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Árpád ébredése. — Az ember tragédiája. — A bor. 

Hála a jubileumi évnek : a Nemzeti Színház a hazai drámaírás multjá-
nak is sűrűbben gyujt egy-egy mécsest. Ezek az esték a pénztári mérlegen 
valami sokat lendíteni minden esetben most sem fognak, de a bírálat ezen 
aligha fáj tathatja a fe jé t : ennek a színpadnak az irodalmi kegyelet nem 
lehet fényűzése, egyszerűen : kötelessége. A régi értékeket új erőkkel szol-
gálni még becsvágynak sem utolsó, a rendezőt fűtheti az izgalom, hogy a 
költő szívverését újra hallhatóvá, a színészt, hogy a megdermedt életet 
újra jelenvalóvá tegye. 

Október 22-én fényes külsőségek közt folyt le a centenáriumi dísz-
előadás. Vörösmarty színházavató költeménye, az Árpád ébredése hangzott 
fel ismét, mint a színház fennállásának korábbi kerekszámú fordulóin. Ahogy 
e halhatatlan prológus fogantatása idejétől távolodunk, egyre jobban ki-
világlik Vörösmarty líraiságának fejedelmi pompája mellett színpadi érzéké-
nek csekély alakító és lendítő ereje : legjobban ott nyügöz le, ahol a cselek-
vény vesztegel s a drámai izzás a szóba, a versbe költözik. A rajongó Költő 
ajkán egy egész fajnak szent bánata és dacos önérzete vet lobot. A mostani 
előadásban is a Költő megszemélyesítőjének, a fiatal Timárnak perceiben 
gyúlt ki leginkább a Vörösmarty-lélek ragyogása ; ez az egyszerű magyar-
atillás alak valóban az álmodó és alkotó hazafiság örök jelképévé maga-
sodott. A Sírszellemtől feltámasztott honfoglaló Árpád jelmezét most Kürti 
József viselte ; talán Kiss Ferenc keményebb hitellel hordozhatta volna. 
Maga a jelmez sem sikerült túlságosan : inkább szemelvény-tárnak hatott 
néhány magyar évszázad harci köntöseiből, semmint Vörösmarty elkép-
zelésének a Zalán jutása alapján. Azonfölül Kürti valahogyan annyira igézete 
alá került gyönyörű feladatának, hogy meghatódottságában majdnem 
siránkozásba fúlt az alak egész plasztikussága. A költő ennél alighanem 
keményebb fából faragott Árpádra gondolt, ha mindjárt síri békéjéből szó-
lította is elénk. Tőkés Anna meggyötört, majd megváltott Színésznője ki-
tűnően szavalt, mértéktartó s épp ezért erős hangsúlyhoz jutó mozdulatai-
ban is megvolt szerepének jelképi méltósága. A többiek közül a reális világ 
képviselőinek jutott hálásabb feladat, Bartos jellegzetes Öregje, Hosszú 
Zoltán «cifrátlan» hűségű Napszámosa rövid színpadi pillanatai alatt is 
erősen belénkvésődött. A «Rémalakok» fogalmi testetlenségén a legoda-
adóbb színészi igyekezet sem sokat segíthet. Itt a rendezés a hatásvilágítás 
minden fogásával buzgólkodott, de ezzel talán még csak fokozta a jelenet 
mulhatatlan karnevál-benyomását. Általában Németh Antal rendezői mun-
kája — kivált az első rész nyomasztóan sötét színpadával — egy kissé «meg-
feküdte» a költeményt. Vargha Mátyás díszlete is itt morbidezzás komor-
ságával ellenmondott Vörösmarty verseinek, melyekben fokozatosan meg-
éled a végül is győzedelmeskedő valóságnak fuvallata. Farkas Ferenc kísérő-
zenéjében is túlságosan sok a gyászos árnyalat. Annál üdébben hatott a 
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második részben az új színházépületnek barátságos, színpadilag is kitűnően 
megoldott képe. Hanem itt nem lehetett szabadulni valami keserű érzéstől, 
melyet épp ez a színpadi kép szinte ellenállhatatlanul fölkavart a nézőtér 
korosabbjainak lelkében : ez a nagy emlékektől megszentelt épület mar-
talékává lett a barbár könnyelműségnek ! Az évszázados ünnepen alkalmi 
díszlet lett belőle egy idegen, az ideiglenességnek kétségbeejtően hosszú 
«átmeneti» időszakára megszállt színpadon ! Az építő tizenkilencedik szá-
zadnak hódolt itt a romboló huszadik ! Ez a kegyetlen megismerés bizony 
keserű ürmöt vegyített az öröm italába. 

