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A
Vígszínháznak a legutóbbi
hónapokban elkövetett érthetetlen
balfogásai
közé
tartozik
Karel
Capek R. U. R. című darabjának
színrehozatala is. Igaz, hogy ez utópisztikus drámának határozottan érdekes mondanivalói vannak, s a tőke
és munka harcáról antibolsevista
irányban több értékes megfigyelést
közöl, de szerzője a feldobott súlyos
szociális problémáknak sehogysem
tud költői érdeket adni. A z eszközül
használt fantasztikus elemekhez pedig nagyon is vaskos képzeletű. Már
pedig „repülni gyalog", még senkinek sem sikerült. Ehhez járul még,
hogy az idegen hatások nagyon is
kiütközők: majd Madách, majd pedig
Wells hangját halljuk. A vegyileg
előállított gépemberek szerepeltetése
is igen ügyetlen és semmiképen sem
mentes az önkénytelen komikumtól.
Ami pedig az akció érdekességét
illeti, e tekintetben csak a harmadik
felvonás nyujt valami — persze csak
külsőséges — érdeket, egészen odáig
két hosszú felvonás unalmán kel] átvergődnünk, a színháztól való közvetlen távozásunk előtt pedig a negyedik felvonás vánszorgásai készítenek elő a jól megérdemelt éjjeli
nyugalomra.
A Vígszínház előadása majdnem
olyan gyenge, mint maga a darab.
A drámának szándékolt alaphangját
egészen más stílusra hangolja át.
Hogy az író nem tudott fantasztikus
lenni, az kétségtelen, de a rendezésnek észre kellett volna vennie, hogy
az akart lenni. S a darabnak száraz
prózaiságán éppen azáltal lehetett
volna valamit enyhíteni, ha legalább
az előadás igyekszik némi szárnyalásra, a reálistól való némi eltávolodásra. Ámde a Vígszínház, úgy
látszik, nem tud megszabadulni a
maga aprólékos és aggályos valószerűségétől, amely francia szalondarabokban, vagy pedig Csehov és
Shaw műveiben odaillő lehet, de a
realizmussal szakítani törekvő irányok színpadi megjelenítésére semmiképen sem alkalmas.
. . . É s végül még egyet! Nem akarunk az esztétikai értékelésre nemzeti
szempontokat erőszakolni, de felvetjük a kérdést: van-e Capek úr olyan
világirodalmi nagyság, akinek kedvéért érdemes volt a magyar kultúrának abból a férfias tartózkodásából
kilépnie, amellyel eddig az ellenséges
államok szerzőivel szemben viselte-

tett? Hiszen ha tudott a magyarság
a háború alatt Shakespeare-ünnepélyt, Trianon után pedig Moliéreévfordulót rendezni minden ellenséges érzés ellenére is, akkor bizonyosan tudna tiszta esztétikai álláspontra helyezkedni a csehekkel szemben
is. De Capek úr és költői kvalitások,
a R. U. R. és művészi érték!.. Ugyan,
ugyan, vajjon mi lelhette a Vígszínház vezetőségét, hogy ezeket összetévesztette?
Galamb Sándor.
Farsangi lakodalom. (Bemutató a
M. kir. Operában 1924 február 16-án)
Az ominózus Karenin Anna és Zádor Jenő Dianája után végre-valahára előadásra került Poldini Ede
Farsangi lakodalom című vígoperája, amelynek
szövegét
Vajda
Ernő írta 1913-ban az Operaház szövegkönyv-pályázatára, ahol első díjat nyert vele. Poldini Ede már
1915-ben vállalta a
szövegkönyv
megzenésítését, el is készült vele, be
is nyujtotta művét az Operához,
ahol aztán egy j ó ideig pihent. Most
nem kutatjuk, mi volt az oka annak,
hogy ez a kitünő mű csak most került bemutatásra. Annyi látható,
hogy az Opera vezetősége régi tartozásait most gyorsabb
egymásutánban igyekszik leróni. És ez is
valami.
Poldini Ede eddig előadott műveit
a közönség mind nagy tetszéssel fogadta. Éjszaki fény című balletjének sikerére még emlékszünk; Csavargó és királyleány című egyfelvonásos vígoperája, mely az európai színpadokat is bejárta, ma is
műsoron van, bár nem adják annyiszor, ahányszor ez a végtelen finom
és bájos alkotás megérdemelné. Akik
Poldini Edét eddig előadott műveiből ismerték, a legszebb reményekkel indultak a Farsangi lakodalom
bemutatójára és — nem csalódtak,
sőt többet kaptak, mint reméltek.
E g y minden ízében magyar remekművet élveztek. A darab meséje egyszerű, kedves. Csupa derű.
E g y mult század eleji nemesi kúriában nagyban készülődnek a vendégek fogadására. Gazdagon megrakott, földíszített asztalok, sürgőforgó cselédsereg várja a ház kisasszonyának, Zsuzsikának (Medek
Anna) vőlegényét és a kézfogóra
meghívott sokaságot. Odakünn azonban borzalmas hóvihar dühöng, mely
járhatatlanokká teszi az utakat.
