is zord és kemény képzeteket kelt bennünk. 

Ruzicska Pál. 

O T H E L L O . 
Új betanulással a Nemzeti Színházban. 

Ódry Árpád klasszikus fokon álló alakítása óta Kürti József is hozzá-
mérte erejét e hatalmas feladathoz : nem is maradt alul nemes becsvágyá-
val, csak lényének némi naturalista íze — mely Lear-ben is inkább Kent 
jelleméhez talál — gátolta a hiánytalan hatásban. Most vissza is tért Bra-
bantio szerepéhez, ebben szinte tökéleteset nyujt , az egyszerűség és átérzett-
ség remekét. Othellóval pedig Kiss Ferenc eredeti, erős tehetsége kelt birokra, 
s alakításával derekasan meggazdagította máris számottevő shakespearei 
galériáját. Mórját a mély érzés, férfias bizalom, az önuralom féke alatt elha-
talmasodó szenvedély hősének fogja fel, tragédiáját egyéni sorsnak, nem a 
«féltékenység» egy kirívó kóresetének. Szépen indítja el ezt a sorsot a tanács 
előtti jelenetben, megkapóan rajzolja heroikus vergődését Jago galád kelep-
céjében és nemes tisztasággal szólaltatja meg a végső leszámolás mozzanatait. 
Talán a föllépés előkelősége, a nagyság igézete az, ami valamelyest hiányzik 
lelkes és éber művészi biztossággal végiggondolt munkájából; az Ódry 
valóban fejedelmi magatartása. Kiss Ferenc mintha túlságosan kiszolgáltatná 
az alakot az «alacsonyabbrendűség» érzésének. De a mostani, jó alapról 
további előadások során még magasabbra nőhet ; ennek a jeles művésznek 
legbecsülnivalóbb vonása : magábanfürkésző örök nyugtalansága biztató 
kezesség erre nézve. 

Kevésbbé várható Abonyi Géza Jagójának megérlelődése: ő egy 
szereposztásbeli tévedést szolgál, tiszteletreméltó igyekvéssel. Értelmesen 
játszik, jól emeli ki a főszálakat, de inkább csak színészi precízséggel, mint 
bensőbb azonosulással. Indulatai felől pontos tájékoztatást kaptunk ugyan, 
de szédületet alig éreztünk közelségükben. 

Tasnády Ilona finom és mély Desdemona-rajza most is kitűnt gyönyörű 
beszédjével és lírai sugallatosságával. S amellett a velencei «signora gentilis-
sima» vonásaival sem maradt adós : a nagy szalonok elmés szóharcokra is 
felfegyverzett, természetes otthonosságú neveltjével. 

Lehotaynak Cassio mindig jó szerepe vo l t : daliás megjelenése mellett 
diákos kedvessége is igen helyénvaló. A doge alakja, ha szerepnek kicsiny 
is, fontos nyugvópont az első konfliktus viharában, Ónodyból ehhez hiány-
zik a meleg emberszeretetet árasztó higgadtságnak tekintélye. Szabó Margit 
Emiliájának még csiszolódnia kell; Ungvárinak viszont Rodrigo rajzában 
lemondania néhány rikítóbb komikai vonásról. 

A rendezés Hevesi nyomában járt, Oláh Gusztáv friss képzelmű, sze-
rencsés színpadképeit is örömmel láttuk viszont. 
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Csodatükör. 
(Babay József magyar mesejátéka a 

Nemzeti Színházban.) 