Szép és helyénvaló gondolat volt ezen az estén a színház operaját-
szásának emlékét is fölidézni, mégpedig úgy, hogy a magyar nemzeti dalmű 
évszázados útkeresésére is rávilágítsanak. A kézikönyveinkben annyit emle-
getett Béla futásá-nak első részét hallottuk megelevenedni a maga saját-
ságos kettősségében : németes-olaszos dallamutánérzéseivel s verbunkos-
ütemekre fogott magyar kesergésével. Siklós Albert finom érzékkel írta 
át mai zenekarra, úgy, hogy eredeti hatásértékeit híven megőrizte. A kiváló 
énekesegyüttes is megérezte és tiszta stílusérzékkel szolgálta a megszokottól 
elütő feladatokat. A mult századelőnek szinte még a kurucidők utáni 
hangulatába visszakapcsolódó lelkisége melegítette át színmagyar ének 
előadásukat: «Hunnia nyög letiporva» . . . Ruzitska József nem volt alkotó-
szellem, legfeljebb buzgó kísérletező, de hittel dolgozott, erőfeszítését lehe 
tetlen meghatottság nélkül fölidézni. Szövegkönyve, mely Kotzebue vizenyős 
áradatában az átdolgozó Csery Péter néhány őszinte honfikönnyét is ren-
geti, naiv cselekvényével a mai nézőnek külön gyermeteg gyönyörködésére 
szolgál. Trau vára alá beszalad néhány éneklő fehérszemély : (Jön a tatár ! 
Jön a tatár !» Néhány pillanat mulva már a színfalak mögött morajlik is a 
tatárhad, majd berontanak bősz várvívásra, de magyarjaink egy-két jó 
pajzzsal győzelmesen ellenállnak: a kutyafejű pogány hanyatthomlok 
menekül szégyenletes kudarca színhelyéről. Pudváslelkű az a magyar, kit 
mindez fel nem lelkesít! Fülöp Zoltánnak középkori illuminált kéziratok 
nyomán megfestett színpadképe remek keretbe foglalta a színpadi cselek-
vést, Berg Ottó vezénylőpálcája lendülettel igazgatta a zenekart. 

A százesztendős újdonságok előtt Bajor Gizi — megjelenésében a Déryné 
nemzedékének biedermeier-kedvességét idézve — Herczeg Ferenc kere-
setlen, nemeshangú beköszöntőjét mondta el, az örök komédiajátszó szó-
zatát az örök közönséghez. Közöttük — magyar színjátszásról lévén szó — 
valami mulatságvágyon, puszta szórakozáson felülemelkedő, tisztább ér-
telmű cinkosságnak kell kialakulnia, egy faj törhetetlen életakaratának 
nevében. Herczeg szép igéi ehhez az éltető eszméhez felebbeztek, — bizo-
nyára nem hatástalanul. 

Az est foglalatául a Himnusz s a Szózat dallama szárnyalt fel, sajnos, 
csak a zenekarból. Miért nem sorakozott fel a színpadon az egész személy-
zet «imához»? Hiszen ennek a két nemzeti fohásznak is épp a Nemzeti Szín-
házban támadt betlehemi jászola ! Igaz, hogy abban a másik Nemzeti 
Színházban, melynek elárvult telkén most olcsó filmek rezegnek a vásznon, 
vagy fürge korcsolyák karcolják a jeget! . . . 

* 
* * 

Új rendezésben került a százéves színház játékrendjére működése máso-
dik félszázadának legnagyobb s legmaradóbb értéke is: Az ember tragédiája. 
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Drámai műsorunknak — különösképpen — egy olyan alkotás vált fő-
vonzóerejévé, mely — nem dráma. Lényege szerint kívül áll a színpad vilá-
gán, talán ezért is izgatja már ötven éve a rendezők egész sorát színpadi 
birtokbavétele. Németh Antal valósággal jákobi küzdelmet folytat vele, 
hogy — megáldassék. Először olasz színpadra gondolta el, később a rádió 
lehetőségeihez illeszkedett felfogásával, végül Hamburgban színpadi meg-
oldását is valóra válthatta. Most a Nemzeti Színházban állt elő új szcenikai 
megfogalmazással. Kísérletének újsága valóban inkább szcenikai téren nyil-
vánvaló, semmint a költemény benső lényegének szolgálata körül. Eszmei 
értelmezésének fölébe helyezi a színpadi hangsúlyok érvényrejuttatását a 
szemhez és fülhöz szóló hatáselemek minél gazdagabb felvonultatásával. 
Paulay nyomán jár — hivatkozik is a hagyományhoz való hűségére —, de 
ezzel lényegileg meg is marad a történelmi tableau-sorozat igénye mellett: 
az átfogó eszmei egység megéreztetése ezen az úton nem remélhető. Röbbeling 
bécsi rendezése sem maradt rá hatás nélkül, technikai fogásokkal nem egy-
szer tanítványává szegődött. Fény- és hanghatásokban szinte tobzódik s 
hogy ilyenekre alkalmat szerezzen, Madách szövegéből sokat — Paulaynál 
is többet — feláldoz. Paulay korában a szcenikai nehézségek kívánták az 
áldozatot, azóta a színváltoztatások lehetősége boszorkányosan meggyorsult, 
mi haszna, ha most meg a lehetőségnek rendezői kiélvezése, a velejáró sok 
látási és hallási káprázat megvalósítása ugyanúgy fogyasztja a rendelke-
zésre álló időt s ugyanúgy a verssorok rovására? A réven megy veszendőbe, 
amit át juttat tunk a vámon. 

