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rendezett kiállítás ötletének és egybe-
gyűjtésének érdeme is. A Nemzeti Mú-
zeum pedig a nagysikerű Petőfi-, Kos-
suth- és Jókai-kiállítások után újabb, 

jelentős lépéssel jutott előbbre céltu-
datos, kulturális programmjában és a 
közönség érdeklődésének felkeltésé-
ben. n. 

Színház. 
Veronika. 

Babay József magyar legendája a Nem-
zeti Színházban. 

A falu-szépe Veronikáért két legény 
vetélkedik. Ő már választott s jól 
választott, de mert kitenni a nem-
kellőnek szűrét sem lehet, a vén javas-
Mári tanácsára a kérők álomlátópor-
ral kevert bort isznak : aki majd a 
mennyországról álmodik, azé Vero-
nika, aki a poklot álmodja, mehet a 
pokolba. A közbülső két felvonásban 
aztán a pokolba, majd a mennybe 
kerülünk : álmában azt az embersé-
ges Derék János járja, ezt a gőgös 
Büszke János. De ébredés után az 
ügy mégis a falu esküdtszéke elé jut, 
minthogy mindkét legény a menny-
országot vállalja. A nehéz csomót me-
gint csak javas-Mári vágja ketté : 
szépszerével előfényleti az igazságot 
s Büszke barátunkra a megszégyenü-
lés vár, Derék barátunkra meg az ásó-
kapa. 

Mindezt a fiatal író régi somogyi 
emlékeiből szépségesen megálmodta, 
azután hozzálátott, hogy elgondolá-
sát népi naivságú, legendai tisztaságú 
színjátékká realizálja. Oly vállalko-
zás, mely keményebb tehetségre nézve 
is kemény dió lenne. Az efféle szín-
padi transzcendentálitás igen ritkán 
sikerül, az ötlete rendszerint csak el-
gondolva jó, megírva már rosszabb 
s előadva még rosszabb. Pontosan ez 
az a műfaj, melyből vagy remekmű 
támad vagy jócska balsiker. Babay 
József nem írt remekművet. A darab 
keretét elég jól megalkotta, a somogyi 
Görgeteg falu reális talaján elég biz-
tosan mozog s elég jó szemmel lát. 

De álomképei amily zavarosak, alap-
jában éppannyira magvatlanok is. 
Ezekben összetereli az alakokat, de 
nem igen tud velük mit kezdeni. 
A mennyország idilli környezete még 
csak megjárja, hanem a pokol poko-
lian unalmas. Hiába a sok magyar-
kodás is : a pokol huszárkaszárnya-
szerűsége csak oly hatástalan, mint 
a magyarszivárványos, árvalányhajas 
mennyei pitvar. S azonfölül — a 
szerző bűne-e vagy a színházé? — 
ezek a képek elviselhetetlenül tele van-
nak spékelve ízetlen időszerű kiszólá-
sokkal, aminők még kabaréban is csak 
faut de mieux csúsznának el. S vé-
gül : ha az álom akármilyen zavaros 
lehet is, színpadon az álomképnek cél-
tudatosnak, szinte a valóságnál is 
plasztikusabbnak és nyomatékosabb-
nak kell lennie, mint ahogy az is pél-
dául a Hauptmann Hannelé-jében. De 
hisz már az imént mondtuk : remekmű 
vagy balfogás, harmadik eset nem 
igen esik meg. 

Az előadás is a keretrészben jobb 
volt, legfeljebb kissé vontatott ; a le-
gendai képek csak a díszletekkel kel-
tegették a hangulatot, játékstílussal 
szinte semennyire sem. A jobb alakí-
tások is, mint a Somogyi Erzsié, 
Rózsahegyié, Kiss Iréné, inkább csak 
néhány kitűnő egyéni mozzanattal ha-
tottak, valódibb kapcsolat még ezek 
közt sem támadt. Szépek, színesek a 
díszletek meg a görgetegi ünneplő 
ruhák, de ahol díszlet s kosztüm eny-
nyire öncélúvá válhat, ott bizony a 
színműírói kréta körül hiba van : a 
csillogó szőttesből végül is csak a 
drámának szemfedője készül. 
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Emmy. 
Lengyel Józsefnek Rákosi Viktor regé-
nyéből írt vígjátéka a Vígszínházban. 