Van ennek a játéknak valami ked-
ves, költői magja, olyan íróra vall, 
aki a népi képzelettől nem idegen, 
s az élettel-halállal játszó mese-ihlet-
tel együtt tud lélegzeni. A főbaj az, 
hogy a meséinivalója ezúttal csak-
ugyan nem több egy lélegzetvételnyi-
nél. A csodatükör ötlete drámai 
anyagul fölöttébb vékony, maga a 
tükör kerete (a realitás) még csak 
ereszti úgy-ahogy az indítékokat, de 
a tükörlátományokra már olyan so-
ványan fut ja , hogy itt felvonulások, 
ének- és táncmutatványok beiktatása 
nélkül lépten-nyomon a teljes elaka-
dás veszedelme fenyegetne. Ezért 
lesz az egészből afféle műfaji «egy-
veleg», mely egy kicsit a János vitéz-re 
emlékeztet, de operettszerűségben 
erre is jócskán rálicitál. Szemnek 
sokat nyujt , fülnek is épp eleget 
(sokszor azt a vágyat keltve, bárcsak 
inkább operai hangok buzgólkodná-
nak az érdekében), de a léleknek már 
csak inkább foszlányokat. Pedig a 
Nemzeti Színház művészeitől első-
sorban mégis ezen a területen remél-
hetni legkülönbet. Valamitérő színészi 
feladatot ezúttal jóformán csak Hosz-
szú Zoltán kapott, az ő jóízű, szín-
magyar Halálja méltó is a meg-
becsülésre. Már Berky Lilinek nem 
egészen való az öreganyó szerepe; 
némileg hiányzik a paraszti hitele, 
megjelenése sem igazán falusias, in-
kább udvarházba illenék, semmint 
meszelt szobába. Somogyi Erzsi alól 
a látomásokban meglehetősen kicsú-
szik a talaj : i t t stilizálásra törekszik, 
nem egészen sikeresen. Jávor juhász-
legénye is inkább somogyias, mint 
valóban somogyi. Gózon meg Rajnay 
kedves és ötletes, s azok az udvari 
bolondok is : Makláry és Ungváry. 

Ragyogó díszleteket és jelmezeket 
tervezett Jaschik Álmos és Millos 

Aurél mozdulatművészeti tudása is 
hatásosan oldja meg a koreográfiai 
feladatokat. A rendező-igazgató ele-
mében vo l t : sokágú elképzelést va-
lósíthatott meg, élt is alkalommal, 
sokszor már minden egység rovására. 
Buday Dénesnek egyébként tehet-
séges zenéjét is a stílusoknak ez a 
korlátlan igénybevétele jellemzi. 

Jorio leánya. 
(D' Annunzio pásztortragédiája a Nem-

zeti Színházban.) 

Örvendetes, ha a Nemzeti Szín-
házban időnkint a korstílusok is szó-
hoz jutnak. Az olaszok nyelvi páto-
szának századunkbeli vezető alakja, 
D'Annunzio, most igazán jellegzetes 
művével került elénk, olyan feladatot 
róva a színházra, melyet hajszálig-
menő stílustisztelet nélkül szolgálni 
nem lehet. Nagy Adorján, az előadás 
játékmestere, ehhez tar tot ta magát, 
együttesét valósággal meghangsze-
relte. Különösen Tőkés Annában lelt 
erős támaszra, ez a biztos ösztönű 
művésznő módját találta, hogy a 
dikcióban élő és lélegző főalakot 
egyéni érdekességhez is juttassa. Az 
utolsó felvonásbeli önfeláldozása igazi 
tragikai magaslaton járt. Különben 
valamennyi közreműködő it t adta ki 
legtelibb és leggazdagabb hangját. 
Berky Lili anyaalakjának néhány 
mozzanatára sokáig fogunk emlékezni, 
Ungváry rajongó Aligije is sok jóval 
biztat e még erősen forrongásban 
lévő fiatal művész jövőjét illetőleg. 
Lehotay nem a vad «ősindulatok» 
embere, az ilyesmit ő legfeljebb tisz-
tes igyekvéssel megjátssza. 

Horváth János díszletei kitűnőek, 
csupa tragikus táj , melynek nagy-
vonalúságában erő és indulat szuny-
nyad. Csak a «hatásvilágítás»-sal kel-
lene némileg csínyján bánni: a remb-
randti törekvés egy hosszú felvoná-
son át múlhatatlanul megbosszúlja 
magát, kihat a nézőtérre, ki a színé-
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szek játékára is : bénítja a hatást, 
ahelyett, hogy felcsigázná ; könnyen 
unalmat áraszt, olyan unalmat, 
amelyért pedig a költőt nem lehet 
megszámoltatni. 

A kerék. — A legyező. 
(Cesare Vico Lodovici drámája és 
Carlo Goldoni vígjétáka a Nemzeti 

Színházban.) 