A szereplők most kevesebbet beszélnek, annál szaporábban zeng az 
ének és zúg a zenekar, forog a színpad és pereg a vetítőgép. Az új ren-
dezőnek régi álma, hogy az eddigi statikus mennyei színt dinamikussá vál-
toztassa. De erről egyelőre lemondott, le még arról a mozgalmasságról is, 
mit a legutóbbi rendezésben Lucifernek a főangyalok köréből való kiűzetése 
okozott. Sátánját mindjárt sátánsorban mutatja be, — akár Röbbeling. 
De ily kiközösített, sötét alaktól az angyali kar ugyan hogy várhatna — 
hódolatot? A Voinovich-féle változatban a megátkozott Lucifer alászállása 
osztályrészének átvételére: a legszebb mozzanatok közé tartozott. Az 
édenkertben a cherub lángpallos helyett egyik szárnyának igen suta moz-
dulatával űzi ki a bűnbeesett emberpárt. A paradicsomon kívüli képben 
nem jelenik meg a föld szelleme, — ez az első jele a Faust-elemek óvatos 
kiirtásának, mely aztán az egész rendezésen végigvonul, fölösleges buzgó-
sággal : magyar nézőtér előtt Madách eredetisége bizonygatásra nem szorul. 
A prágai két képből csak az első maradt meg, mint a régibb rendezésekben 
is nem egyszer, mindig helytelenül. Ezen legutóbb — nagy örömünkre és 
Madách elgondolásához híven — végre változtattak, most megint a for-
radalmi kép «egyenrangúsítása» vezette a rendezőt Kepler álmának álom-
jellegétől való megfosztásához. Ha valami: ez merőben madáchiatlan. Az 
első prágai jelenet hangulata a Grève-piac véres álma után nemcsak ismét-
lődik, hanem módosul is s ami legfőbb : Éva inkarnációjának két legelütőbb 
véglete Ádám rádöbbenésében csak így tudatosodhatik. De Röbbeling is a 
francia forradalom csattanója után bocsátotta le az egyetlen szünet füg-
gönyét. Pedig ez a tagolás különben is vitatható : a rákövetkező londoni 
kép szervesebb folytatás, semhogy «mult és jelen határa» címén itt sorompót 
alábocsátani tanácsos volna. Inkább a bizánci s a londoni szín után volna 
természetesebb a tagolás. 
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A Vásár s a falanszter a forgószínpad alkalmazásával jut tagadha-
tatlan mozgalmassághoz, de a rendezés forgatagában itt is sok lényeges 
mozzanat elhullik : Lovel s a halálraítélt meg sem jelenik, pedig az ő perceik 
mindig erős színpadi izgalommal jártak, most Lucifer elbeszélésében ár-
nyékuk is alig suhan át a színen. A falanszterben a lombik-jelenet került — 
nyilván szintén mint Faust-emlék — a veszteséglistára. 

Valamit szinte minden jelenet veszített. Egyiptomban a gúlaépítők 
merőben «külső zaj»-já változtak, de így a szín túlságosan is racionálissá 
szegényedett. Miltiades tragédiájának is hiányzott a légköre, a tömegek 
inkább a rendezőnek voltak kiszolgáltatva, semmint szenvedélyüknek; 
a sansculotte-hordák ugyanígy. A római orgiának többnyire élettelen szín-
padi képe most viszonylag jobban, természetesebben volt megoldva, a 
pestises hulla behurcolásának mozzanatától fogva pedig megrázó lendü-
lettel bontakozott ki a jelenet drámai ereje. Valahogyan a szereplők is itt 
jutottak legközelebb feladatuk lírai magvához. Kivált Tőkés Anna fáj-
dalmas nosztalgiájának volt szívbemarkoló hatása. Lehotaynak is igaz 
hangjai voltak a lelki megtisztulás hatalmas záróakkordjainak felszárnyal-
tatására. Mindketten egyébként is teljes odaadással és tiszta, szép értelme-
zéssel szolgálták szerepüket, a madáchi értelemben vett egység-nek is be-
csülnivaló tiszteletével. Csortos Luciferének is jók a körvonalai, csak művészi 
ébersége kevés azok kitöltéséhez. Egy-egy pillanatra megvillan benne valami 
démoni, szentenciózus beszédjének megvan a súlya és tekintélye, de néma 
színpadi perceiben jobbára elkényelmeskedik, néha az érdekeletlenség lep-
lezetlen unalmába süllyed. Talán Mephistophelesszel szerencsésebben pró-
bálkozhatnék : Madách ördöge fagyosabb és kedélytelenebb, mint amilyen-
nek ő mutatja. 

A vásári színt berekesztő Danse macabre teljesen új beállításban került 
elénk. Madách tömegsír-elképzelése helyett koreográfiai megoldást kap-
tunk, Millos Aurél gondos munkáját, a dermesztő érintésű Halál alakjában 
személyes közreműködésével. Tagadhatatlan ennek a jelenetnek lenyűgöző 
hatása, valami baudelairei van az egyéni, mesterséghez kötött földi enyé-
szeteknek ebben a láncolatában. De a színpadon túlságosan is soká elhúzódik 
(a ráfordított időnek megint csak Madách versei adják meg az árát), pedig 
az áldozatok száma a megelőző vásári képből törölt alakoknak hiányával 
lényegesen meg is kevesbedett. 