Mikszáth — ki sorsát halála után 
szintén nem kerülte el — a novel-
listákat és regényírókat sujet-ért meg-
pumpoló színműgyártókat ahhoz a 
Czobor grófhoz hasonlította, ki Mária 
Terézia jelmezesbáljára Rubens-fest-
ményből csináltatott magának kabá-
tot. A festmény — mondja — bizo-
nyára nagyobb szenzációt okozott, 
mint kabát, azon az estélyen, mint 
ahogy okozott volna, ha gazdája a 
képtárban hagyja lógni ; Rubenst sem 
emlegették sűrűbben a Burgban, mint 
akkor este, de mi szüksége volt erre 
Rubensnek? 

Máig már idestova elbeszélő iro-
dalmunknak szinte egész képtárát 
összeszabdalták — kabátnak. Most a 
kedveshangú, tisztalelkű Rákosi Vik-
torra került a sor. Lengyel József ki-
szemelt a könyveiből egy kései, cse-
lekmény dolgában novellavékonyságú 
regényt, a huszárlaktanyába elszállá-
solt ezredesleánynak ártatlan szerelmi 
csetepatéját s ezt fogta aztán szabó-
ollója alá. De még csak nem is sokat 
szabdalt rajta. Hála a forgószínpad 
technikai vívmányának : a regény-
adaptálók maholnap a drámai kon-
centrálásnak ama csekély mértéke alól 
is fel vannak mentve, amelyet elő-
deiktől a régi, mozdulatlan színpad 
mégis csak megkövetelt. A mi szer-
zőnk a második felvonásban hol 
jobbra, hol balra ringlispilezik a szín-
nel, hogy a sorsdöntő bál minden kis 
fordulatát — tisztán epikai szálra fel-
fűzve — a regényből a színpadra «át-
mentse». Apró mozzanatok vetődnek 
elibénk, a szerelmi konfliktust egy 
megtagadott második-négyes, a lelki 
válságot egy pohár knikebein képvi-
seli, — mindezek Rákosi regényében 
kedvesek és édes-búsak, de drámá-
ban legfeljebb : a Korponay fiú esete 
Malaczkay Emmyvel . . . 

Hanem a «békebeli» «kis garnizon» 
(mely ezúttal pláne huszárgarnizón !) 
a szemnek csak-csak nyujt valamit, 
a katonabanda meg a cigányozás nó-
tázással és ropogós csárdással a fül-
ről is gondoskodik s ha még hozzá 
a hölgyek harminc évvel ezelőtti vi-
seletben simulnak az égszínkék hu-
szárdolmányokra : akkor meg éppen-
séggel egy kis szomorkás multon-
merengésre is adódik alkalom, s ennél 
többet a drámaírástól, állítólag, nem 
illik követelni. A kritikus izgága frá-
ter, ha belé nem törődik, hogy a kö-
zönségnek drámák helyett színpadi 
tálalásban régi regényeket szolgálja-
nak fel, melyeket könyvben elolvasni 
már úgy sem volna türelme, s hogy 
a jegyek árát a publikumból — még 
tudj ' Isten meddig — színpadi cigány-
muzsikával muzsikálják ki. 

Ami mód az omelette-nyi ügyecs-
kében színpadi hatáskeltésre kínálko-
zik, azzal a jeles együttes bőségesen 
él. A három főszerepet — tökéletes 
külső rátermettséggel, a «békebeliség» 
felől táplált legvérmesebb illuziók 
hiánytalan kielégítésével — a daliá-
san «stramm» Somlay Artúr, a nyal-
kán léha Jávor Pál, meg az önérze-
tesen érzelmes Dayka Margit valóban 
«játszva» játssza meg. 

Csók a tükör előtt. 
Fodor László színműve a Magyar Szín-

házban. 