Egy kisvárosi, «meg nem értett» 
postamesternő vágyálmát elemezgeti 
az olasz szerző, freudista szellemben 
(a nemi vonatkozások erős hangsúlyo-
zásával), de azért Ibsen felé is némi 
családtörténeti kapcsolattal (az el-
nyomorodott életformákat jelképező 
malomkerék-szimbolum szerepelteté-
sével). Főbaja az, hogy ily nagy ap-
parátus igénybevételével sem bír 
igazán drámai életsorsot éreztetni. 
Mindent csak felvillant, de szervesen 
semmit bele nem dolgoz a dráma 
szövedékébe. Különösen a vágyálom 
maga marad ilyen szervetlen «betét», 
éppen az hiányzik belőle, amiért pe-
dig egyedül lenne elfogadható: a 
valódi sugallatosság. Újabban nagy 
divat a vágyak, álmok, gondolatok 
színpadi realizálása. Veszedelmes te-
rület ez, mert a logikátlansággal ke-
rül szembe raj ta az író a színpad 
logikájával, mely az eldolgozatlan 
szálakat nem tűri. Talán valami 
rendkívüli tehetség egyszer sarka alá 
szegi ezt a paradoxont, de Lodovici 
— ha talán tehetség is — semmi-
esetre sem rendkívüli. 

Drámáját Lánczy Margit fordí-
tot ta le, határozott rátermettséggel; 
főszerepét ugyanő játszotta, az erre 
a feladatra való rátermettség felötlő 
hiányával. Neki az egzaltáció meg-
szólaltatásához nincsenek hangjai, 
nincs vérmérséklete sem ; szakadat-
lanul érezni lehetett az átugorhatat-
lan szakadékot feladat és vállalója 
közt. Timár és Makláry markáns já-
téka, Jaschik Álmosné díszlettervezői 

gazdag képzelete meleg elismerésre 
szolgál rá. 

Goldoni komédiája az olasz mester 
súlytalanabb terméséből való, a hely-
zetek és tévedések felületén mozog, 
jellemrajzig nem igen ás alá. De 
tagadhatatlanul benne van a XVIII . 
századi Velence önfeledt jókedve és 
szeretetreméltó kecsessége. Színpadi 
tolmácsolásában is mindenekfölött 
ezt kellene megéreztetni, az egyes 
szereplők meg is mutat ták, hogy 
tisztában vannak játékos rendelteté-
sükkel, csak az együttesbe nem köl-
tözött be tökéletesen a karneválos, 
őszinte mámorosság. Féktelenebb jó 
kedvvel kellene peregnie a cselek-
vénynek, melynek során egy csipke-
legyező szállong ide-oda, kerül kézből-
kézbe, valameddig eljut jogos tulaj-
donosához. Csupa kedves figura (még-
inkább figurine) mozog a színpadon, 
legtöbbje sikerült tolmácsolásban. 
Uray különösen kitűnik jellemrajz 
felé haladó pompás megfigyelésével. 
Olthy Magda fürge Gianninája is fi-
gyelmet érdemel. A groteszk hang-
nemben Major Tamás lihegő ügy-
buzgalmú gyógyszerésze viszi el a 
pálmát. 

Horváth János meséskönyv-han-
gulatú, harsogóan vidám színpad-
képe közelebb jár a darab valódi 
szelleméhez, mint a néhol túlságosan 
körülményeskedő rendezés. 

Eltévedt báránykák. 
André Birabeau vígjátéka a Belvárosi 

Szinházban. 