Farkas Ferenc zenekísérete magas színvonalú munka, mindenben a 
rendezői szándékokhoz simul, egy kissé fárasztóvá csak az teszi, hogy a 
rendezés túlságosan is igénybeveszi szolgálatát. Még az Úr szavát is meló-
diára fogják, amire szintén Röbbeling mutatott utat, secco recitativójával, 
ami itt már valóságos énekhanggá módosul. Az operaénekes Szende Ferenc 
gyönyörű orgánumát halljuk, sajnos, ezúttal kevés örömmel: kár a transz-
cendentálist ily fogásokban keresni, Madách Istenében — igazi magyar 
elgondolás szerint — nemcsak kenetesség van, hanem indulat is, ez most 
ízét és színét veszti, amikor az Úr lágy dallamossággal fordul a lázadó szolga 
ellen : «Hah, szemtelen . . .» stb. Az ilyesmi s hozzá a képek közötti — 
állítólag az álomszerűség megéreztetésére szánt — szakadatlan vetítés : 
már-már holmi filmopera vizeire siklatja át Madách költeményét, mely 
pedig nem dalmű, mégcsak nem is színmű, hanem : költészetben testet-
öltött életfilozófia. 
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Gárdonyi Bor-át méltán hely illeti az ünnepi játékrenden. Még a ható-
ereje sem csökkent meg, legfeljebb a színpadnak hellyel-közzel felötlő moz-
dulatlansága csüggeszti a mai, mozi-ütemhez szoktatott nézőteret. De 
művészi igazsága, őszinte lélekmelege így is megteszi a magáét, alig ismerek 
újabb színpadi terméket, mely több mozzanatában olyan puritán eszköz-
telenséggel teremtené meg azt a bizonyos «színpadi feszültséget», amit a 
színműgyártás mesteremberei jobbára vért verejtékezve szoktak hajszolni. 
A színészek is ragaszkodnak ezekhez a bensőleg igaz feladatokhoz, a fel-
újításban különben is szinte mind a szerepek régibb gazdái vettek részt. 
Közülök Kürti József a paraszti hitelért mindig becsülettel helytáll, Baracs 
gazdáját is ez emeli igen tisztes fokra, csak megjelenésének, mozdulatai-
nak némi lomposságát nem érzem megokoltnak: Gyenes feledhetetlen 
Baracsa rangosabban állta a sorscsapást. Annál tökéletesebb a Tasnády 
Ilona fiatal parasztasszonya, az őszinte kedélyű művésznő egyik legjobb 
alakítása. Finom, érzékeny és tartózkodó, de mindig — parasztian az. Bartos 
öreg Mihályának is egyre nemesebb a zamata, mint a jófajta óbornak. Ligeti 
Juliska valamikor ennivaló Rozika volt, most a kacér Eszter szerepében 
is tőrőlmetszetten gárdonyias, mintahogy egykori feladatába Somogyi Erzsi 
is pompásan beleilleszkedik. Juhász József volt az egyik új szereplő, Baracs 
Matyija kedves, surbankó parasztlegény, — a másik pedig Kabók Győző, 
ki Göre Gábor bíró úr szerepéhez jutott hozzá, miután ezt az alakot kabarék 
deszkáin már akárhányszor megmintázta. Most kiderült, hogy a Nemzeti-
ben bensőbb jellegzetesség kívántatik, olyan, aminő e szerep első gazdájáé 
vol t : Ujházié, vagy az utolsóé : Rózsahegyié. Kiss Ferenc játékmesteri 
kezének nyoma főleg a csoportos jelenetek élénkségén látszott meg. 

Thomas Paine. 
(Hanns Johst színjátéka a Nemzeti 

Színházban.) 

Dramatizált (és alaposan meg-
hamisított) életrajz, az északamerikai 
szabadságharc ujságíró-hőséé, kinek 
nevét — a hadvezéreké mellett — 
beszitálta az idők homokja, a «józan 
ész» szellemében írt könyveit pedig, 
melyek a mi Madáchunk könyvtárá-
nak polcain is ott voltak, félretolta 
a más irányba fordult, a józan észtől 
akárhányszor elrugaszkodó gondol-
kodás. Rokonszenves ez a hős, csak 
sehogysem drámai hős, még akkor 
sem, ha — mint Johst — a halálra-
ítélt XVI. Lajossal jut tat juk közös 
tömlöcbe (ahol soha meg nem for-
dult) vagy tizenhét évre felejtjük 
ott a konvent börtönében (ahol 
ennyi hónapot sem töltött). Nem 
hányjuk fel a történelem megmásí-
tását, csak legalább igazi drámához 

vezetne. De csak történelmi képek-
hez vezet, amelyekben ismét csak 
szó tart ja a lelket s nem lélek fűti a 
szót. Az eszme diadalát kell látnunk 
az eszméért küzdő egyén bukása 
árán? Inkább a teatrálitás diadalát 
látjuk a művészi igazságon. A német 
szerzőt nem a mai német eszmény 
hevítette írás közben, műve még a 
weimari birodalomban keletkezett, 
de a nemzeti szocializmus is keblére 
fogadta. Lehet, hogy jó gyujtóanya-
got érez benne, a politikátlan bírálat 
csak azt érezheti, hogy drámai gyujtó-
anyaga fölöttébb hiányos. A képek-
ben sokszor van lendület, a darab 
iratása idején széltében kelendő ex-
presszionista drámai formanyelv nem 
egyszer jól beválik, de még az ily 
pillanatnyi hatások mögött is egyre 
aggasztóbban érezhető, hogy az egész-
nek nincs meg a drámai sodra. 

A színház is a teatrálitást szol-
gálta nagy hévvel, sok robajjal, 
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felfokozott retorikával. Csupa férfi-
szereplő népesíti be a színpadot, 
mint körülbelül a Julius Caesar-ban 
is, de ezúttal vajmi kevéssé shakes-
pearei feladatokban. Kürti József 
éb Táray szabadsághőse markáns 
színészi ábrázolás. Már Jávornak 
nincs meg az egyéni jelentékenysége 
a címszerephez. Pedig el kell is-
merni, hogy egész becsvággyal ala-
kít, keresi a hősi lélek hangjait, de 
jobbára még csak — keresi. Szabó 
Lőrinc fordításának friss ízessége 
örvendetes ajándék. Táray a ren-
dezői helyen is kitesz magáért, Hor-
váth János díszletei pedig előkelő 
színpadi keretet teremtenek. 

III. Richard király. 
(Shakespeare-bemutató a Magyar 

Színházban.) 