A pesti közönség újabban, ha drá-
mába vált jegyet, a végén rendsze-
rint törvényszéki tárgyalásról távo-
zik. Fodor László is oda központo-
sítja az előzőleg felgyűlt izgalmakat. 
Hogyan? Nyitányul nyílt színen le-
puffantat egy hűtlen asszonyt a férje 
által, ki aztán legjobb barátjának, a 
neves védőügyvédnek gondjaira kerül. 
Mármost az ügyvéd védencéből ki-
szedegetvén a gyilkosság előzményeit, 
ezeknek megdöbbentő analogiájára 
eszmél rá a — maga portáján. A jó-
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barát ügyébe ettől fogva végletes 
megcsalt-férji szolidaritással fekszik 
bele, elvégezve, hogy ha az esküdt-
szék felmentő ítéletet hoz, maga is 
levonja a saját fegyverviselési enge-
délyének legsötétebb konzekvenciáit. 
Ez az elhatározás, mely az ügyvéd 
cselekvését az esküdtszék hangulatá-
nak kitapogatásától teszi függővé, a 
szerző részéről túlságosan körmönfont 
bonyolítás. Hanem Fodor jónak véli 
úgy intézni, hogy amikor az ügyvéd 
találkára osonó feleségét nyomon kö-
veti, az ő zsebében véletlenül ne le-
gyen revolver, mint ahogy barátjá-
nak és sorsosztályos elődjének zsebé-
ben volt. Az ügyvéd úr a kéznél levő 
fegyverrel az egész drámát már a 
második felvonásban ledurranthatná ! 
S hol maradna akkor az «izgalmas» 
tárgyalás, melyben a védőügyvéd úgy 
beszélhet az esküdtekhez, hogy sza-
vától a hallgatóság sorában a — fele-
sége ájuljon el! S a vége? A jóbarát 
felmentése megtörténik, de közben a 
vádlottságra pályázó ügyvédnek mé-
gis elmegy a gusztusa a gyilkolástól : 
életben hagyja az asszonyt, ki rá 
nézve anélkül is meghalt és eltemet-
tetett. Ez a nagyon hamis lélektani 
megoldás a szerzőt már a dráma ko-
rábbi fordulóin is sűrű apróbb hamis-
kodásokra készteti s a dialógusaiból 
ilyenkor nem a benső igazság sugár-
zik ki, hanem a darabkészítő óvatos-
kodás lólába kandikál elő. Egyetlen 
jelenetében van csak néhány igaz, élő 
mondat : a két megcsalt férfi talál-
kozásáéban ; itt a szöveg egyszerre 
fellobban s csakugyan a lelkek redői 
közé világít be. A többi olyasmit sze-
retne komolyan vétetni, amiben ép-
pen a komolyság a legkevesebb. 
A szerző nyilatkozatában ezzel men-
tegette magát, amiért ezúttal drámát 
írt s nem vígjátékot : «megöregedtünk 
és hajlamosak lettünk arra, hogy kissé 
komolyabb szemszögből nézzük az éle-
tet». Mi úgy hisszük : e tekintetben 
még ráfér egy kis további öregedés . . . 

Az előadás minden jóval támogatta 
az író céljait. Törzs Jenő nemes esz-
közökkel küzdött az ügyvéd alakjá-
nak hiteléért, az említett jó jelenetben 
kitűnőt is produkált s ott játéktársa : 
Gellért Lajos is méltányolni való ma-
gasságba lendült. De Titkos Ilonának 
egyetlen jó jelenet sem jutott, végig-
len meglehetősen meggyőződéstelenül 
vakmerősködik vagy rémüldözik. Gó-
zon alkoholista bölcse papiroson merő 
papiros, a színész érdeme, hogy az 
alak egy kis életzörejhez is juthat. 
Sulyok Mária és Székely Lujza a szép 
beszéd és kellemes mozgás kettős eré-
nyével hódít. 

Farkasverem. 

Kelemen Viktor különös története a 
Kamaraszínházban. 