Ebben az évadban már másodszor 
találkozunk Birabeauval, a nem min-
dig illedelmes, de többnyire művészi-
leg sem merőben semmitmondó pári-
zsival. Ami komolyabb mondani-
valója van, az ezúttal a harmadik fel-
vonásban — egy kicsit későn — lesz 
nyilvánvalóvá ; i t t ráolvassa a szü-
lőkre, hogy a gyermekeik, meg az 
egymás iránt való közömbösségük 
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mire vezethet. Brieux szelleme lebeg 
a vizek fölött, szinte azt várjuk, hogy 
mint ennek híres Bölcsőjében, a bűn-
bánó szülők itt is a rivaldáról intéz-
zenek szónoklatot a közönséghez. De 
Brieux lelkiismeretesebben fogta fel a 
dolgát. Birabeau inkább dugdossa és 
a végére tartogatja az erkölcsi tanul-
ságot, úgy gondolkodva, hogy addig is 
alaposan ki lehet színpadilag zsák-
mányolni a serdülő éveikben szülőkké 
lett gyermekeknek, az élet eltévedt 
báránykáinak valóban nem minden-
napi esetét. Csoda-e, ha a drámai szá-
lakat csak alapos mesterkedéssel sike-
rül megfeszítenie, báránykáit hold-
beli naivsággal kell megajándékoznia, 
s a színpadi véletleneket és esetleges-
ségeket mértéktelenül igénybe ven-
nie? De a harmadik felvonás azután 
technikailag is kitűnő, itt a lelkek is 
végre szelephez jutnak s a mondva-
csinált darabba igazság és művészi 
hitel is költözik. 

Orbók Attila szépen fordította le 
a színművet, az a gyanúnk, hogy né-
hol meglehetősen szabadon. A rende-
zést Bárdos Artúr végezte, nyilván 
rendkívüli nehézségekkel kellett meg-
küzdenie, hiszen úgyszólván minden 
három — gyermekszínész vállán nyug-
szik. Ezek közül a kis leányanya sze-
repére egy noviciát állított az együt-
tesbe, Szepes Liának hívják, s most 
került először nézők elé. Bajos meg-
ítélni tehetségét, egyelőre inkább 
csak buzgó közvetítője mestere szán-
dékainak, rokonszenves ígéret. Lázár 
Gida a játéktársa, ő meg valamelyest 
túl van a tökéletes hitelű kamasz-
koron, amelyben — hogy Shakes-
peare-rel mondjam — «a paszuly 
babbá kezd válni». Annál pompásabb 
a harmadik gyermekszereplő, a tizen-
négyéves keresztapa: Puskás Tibor; 
kedves, minden cukrosság nélkül, és 
kész színész, minden erőlködés nélkül. 
A felnőttek élén a «szülők» járnak : 
a harmadik felvonásban valódi jel-
lemrajzig mélyülő Peéry Piri meg a 

férfias Boray Lajos. Rózsahegyi 
eléggé rövidre jutott , de így is örven-
detessé teszi színpadi «jelenlét»-ét. 

Örök ifjú. 
(Hicks és Dukes vígjátéka a Belvárosi 

Színházban.) 

Ismeretlen szerzők műve, az 
ugyancsak ismeretlen Alexander En-
gel «ötletéből». Annál ismertebb a 
fordító, a rendező és a főszerep ala-
kítója: Góth Sándor. Valóban tőle, 
általa és érte van itt minden, s mind 
a három minőségében megszerzi az 
egyébként igazán nem túlságosan új, 
izgalmas vagy éppen becses darab-
nak a színpadi salvus conductust. 
Harmadfélórás, ú. n. könnyű szóra-
kozás az egész, bírálatnak alig lehet 
körülötte keresnivalója. Dicsérjük 
meg azokat a közreműködőket, kik 
a sokoldalú Góthot legsikeresebben 
támogatják, főleg Vizvári Mariskát, 
Mezey Máriát, Simon Zsuzsát és 
Borayt. Dicsérjük meg Gara Zoltán 
finom díszleteit is. Dicsérjünk meg 
mindent, ami nem maga a — darab, 
s akkor aligha fogunk igazságtalan-
ságban elmarasztaltatni. 

Kezdete 8-kor, vége 11-kor. 
Éri-Halász Imre és Bihari László já-

téka a Művész Szinházban. 