Negyvenéves fennállásának for-
dulóján e tarkamultú színház a leg-
nemesebb szolgálatba állította erőit : 
Shakespeareébe. Hevesi Sándor ava-
tott s minden akadállyal dacoló 
vállalkozókedve nélkül aligha gon-
dolhatott volna erre a kockázatra. 
Színészei közül csak az egy Törzs 
Jenő játszott már korábban is Shakes-
pearet s még az ő stílusának is nagy 
feladat volt ebbe a hangnembe visz-
szatalálni. De őt Hevesi ujj mutatása 
rávezette a lényegre, melyhez szí-
nészi képzelete és kifejezőereje is 
bőven szolgáltatta a táplálékot. 
Ahogy a művész mondja : ezt az 
alakot még sohasem látta színpadon. 
Igy csak dolgozószobájában érlel-
hette meg s a próbák folyamán. 
Talán egyelőre nem is vette egészen 
birtokába. Szemmelláthatólag a já-
tékos, komédiás-vonások ragadták 
meg belőle. A nagyságot is megérezte 
benne, de inkább csak a féregindula-
tok grandiózusságát. Érdekes és gaz-
dag az alakítása, valósággal meg-
dermeszti a nézőket, csak a nehéz-
természetű bíráló aggódhat valame-

lyest a dráma első felében, hogy ezen 
az úton a hőssé magasodás aligha 
várható. S valóban, a csata előtti sá-
torjelenettől fogva ennek a Richard-
nak hitele megcsorbul. Áldozatainak 
végeérhetetlen listájával nem bírja 
a maga királlyá fölemelkedését szem-
beszegezni ; ez inkább csak a bukott 
hazárdjátékos felszámolása. De még 
így is megkapó és magasrendű szí-
nészi teljesítmény, a neuraszténiás 
gonosztévő mesteri rajza, noha az 
idegeknek ilyen hisztériás elernye-
dése talán nem tökéletesen Shakes-
peareies. 

Hevesítől való a tragédia új for-
dítása, világosságra, plasztikára 
nézve mintaszerű munka. A költői 
tisztaságot szolgálj a szövegtisztelő 
rendezése is, azok szerint az elvek 
szerint, amikkel az «igazi Shakes-
peare»-hez már a Nemzeti Színház-
ban is közelített. Lemond minden 
henye járulékról, egyetlen építészeti 
kerettel oldja meg a színpadképeket, 
ennek csak a csatamező jeleneteiben 
válik kérdésessé a használhatósága, 
mintahogy a Nemzetiben is mindig 
ez volt az Achilles-sarka. 

Az új Richard együttese híven 
követi a rendezői irányítást, de néha 
fogyatékos kifejező készséggel. Föl-
dényi, Szakáts Zoltán, Pataky meg-
lehetősen átveszi a tragédia stílusát, 
felötlőbb a bizonytalanság és erőt-
lenség a női szereplők oldalán. Az 
egyetlen Laczkó Aranka húz a valódi 
stílushoz, a többiek igyekezete alig 
jut túl a hangosságon. De hitük, 
lelkességük még így is megsejteti a 
«numen adest» ritka szép alkalmát. 

Asszonyok. 
(Clare Boothe színműve a Vígszín-

házban.) 

Egy amerikai írónő vonultatja 
fel a színpadra asszonytársait, min-
gyárt huszonkilencet, a másik nemet 
gyökeresen leparancsolja onnan, ami-
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ből nyilván következik, hogy minden 
a jelen nem lévő, láthatatlan férjek, 
udvarlók és szeretők körül fog fo-
rogni. Tíz színpadi kép pereg le 
előttünk, a «jobb társaságbeli» höl-
gyek hiánytalan életrendje, minden 
változatban, ahol csak a maguk 
csinosításának s az egymás befeke-
títésének áldozhatnak. Most egy tisz-
tességes, éplelkű fiatalasszony (uni-
kum-érték az egész tisztelt társaság-
ban) kerül az őrlőmalom kerekei 
közé, a főpletykakeverő bajnok őt 
szemeli ki, hogy szeméről a jótékony 
hályogot eltávolítsa. A boldogtalan 
Maryt nem vigasztalja meg édes-
anyjának kvietista álláspontja s ön-
leleplező vallomása : válásba mene-
kül. Szerencsére ekkor újra műkö-
désbe lép a pletykaszervezet, mely 
az olcsó kalandjának áldozatául esett 
férj újabb házasságában még reme-
kebb «nyersanyag»-ot talál s ugyanaz 
a «l'art pour l'art» buzgólkodó barát-
nő, aki előbb sikeresen felrobban-
totta Mary otthonát, most a férj 
második fészkét dúlja fel, de ezt 
már — Mary javára. 

Mozaikkép ez az egész, a hősnő 

sorsa is inkább csak úgy «kirakódik» 
benne. De mivel a csupa-lélek Bulla 
Elma játssza, végül az igaz érzés és 
fájdalom hangja is tisztán felcsendül. 
Az ő jelenetei a darab legkülönb 
magaslatai. A többiek viszont pom-
pás, gazdag együttes szereplésükkel 
biztosítják a színpad állandó élénksé-
gét. Élükön a kéneső vérmérsékletű 
Fejes Teri robog, akiről itt végleg 
kiderül, hogy operetten-felüli kép-
zelettel és alakítóerővel is rendelke-
zik. Vidám kedvessége szinte már 
mértéken túl is kihúzza a rábízott 
alak méregfogát, azt lehetne mon-
dani : salvus conductust szerez az 
asszonyi gonoszság felhőkarcoló ma-
gasságának. Vizvári Mariska, Gomba-
szögi Ella, Tolnay Klári, Lado-
merszky Margit kevésből is emléke-
zetesen szépet tud alkotni, kroki-
szövegből lelket kicsiholni, ami a 
darab mértékéhez viszonyítva tisz-
teletreméltó rangemelést jelent. Eh-
hez Bókay János meg Zágon István 
takaros fordítása, nemkülönben Tar-
nay Ernő élénk rendezése is dereka-
san hozzájárul. 