A kitűnő színműírónak menyasz-
szonyán, nyaralása alatt ártatlan ka-
land esett meg, amit maga bűnbá-
nóan megvall hivatásos pszichológ vő-
legényének. Ez bizonyítékot kíván 
szerezni Lilije rendületlen szerelmé-
ről s evégből olyan írói leleményt 
mozgósít, aminőt színpadi alkotásai-
ban alighanem átallana feltálalni kö-
zönségének. Becsületbevágóan kényes 
helyzetet szimulál önmagára nézve, 
amelyből út már csak az önkéntes 
halálba vezet. A leányt arra nógatja 
és sikeresen rá is bírja, hogy erre az 
útra társául szegődjék. E fokozhatat-
lan bizonyíték birtokában azután ter-
mészetesen újabb komédiát rendez 
meg : a szerencsés életmentését. 
Csakhogy akkor meg arra kell ébred-
nie, hogy a csalhatatlan női ösztön — 
mely elől a férfinak még az írói magas-
rendűség sem biztosíthat menedéket— 
ezúttal is elébevágott s a nagy for-
dulatbonyolító megszégyenülten látja 
be, hogy ő az, akit orránál fogva 
vezettek : «Du glaubst zu schieben 
und du wirst geschoben». 
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Több ebben a «különös történek-
ben nem is történik, de mindez való-
ban különösen történik. A színpadon 
lejátszódó helyzetekről utólag rendre 
kiderül, hogy álszituációk voltak s a 
közönségnek utólag kell megértenie — 
és megbocsátania — hogy épp ezért 
a dialógok sem folytak a helyzetek-
nek megfelelően, a jellemekről nem 
is beszélve, mert ilyesmik megalko-
tásáról a szerző egészen megfeledke-
zett. Efféle becsvágy talán nem is 
fűtötte : a harmadik felvonással nyil-
tan megvallja, hogy csak színpadi 
lehetőségekkel akart játszani, Piran-
dello módjára, kit a darabban emle-
getnek is, anélkül, hogy ennek fölé-
nyes szelleméből az idézgetésre a szín-
padon ezúttal bármi is megjelennék. 
Inkább Molnár Ferencre kell gondol-
nunk (Játék a kastélyban), csakhogy 
a téma forgatásában Molnár mate-
matikai biztossága helyett itt meg-
lehetősen tétova kézzel találkozunk. 
S az ilyen színpaddal játszó színpadi 
játéknak még egy múlhatatlan siker-
feltétele hiányzik Kelemen Viktorból : 
a beszéltetésnek, a ragyogó «svádá»-
nak képessége. Ha a közönséggel bú-
vócskát akarunk játszani, elkápráz-
tatás nélkül bajosan boldogulunk. 
Kelemen színtelen mondatai mögül 
az egész színpadi «Mache» nagyon is 
kiütközik. Figuráiból is hiányzik ilyen-
képen a frissebb ütem, a valódibb já-
tékos lendület : valamennyi okosabb 
kíván lenni a másiknál, de az ered-
mény csak annyi, hogy ostobábbnak 
hat — önmagánál. 

E szervi fogyatékosságokon fordul 
meg az is, hogy az előadás színészi-
leg voltakép megoldhatatlan : itt csak 
a lélekjelenlét fontos, hogy a színész 
az írótól megkívánt, egyre csak a 
«trükk» érdekét szolgáló inkognitót 
körömszakadtig védelmezze. Ez a 
résztvevők közül a két legkényesebb 
feladatra kiszemelt Vértes Lajosnak 
és Eöry Erzsinek csak pár hatáso-
sabb mozzanat erejéig sikerült. 

Előfordulhat a legjobb családokban is. 
Anita Hart és Maurice Braddell víg-

játéka a Kamaraszínházban. 

Vígjáték? Ha az : csak amerikai 
felfogás szerint az. Ott a nyers bur-
leszkfordulatok még sikeresen helyet-
tesítik a valódibb vígjátéki jellem-
következményeket, akár csak a han-
gos filmen. Helyzetek kergetésénél a 
mi — különben is vajmi kevéssé is-
mert nevű — szerzőink sem gondol-
nak s még azon sem igen fájtatják 
a fejüket, hogy helyzeteik valami új 
vagy eredeti kiindulóötletből adódja-
nak. Hogy éjnek évadján egy népes 
nyárspolgárcsalád küszöbére ismeret-
len provenienciájú csecsemőt helyez-
nek, — ilyesmiről mintha már hal-
lottunk volna harangozni s talán nem 
is egyszer. A család férfitagjai, szám-
szerint hatan, egytől-egyig gyanuba 
kerülnek egymás, sőt — ami még 
csiklandósabb — önmaguk előtt is. 
«A gyermek hadd legyen az apjá-
nál» — mondja a csecsemő Mózes-
kosarában lelt cédula s megindul a 
házinyomozás az apa után. A szer-
zőkre aztán már csak annyi hárul, 
hogy minden gyanuba fogott szerep-
lőre nézve teremtsenek egy-egy olyan 
színpadi pillanatot, melyben a gyanu 
vésztjóslóan igazolódni látszik. A pub-
likum — ha kedve tartja — élvezheti 
ezeket a percnyi hüvelykszorító moz-
zanatokat, habár a publikum még-
sem annyira naiv, hogy a tetszetős 
gyanu alapján a valóságos bűnössé-
get illetőleg lépre menjen vagy — 
ahogy manapság Budapesten mond-
ják — «bedőljön». Ő eleve tudja, amit 
a szerzők a végéig rejtegetnek s akkor 
is csak a befejezés kényszere alatt süt-
nek el, hogy : a bűnös csak olyan 
valaki lehet, aki az általános gyanu-
sítgatáson kívül maradt, — jelen eset-
ben nagyapai galambősz feje miatt. 