Tiszteljük meg Bárdos igazgatót 
azzal a föltevéssel, hogy az Egy pohár 
víz után csak szórakozottságból szol-
gálta fel ezt az egy pohár csatorna-
nedvet. Hazugabb, körmönfontabb, 
a jobbigényű közönséggel szemben 
tiszteletlenebb színpadi munkához 
rég nem volt szerencsénk. Ezeknek 
a színpadi alakoknak nincs jellemük, 
nincs egyetlen emberi lélegzetvételük, 
csak a hatásosnak szánt, de jobbára 
ijesztően gyámoltalan fordulatokat 
szolgálják, csoda-e, ha sorsukat tö-
kéletes közömbösséggel kísérjük? Ha 
egy bakfis, akit nagymamája szemé-
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lyesen plántált be a színházba, az 
előadás idejét mégsem a színházban 
tö l t i : ez talán izgalmasan «érdek-
feszítő» is lehetne. Mi haszna, ha 
ehelyett csupán arra gondolunk, hogy 
nekünk bezzeg igazán a színházban 
kellett töltenünk ezt az időt?! Még 
pedig abban, amelyik a — Művész 
Színház névvel büszkélkedik, ezúttal 
igen kevés joggal. 

Nagy György rendezői munkája 
lelkiismeretesebb a szerzőkénél, s az 
a közreműködők igyekezete is az igen 
kétes dicsőség szolgálatában. Ágay 
Irén decens játéka, Békássy jótéko-
nyan enyhítő kedvessége, Vágóné me-
leg közvetlensége, Mihályfi szeretetre-
méltó embersége mentette a ment-
hetőt. Hanem azért még így is ma-
radt elég, ami — menthetetlen. 

1918 november 3. 
(F. Th. Csokor drámája a Művész 

Színházban.) 

«Világirodalmi ciklusa» berekesz-
téséül ezt a Bécsben sikerrel játszott 
politizáló drámát adta elő Bárdos 
igazgató. Remekműnek fémjelezni 
egy kicsit túlzás, annyit, hogy írói 
kézből származik, szívesen elismer-
hetünk, noha eléggé a publicisztika 
határmesgyéjén jár. A monarchia 
felbomlásának megrázkódtatásait 
idézi fel, széthullását régóta széthúzó 
elemeire, amelyeket csak a világ-
háború szörnyű kényszere forrasztott 
még együvé, a közösségnek egy utolsó 
illúziójába. A nagy földindulás az 
«elhagyott oltár mártírjává» avatja 
a talpig-katona Radosin ezredest, 
bajtársai pedig sodródnak az idők 
szelében, kiki a maga rendeltetése 
vagy — chimérája felé. Az egész da-
rabot a dialektika táplálja, szókra 
figyelünk, melyek végül is «de nobis 
narrantur», de a szók gyökeréig gyé-
ren esik bepillantásunk. Siklóssy Pál 
gondos rendezéséből eleven előadás 
támadt, Gara Zoltán kitűnő díszlete 

is hozzájárult a légkör megteremtésé-
hez. A közreműködők élén Mihályfi 
Béla remek, «eráris» hitelű ezredes-
alakja tűnt ki, mellette Vértes, Nagy 
György, Fenyő Emil, Dénes György, 
Gellért Lajos egy-egy jellegzetes ala-
kítása. Tompa Béla cseh tartalékos 
tisztje külön is magára vonta a figyel-
met. Női szerep egyetlenegy van, eb-
ben a finom Dobos Anna kellemes 
jelenség volt, de hogy a szerzőnek mi 
rej tet t célja volt ezzel az alakkal, az 
a függöny utolsó összecsapódása után 
sem derült ki. 

Egy vidám éjszaka. 
(Henry Crosière vígjátékából Vaszary 
Jánostól átdolgozott zenés komédia a 

Magyar Színházban.) 

Nem fir tat juk e jellegzetesen 
«nyári» újdonságnak állítólagos ere-
detijét : párizsi környezetében is töké-
letesen pestiesen érezhetjük magun-
kat. Hogy egyúttal jól is érezhet-
jük-e? Bizonyára, ha hívei vagyunk 
a pesti szellemnek ; s amily mérték-
ben azok vagyunk, oly mérték-
ben fogunk derülni másodpercenkint 
pukkanó élc-tűzijátékán. Valódi «há-
zisütetű» zenével pereg le az egész, 
ez Eisemann Mihály gyorskezű, de 
hatásos munkája. A színház munkája 
pedig friss és jókedvű, az évad néhány 
szép, komoly szolgálata után a derék 
együttes i t t kedvére kimulathatja 
magát. Törzs ugyan kirí egy kicsit 
ebből a maskarádéból, de már Titkos 
Ilona jó humora, Fejes Teri kéneső-
elevensége teljesen helyén van. 
Vaszary Piroska is széltére élhet 
gazdag komikai képességeivel, kár, 
hogy épp az ő szerepébe ízetlenség-
ből is csúszott bele valamelyes. 
Mindezt a «nyári színvonal» számlá-
jára szokták írni, inkább a színház-
vezetők, semmint a közönség, mely 
tapasztalatunk szerint nyáron sem 
ellensége a magasabb színvonalnak. 