Rédey Tivadar. 

Z E N E. 

DOHNÁNYI ERNŐ. 
Ma, mikor a művészet étoszáról olyan kevés szó esik, mikor a minél 

erősebben harsogó hangszóró csak az autótülök, a gépek lármájának zenei 
betetőzése, a zene tisztán érzéki felfogása, kulturátlan fülek gimnasztikája, 
gyönyörűség egy ember munkáját látni, aki egész életével bizonyítja, hogy 
a zene nem a véletlen ajándéka vagy köznapi tevékenység, hanem szent 
kötelesség, alázattal szolgált isteni adomány, benső alkotó szükség. 

Az idei első filharmonikus hangversenyen a magyar társadalom méltán 
ünnepelte olyan nagy és őszinte lelkesedéssel a 60 éves Dohnányi Ernőt, 
mert sokoldalú zenei tevékenysége nemcsak általános zenekulturális szem-
pontból nagy érték, hanem művészi hitvallásának nemes eszményeivel 
esemény a mai világban. Aki ebben az emelkedett szellemben ezreket és 
ezreket tud megmozgatni a zeneirodalom legnagyobb értékeinek megérté-
sére és élvezésére, aki a tiszta zenélés és a mély átélés jegyében tud lelkeket 
vonzani, az csakis kivételes művészegyéniség lehet. S ez csak egy része a 
munkásságának, amely a zongoraművész, a kamarazenész és a karmester 
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Dohnányi teljesítményeire vonatkozik. De ott van emellett az alkotó zene-
szerző is, aki a későromantika gazdag, kiteljesedett zenei nyelvezetén ugyan-
olyan közvetlenséggel és magátólértetődöttséggel szól egy magasabbrendű 
eszményi, költői világról, mint mikor kedvenc zeneköltőinek művet tol-
mácsolja. Ezt a sajátos, Dohnányi egyéniségéhez annyira hozzátartozó 
nemes, fölényes derűt és harmóniát — amely a maga kiegyensúlyozott 
plátói világába tudja emelni a lélek minden küzdelmét és szenvedélyét — 
sem adhatták ingyen. Annak, aki 18 éves korában, mint zeneakadémiai 
növendék, olyan zongorakvintettet komponál, hogy az öreg Brahms is 
megcsodálja, mert saját ideáljait látja benne a tavasz, a fiatalság minden 
frissességével és gazdagságával megújulni, még végig kellett előbb járni 
az élet iskoláját, ki kellett formálnia a szép, de nehéz és küzdelmes művész-
pálya irányelveit, hogy eljusson a 60 éves Dohnányi emberi és művészi 
magaslatára. S ennek az útnak az állomásait nemcsak a páratlan finom 
kultúrájú előadóművész diadalai jelzik. Ott van ezek között az állomások 
között a «Pierette fátyola» megrázó tragikumával, komor sötét színeivel. 
Nemcsak művészi erő, de mély élmény is kellett ahhoz, hogy Dohnányi 
ilyen szemléltető elevenséggel tudja a játszi táncos, könnyed gondtalanság 
és az őrületbe kergető, csak az utolsó lehelettel feloldódó lelki megrázkód-
tatás, élet és halál ellentétét a zenében összeolvasztani. Micsoda drámai 
erő él ebben a műben, a tettek konzekvenciáinak szörnyű kérlelhetlensége, 
ami elől nincs kitérés, nincs menekvés. 

Ezek a sötét színek a későbbi alkotásokban teljesen felolvadnak a 
legtisztább leszűrtség, a szépen hangzás, az artisztikus zenélés gyönyörű-
ségébe. Ez a leszűrtség és nemesség ma már felülmulhatatlan tökélyre emel-
kedett az előadó Dohnányiban. Az ő tolmácsolásában Beethoven, Schubert, 
Schumann, Brahms műveket hallgatni mindenkor felejthetetlen élményt 
jelent a hallgatóság számára s utolérhetetlen tökélyt és mintaképet azok-
nak, akik ezeket a műveket maguk is játszák vagy játszották. Igy lett Doh-
nányi közvetve legigazibb mestere és eszményképe minden zongorajátszó 
hallgatójának. Műsorában később mind nagyobb tért hódítanak Beethoven 
szonátái, mint ahogy mindig visszatérünk azokhoz, akik lelkünk gyarapí-
tásához a legtöbbel járultak hozzá. Dohnányi egy-egy Beethoven inter-
pretációja a lélek legtisztább diadalát jelenti, a ma száműzött, kigúnyolt, 
halálraítélt lélekét. Egy egész világ van ezekben a szonátákban elrejtve, 
a szenvedő és küzdő Ember legbensőbb vallomásainak világa, amelyhez 
minden muzsikuslélek hozzátartozónak érzi magát. S aki, mint Dohnányi, 
a beethoveni-adagiók egy-egy halkan felzokogó motívumában, egy le-
hanyatló tört melódiavonalban úgy tudja velünk megéreztetni ennek a 
világnak lelki dúsgazdagságát, az maga többet tud a szenvedésekről és 
küzdelmekről, mint aki Beethovenben az allegrók és prestók viharos, magá-
val sodró, harcias titáni erejét és lendületét állítja előtérbe. Dohnányi Beet-
hoven-élménye olyan mély és emberi, amit nem lehet hangos szóval ki-
kiáltani a világnak. Itt látjuk legjobban, hogy a veleszületett, lelki tartóz-
kodás és finomság hogyan használja fel a zene nyelvének bűvös fátyolo-
zottságát, amely legmélyebb mondanivalójában csak azoknak szól, akik-
ben az élményközösséget fel tudta kelteni. Ez a nagy művészek önkény-
telen emberi elszigeteltsége, mert mindig ők azok, akik adnak pazarul és 
dús kézzel, amiért vajmi keveset kaphatnak cserébe. Az első filharmonikus 
koncert Beethoven-interpretációja újra csak azt bizonyította, hogy kevés 
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művésznek adatott meg a beethoveni élményközösséget olyan mértékben 
előhívni, mint Dohnányinak. Zenélésében valóban a léleknek adja vissza 
a maga sajátos eredeti nyelvét s ezzel lett s reméljük, hogy még sokáig lesz 
általános zenekultúránk nagy értéke és ihletője. 