Akad mulatságosabb fordulat is, 
kivált a harmadik felvonásban ; addig 
sok az egyhelyben topogás. Földes 
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Jolán ügyes fordításában az előadás 
is elég elevenen pereg, az egyik fő-
szerepet is vervvel és kedéllyel játszó 
Rolkó József rendezése szerint. Egyéb-
ként a jobbára fiatalokból álló szí-
nészegyüttesről ez üres feladatok alap-
ján bajos komolyabb ítéletet formálni; 
néha viszi őket a helyzet sodróereje, 
néha meg egy kissé iskolásan hezi-
tálnak. Csak Peéry Piri kurta epizód-

alakításában lehet kétségtelenül fel-
fedezni «ex ungue leonem». Bátor fan-
táziával, biztos érzékkel vág neki egy 
zajosan aktív modern női figura meg-
rajzolásának s arra az alig néhány 
percre, mely alatt a színen átvihar-
zik, sikerül az egész színpadi csinál-
mánynak szikkadt faszerkezetét iz-
zóvá perzselnie. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészet. 
Manet-kiállítás Párisban. 

(1832—1932.) 

Manet-ról sokat írtak már. Alig van 
ma ismeretlen részlete változatos és 
sok munkában eltöltött életének. Ké-
pei részint európai és amerikai mú-
zeumokban láthatók, részint magán-
gyüjteményekben találhatók. Úgy-
hogy bármennyire is ismerjük élet-
rajzát, munkásságát és azokat a képeit, 
melyekhez hozzájuthatunk, nem tud-
juk fölmérni és meglátni teljes egészé-
ben ezt a hatalmas pályát Csak most 
lehet igazán hű képet adni Manet-ról, 
mikor a francia nemzet születésének 
százéves évfordulója alkalmából meg-
rendezte nagy emlék-kiállítását. 
(Musée de l'Orangerie.) 

A kritikus szemek itt bámuló sze-
mekké válnak. A nagyvonalú festői 
meglátások, színkompozíciók, fény-
játékok, széles ecset-kezelés, nagy rajz-
tudás oly magasra emelik Manet mű-
vészetét, hogy itt igazán az érdeknél-
küli szépet csodálja az ember. Nagy-
szerű út ez a pálya. Kezdődik itáliai 
tanulmányokon, melyekbe beleját-
szanak Velasques és Goya hatások, 
egykori mesterének Conturnak s így az 
akadémiának minden hatása nélkül. 
A sötét hátterek lassan feloldódnak, 
megvilágosodnak és hangsúlyt kap-
nak. A rajz mindvégig megmarad stílus 
kifejezési fontos tényezőnek, annyiban 
változik csupán, hogy a végén egy-
szerűsül s legtöbbször színek alá kerül. 

Széles és nagy színskálával látta 
meg az életet. Ez a skála fölcsap a leg-
sötétebb feketétől a legcsodálatosabb 
színragyogásokig. Tónus és valeur 
értékeinek nagyszerű összhangjában 
érezzük stílusának lenyügöző erejét. 
Mindég új, mozgalmas és őszinte. 
Probléma köre nagy ; apró, egysze-
rűbb csendéletek színproblémáitól tá j , 
arckép, figurális alkotásain keresztül 
oly meggyőző erővel mondja el mű-
vészi hitvallását, mely előtt mindenki 
csak a legnagyobb tisztelettel állhat 
meg. 

Impresszionista volt, mégpedig leg-
első az elsők között. Igen nagy hatása 
volt az európai művészetre. Magyar 
műtörténetünkben is sok út vezet 
vissza hozzá. Életrajzában sok meg-
nemértéssel találkozunk, mellyel ké-
peit fogadták a különböző tárlatokon. 
Csak élete végén érhette meg művé-
szetének és festői felfogásának teljes 
elismerését. 

Az idő sok mindent megérlel, föltár 
és befejez. Manet művészete, mai 
szemszögből nézve, már konzervatív-
nak hat és mégis nagy művészi él-
ménye ez a kiállítás még a legmoder-
nebb művészeknek is ; mert hátteré-
ben ott van Manet művészi hite, meg-
győződése és karakteres egyénisége. 
Ez ad megdönthetlen alapot nagy-
vonalú stílusának. 

A háború utáni idők kereséseinek 
eredményei fölött egykor elmondják 
majd a nagy bírálatot. Jönnek, men-