Rédey Tivadar. 
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F I L M . 

E G Y R E G É N Y E S F I L M . 

Már közel a nyárhoz és a közönség meglehetős érzéketlensége mellett 
mutat ták be az «Elfelejtett ember» című filmet. A kevés megjelent néző is 
bizalmatlanul figyelte a vásznat, harmadrendű alkotást várt, nyári limonádét 
olyan filmet, melyről már akkor nem tudja , mi volt benne, mikor felkel a 
nézőtérről. Ezzel szemben kapott egy nagyszerű, élmény erejével ható, sok-
ban egészen újszerű filmet, mely hogy-hogy nem, ilyen későre csúszott a mű-
sorban. Éppen ezért sokkal kevesebben nézték meg, mint amennyien meg-
nézték volna hűvösebb hónapokban és sajnos, sokkal kevesebb embert győ-
zött meg arról, hogy a filmet az érdekességet és a bő mesét is össze lehet páro-
sítani a művészettel a filmen, mint szükséges lett volna. 

A mese. 
Joseph Roth Hiób című, a fiimen alaposan meghamisított regényéből 

készült. Röviden ez : az alpesi templom harangozójának süket fia születik, 
az anya meghal. A harangozó nehezen viseli el a keresztet és azt, hogy első fia 
repülő akar lenni. Az mégis kimegy hazulról Amerikába, ahol jól keres repü-
léssel, az apa egy ideig tűzbedobja a leveleit, amiket haza ír, végül mégis meg-
békül. Kimegy Amerikába, mert abban reménykedik, hogy egy amerikai 
tanár meg tudja gyógyítani a fiát, de az utolsó repülésen, mikor már a díjjal 
együtt szépen együtt lenne az összeg, amelyből a kisfiút ki lehet hozni, a repülő 
lezuhan és a harangozót hazautazásában megakadályozza az, hogy kitör a 
háború. Egyre lejjebb szegénykedik és végül is már rokkantan és őszen kiköt 
egy hangszerüzletben, ahol éppen a padlót súrolja, mikor egy lemezt próbál 
a tulajdonos. A lemezen egy harangjátékot hallani, melyben az öreg padló-
mosó-harangozó az ő tiroli falujának a harangjait ismeri fel és azt a harang-
játékmotívumot, melyet ő szokott játszani a háború előtt. Ettől kezdve aztán, 
hogy három napi ingyenmunkával megveszi a kereskedőtől a lemezt, szebbnél-
szebb jelenetek következnek egymásután. A lemezre felvett darab olasznevű 
komponistája New-Yorkban jön hengversenyezni, az öreg elmegy a hang-
versenyre, találkoznak és kiderül, hogy a fiú a harangozó egykori süket fia, 
aki nem pusztult el a háborús betöréskor, mint az apa a vesztességlistákból 
hitte, hanem egy olasz katonához került, az ágyúzás visszaadta a hallását és 
híres karmester lett azzal a harangjátékkal, melyet apja játszott a tiroli 
parasztoknak. 