* 
* * 

GLUCK halálának 150. évfordulójáról Operaházunk az «Iphigénia 
Aulisban» című opera előadásával emlékezett meg. Az opera korszakalkotó 
reformátorát azonban nemcsak ez az évforduló állítja ma előtérbe. Melódia-
vonalainak rendkívüli világossága és plaszticitása, az egyszerűségre, őszinte-
ségre, elsősorban a drámai igazságra törekvő beállítottsága, a szubjektív 
érzelmek fölött álló klasszikus nagyvonalúsága ma különösen megnyugtató, 
felüdítő hatású. S ezek az elvek akkor, 1774-ben, a legforradalmibb elvek 
voltak, mert az énekesek hiúsága a korabeli operaszerzőknek túlnyomóan 
a külső hatásokra épített, a drámai cselekményt semmibe sem vevő stílusa 
ellen irányultak. S milyen különös játéka a sorsnak, hogy ezt, a korabeli 
Párizs szellemi környezetéből olyan élesen kiütköző művet, amely már érez-
tette a francia forradalom előszelét az akkor még trónörökösnő Mária An-
toniette személyes közbenjárására tudták csak bemutatni Párizsban. 

Még ma is megcsodáljuk azokat az egyszerű és mégis művészi esz-
közöket, amelyekkel Gluck a dráma szereplőinek jellemzését adja. A régi 
olasz operaária megtisztítja minden felesleges, lényegtelen cifraságtól s 
ehelyett a benső élet minden hullámzását, minden szó, sőt szótag jelentő-
ségét tart ja szem előtt, hogy ezekből formálja ki melódiáit. Ez az igazi 
glucki melódia : a legfinomabb érzék a szó ritmusa, a nyelv hanglejtése, 
az érzés kifejezése iránt, ahol a recitatívszerű hangközök bevonása is csak 
arra szolgál, hogy a drámai igazságnak minél teljesebb érvényt szerezzen. 
Igy Agamemnon II. felvonásbeli jelenete, ahol hatalmas, megrázó akcen-
tusokban ad kifejezést gyötrelmeinek, az apai szeretet és a kötelességérzet 
összeütközésének, minden korok egyik legdrámaibb recitatívói közé számít. 
S milyen mesteri Gluck jellemzése az ellentétes színekben is ! Iphigenia 
áriái csupa édes báj és finomság kifejezői, csupa muzsika, hű tükrei a szelíd 
megadásnak, amellyel az istenek rendelését fogadja. Vele szemben még 
inkább érvényesül Klytemnestra anyai szívének szenvedélyes lázadása, 
férje ellen forduló gyűlölködése. Ebből a zenei jellemzésből már megsejt-
hetjük az asszonyt, aki valamikor férje élete ellen fogja felemelni bosszúálló 
karját. Pompásan érvényesül a veszéllyel, halállal nem törődő harci tűz, 
a menyasszonyát élete árán is megvédeni akaró Achilles áriáiban és reci-
tatívóiban. Szerelmük azonban csak mellékes szerepet játszik a görög nép 
sorsa, mint a cselekményt tulaj donképen mozgató főmotívum mellett. 
A végső jelenetet bezáró egyszólamban énekelt és az egész zenekartól egy-
szólamban kísért harci dalban, amely a szabadság és győzelem kivívására 
buzdítja a görögöket, ez az egyetemes, az egyének sorsát magába olvasztó 
szellem különösen érvényesül. — Érdekes megfigyelni, hogy Gluck zene-
kara mennyivel modernebb mint Baché vagy Händelé. Nem vesz részt az 
énekszólamok polifóniájában, nem igazodik vokális törvények után, hanem 
a különféle hangszerek kombinálásában egészen sajátos színeket hoz fel-
színre. A fúvósok, mint jellemző eszközök, ebben a korban ugyancsak egé-
szen egyedülállnak. 

Az előadás főszereplői Báthy Anna (Iphigénia), Hámory Imre (Aga-
Napkelet 59 
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memnon), Basilides Mária (Klytemnestra), Rössler (Achilles) és Kálmán 
Oszkár (Calchas) mind kitűnőek. A francia operák hagyományaihoz híven, 
itt is nagy szerepet játszó tánckar igen szép látványt nyujtott, amelyben 
nagy része van Rékai András rendezésének és Fülöp Zoltán új, klasszicista 
díszleteinek. Az előadást Fleischer karnagy szokott biztonságával vezette. 
A fordítás nehéz feladatát — a francia nyelvvel annyira összenőtt glucki 
énekbeszéd tömör ritmusát magyarra átültetni — Lányi Viktor a lehetőség-
hez képest kitűnően oldotta meg. Ami a világos szövegkiejtést, az itt any-
nyira fontos plasztikus deklamálást illeti, külön ki kell emelni Rössler Endre 
recitatívóit, amelyek mintaképei a stílszerűségnek. 