A művészet 
az, hogy a filmen mennyire világosan és ügyesen alakították a bonyolult 
cselekményt a film követelményeihez. És leginkább az, hogy a megható jele-
netekből sohase lett giccs. Ezek a jelenetek a legszebbek közé tartoznak, 
amelyeket az utóbbi esztendőkben vásznon láttunk. Például: mikor még 
Tirolban az öregedő harangozó egymáshoz csörrent két poharat és a süket kis-
fiú elneszel rá. Ezt a hangot meghallja és elkezd játszani a poharakkal. A kép 
és a rendezes, ahogyan a csodára besereglenek a családtagok, ahogyan a színé-
szek remekeltek, sokáig fogja kísérteni azokat, akik látták. Más : az öreg meg-
rokkant padlósúroló, aki mindent elvesztett, fiút, feleséget, pályát, a lemezt, 
melyen az ő harangjai szólnak, elviszi magával a menhelyre és ott felteszi a 
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grammofónra. A székeken toprongyos, szakállas figurák ülnek, kiköpnek és 
harsogva nevetni kezdenek, mikor meghallják a harangjátékot. Az öreg mártir-
ként áll a lemez mellett a dobogón és akkor föllép melléje egy csibészképű 
csirkefogó, aki érez valamit az öreg áhítatából és kicsit cinikusan, kicsit 
gorombán térdrekényszeríti az összes toprongyosokat, úgy hallgatják együtt 
a grammofónlemezt és mikor a vén harangozó imádkozni kezd, vele imádkoznak 
az összes elzülött csavargók, a menedékhely összes rongyosai, zsebtolvajai 
és orgazdái. A felsorolást folytathatnánk tovább, effajta jelenetek, különösen 
a film második jelenetében hihetetlen hűséggel követik egymást. A nézőnek 
meghatottan és izgatottan kellett éreznie, végre megint egy film, amely mind-
végig érdekes és mindvégig művészi. Holott a legjobb filmek is általában vagy 
mindvégig érdekesek, vagy mindvégig művésziek szoktak lenni. A rendezés 
itt egész tökéletesen vette át a regényből azt, ami a filmre vihető és ott 
kihasználható és ügyes érzékkel hagyta ki azt, ami filmre fölösleges. Ezzel 
elérte, hogy az «.Elfelejtett emben mindvégig olyan érdekes volt, mint egy 
kevéssé művészi úgynevezett «izgalmas film» és mindvégig olyan művészi, 
mint a legművészibb, de eseménytelenebb francia filmek. 

Hersholt, 
aki a harangozót játszotta, a legnagyobb élő színészek egyike. Szerepe : egy 
emberélet végigjátszása százféle színben, alakban és oldalról mutat ta meg. 
Egyformán tökéletes volt, mikor repülő-fiával veszekedett, mikor a hamis 
énekhangokat figyelte a kicsiny templom kicsiny orgonája mellől és mikor 
mereven, mint valami megkínzott modern Szent Sebestyén állott a gúnyos 
nagyvárosi csibészek röhögése fölött a menedékhely asztala mellett. Hogy a 
rengeteg érzelmes jelenet a szó igaz és hibátlan csengésű értelmében megható 
maradt és nem lett giccses sehol, az elsősorban az ő érdeme, Az öreg mindenét 
elvesztett harangozó gyámoltalan figurájában, hetekkel a film után is maga 
előtt látja az ember, el t ud ja érni, amit a színészek, a mulandó művészet mű-
velői közül nagyon kevesen, hogy mozdulatai, gesztusai, arcjátéka megmarad 
a nézőben sokáig és szinte felejthetetlenül. Kész és remekbe faragott, teljesen 
átélt játéka teljes egységben a történettel, a legmegrázóbb és legművészibb 
színészi alkotások egyike volt. A rendező ízlésére vall, hogy minden mellék-
szereplő rokonszenvesen illett a saját szerepébe és így nagyszerű filmet lát-
tunk, holott egyetlen szép nő, vagy szép férfi nem szerepelt benne, ez alka-
lommal merték az életnek nem a körítését adni, nem a színes csomagolását, 
hanem magát az életet. 

Az «Elfelejtett ember« legnagyobb értéke mindezen túl az, hogy az első 
remekbe sikerült regényből készült film, ahol nem éreztük, hogy a regény ron-
tot t a filmen, igaz, hogy a film alaposan meghamisította a regényt, de ezt 
nem veszik észre azok, akik nem ismerik a regényt. Ezen a ponton bizonyos 
mértékben példát mutat arra, hogyan kell író történetét művészien filmre 
venni. A bemutató filmszínház pedig arra adott példát, hogyan lehet rossz 
műsorbeosztással tönkretenni egy szinte remekművű film hatását és sikerét. 

Szabó Zoltán. 