* 
* * 

A FILHARMONIKUSOK legutóbbi hangversenyén Desiré Défaux 
vendégkarnagy újra francia művekből állította össze műsorát. Mindenkor 
jóleső változatosság a tiszta esztétikai értékek és formaideálok, a hangzás-
szépségek muzsikájának élvezetében részesülni. A két bemutató közül 
Ravel «Seherezade dalok» című háromtételes, szopránhangra és zenekarra 
írt műve rendkívül artisztikus, festői színekben gazdag, de mélyebb hatást 
nem tudott kelteni. Ravel arabeszkszerű, teljesen kifinomodott művészeté-
vel szemben még inkább feltűnt a másik bemutató Florent Schmitt (szül. 
1870) Zsoltárának szinte franciátlannak mondható túlfeszített dinamikája, 
vérbő, teleszájjal harsogó, túlgazdag kifejező eszközökkel dolgozó stílusa, 
amely az érzéki benyomások olyan tömegét zúdítja ránk, hogy szinte fel-
lélegzünk, midőn a középső rész szoprán szólójában végre a bensőségesebb, 
elmélyedőbb hang jut egy kis időre érvényre. Ebben a nagyszabású kom-
pozícióban jól megismerhettük Schmitt egyéniségét, a nagyon termékeny, 
sokoldalú, könnyen dolgozó, modernségében igen mérsékelt, inkább koz-
mopolita kultúrájú alkotó egyéniségét, akinek az élet forgataga, a harc a 
legfőbb eleme, de aki még ebben a kimondottan vallásos tárgyú művében 
sem tudja a mélyebb lelki rétegeket megközelíteni. A grandiózus hatás a 
hangokkal együtt szertefoszlik s emlékezetünkben csak az érdekes, telített, 
hatalmas akkordfűzések, bonyolult ritmikák, Báthy Anna költőien elő-
adott szép szólója és a karmester kitűnő vezénylése marad, aki pompás 
ruganyosságával és temperamentumával az állandó lelkendezés hőfokán 
tudta tartani hatalmas zenei apparátusát. 

* 
* * 

«MAGYAR MUZSA» jeligével alakult fiatal írók és művészek társasága 
rendezett énekkari hangversenyt a Zeneakadémián. Az elhangzott kórusok 
nemcsak az új magyar kórusirodalomnak voltak a remekei, hanem az új 
magyar kórus-előadóművészetnek is. Utóbbi lendületes fejlődése már kezd 
hozzánőni az új mesterművekhez, mindig több és több szépség, szín, árnya-
lat, drámai erő, ritmus kerül felszínre, amelyek eddig elrejtve éltek a parti-
túrába temetve. Endre Béla karnagy férfikarában (Gázművek férfikara) 
telített, meleg színekben ragyogtak fel Kodály «Huszt» és «Felszállott a 
páva» kórusainak az orgonabúgáshoz hasonló sötét, bársonyos mély szólamai 
s az acélos csillogású magas hangok. Árnyékok és fénysugarak harca e két 
kórus, ahol a léleknek meg kell küzdeni azért, hogy a homályból a világos-
ságra jusson, hogy minden lehúzó, ellentétes erővel szemben, minden pusz-
tuláson keresztül is élni, hinni, alkotni tudjon. Mindig teljesebben kezdenek 
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kibontakozni a gondos betanításban Bartók Béla «Elmult időkből» című 
nagyszabású, rendkívül nehéz férfikarának körvonalai is. — Vásárhelyi 
Zoltán nagyszerűen kiművelt kecskeméti vegyeskara ezen a hangversenyen 
is remekelt Kodály «Molnár Anna» balladájának előadásával. Ilyen finom-
ságokat kihozni egy nagyobb együttesből, a karvezető képességeinek leg-
biztosabb erőpróbája. — Vaszy Viktor Egyetemi kórusa viszont Kodály 
(Jézus és a kufárok» című férfikarából hozta először teljesen érvényre a 
drámaiság megrázó erejét és lendületét. Vaszy szuggesztív temperamentu-
mával, néhol szinte tökéletes közvetlenséggel tolmácsolta a páratlan szem-
léltető erőt, a lelki mozgalmasságnak azt a mélyről felszakadó szenvedélyes-
ségét, ami annyira jellemző Kodály vokális stílusára. — A legjobb magyar 
kórusok közül nem maradhatott el talán a legjobbaknál is jobb : a Caecilia 
kórus, karnagyával, a Kodály mesteriskola legnagyobb tehetségével Bárdos 
Lajossal. «Libera me Domine» című kórusa egész reahsztikusan, de olyan 
mély átéléssel, annyi látnoki erővel önti zenébe a «Dies illa, dies irae» meg-
rázó, komor szövegét, ami közvetlenségében és őszinteségében nem téveszt-
heti hatását. «A spártai gyermek» dr. Dienes Valéria szövegére írt kórusa 
ritmikus elevenségének, vitális erejének gyujtó, szinte dyonisosi lendületé-
vel, barbár keménységével tisztán szenzuális hatásában is lenyügözi a 
hallgatót. — Kodály Berzsenyi szövegére írt «Magyarokhoz» című kánonja 
fejezte be a szép hangversenyt. Nem csodáljuk, ha az egyesült énekkarok-
tól előadott hatalmas hangtömeggé duzzadó szólamok elhangzása után a 
tetőfokra hágott a «Magyar Muzsa» táborának forró ünneplő hangulata. 
Ezt az ünneplést nem rendezte senki: szívből, önként tört elő a lelkesedés, 
a szeretet és a hódolat korunk letörhetetlen magyar zenei reneszánszának 
két nagy megteremtője és vezére Kodály és Bartók felé. 

Prahács Margit. 
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