Zsuzsika titkon örül, hogy vőlegénye
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ebben a fergetegben nem jöhet,
mert bizony nem is szíveli a neki
kiszemelt ifjút. A nemzetes asszony
(Sebeők Sári) kétségbeesetten sopánkodik,
míg
Péter
nemzetes
uram (Szemere Árpád) a lányával
együtt örül a fergetegnek, sőt a kalendáriumból kiolvassa, hogy a
Vízkereszt napján megindult hóesés eltart egy hétig is. Közben váratlan vendégsereg lepi meg a kúriát. Valamennyien másfelé igyekező utasok, kiket a zord idő kergetett a nemzetes uraimék vendégszerető házába. A vendégek közt
van egy grófné (Bazilidesz Mária)
és egy gárdatiszt (Szende Ferenc).
A vendégek lakomához ülnek, amikor felhangzik Kálmán diáknak
(Székelyhidy Ferenc) nótája. Öt is
szívesen fogadják, csak a nemzetes
asszony nézi sanda szemmel. (I. felvonás.)
A vendégsereg már hat nap óta
élvezi a nemzetes uraimék vendégszeretetét. Ez alatt az idő alatt belészeret a diák Zsuzskába, ki viszonozza a derék nótásfiú őszinte érzelmeit. De szerelemre
gyulladnak
egymás iránt a grófné és a gárdatiszt is. A nemzetes asszony éber
szeme észreveszi a két pár vonzalmát és minden áron meg akarja
akadályozni, hogy leánya komolyan
beleszeressen a csurgói diákba. A
grófnénak szavát veszi, hogy ezentúl
a diákkal fog foglalkozni, a gárdatiszttel pedig megígérteti, hogy leányának fog udvarolni. De minden
igyekezete hiabávaló. Terve kudarcot vall. A két szerelmes pár most
már együtt van, eleinte ugyan a
nemzetes asszony kívánsága szerint, de végre is az egymáshoz vonzódó párok összekerülnek. A felvonást a „Haragszom rád" zálogosdi
játék rekeszti be. (II. felvonás.)
A harmadik felvonás egy kedves
képpel kezdődik. A kúria udvarán
a hóember körül vidáman játszadozik a fiatalság. Az öregek bundákba
öltözve az ámbitusról gyönyörködnek a fiatalok mulatságában. A hófergeteg megszünt. A vendégek
útra készülnek. Legelsőnek a grófné
távozik, férjéhez és kisfiához hívja
hitvesi és anyai kötelessége, szívébe
zárja a gárdatiszt képét és meghatottan búcsúzik tőle. A diák is
útra készül, de ekkor érkezik Bükkyné (Némethy Ella), Zsuzska kiszemelt vőlegényének anyja, akitől

megtudjuk, hogy fia már megtartotta a kézfogót azon a helyen,
ahova a hóvihar kergette. Zsuzska
nagyon boldog, a nemzetes asszony
megtörik, de azért büszkén mondja
oda komaasszonyának, hogy itt is
megtörtént a kézfogó. Az indulóban
levő vendégsereg most tovább is ott
marad az igazi eljegyzési ünnepre.
Ehhez a friss, tiszta magyar levegőjű librettóhoz komponált abszolut művészi értékű muzsikát a már
régóta külföldön élő, budapesti születésű Poldini Ede. Büszke lehet
erre a művére, amellyel kitörölhetetlenül beleírta nevét a magyar
opera történetébe. Pompás magyar
vígoperát írt, melynek párja az
egész
magyar
operairodalomban
nincsen. A régi magyar palotás és
verbunkos zenére épít, ezt fejleszti
tovább eredetien, kimeríthetetlen
ötletességgel.
Színtiszta
magyar
zene, melyet őserejű magyar akcentus jellemez. Ötletes, finom, jellemző, kifejező, fordulatos, mindig
újabb meglepetésekkel kedveskedő;
és sehol semmi banalitás, semmi
közhely benne. Zenekari kezelése
virtuóz, színes, csillogó, derűs és
pompásan illusztrálja a librettó komikumát és kedves humorát. Poldini
vípoperája
nemcsak
ritka
külső sikert aratott, hanem valóságos művészi értéket is képvisel.
A rendkívül nehéz dalművet Kerner István főzeneigazgató hivatott
keze vezette diadalra. Ő tanította
be a művet, ő is vezényelte. Mint karnagy is egyik legfényesebb diadalát aratta a Farsangi lakodalom
előadásával. Feltétlenül biztos pálcája elővarázsolja a bonyodalmas
partitura minden rejtett szépségét
és finomságát s érvényre juttatja a
szerző minden intencióját. Az egész
előadás egy kiváló művészi teljesítmény, amelyhez hasonlót ritkán
volt alkalmunk az Operában élvezni.
A szereplők is valamennyien kivették derekas részüket az est sikeréből. Sebeők Sári a nagyasszony
szerepében
pompásan
alakított;
csak most tűnik ki, hogy a művésznő nemcsak elsőrangú énekes, hanem kitünő színész is. Igen szeretetremeltó alakot kreált Szemere
Árpád, Péter nemzetes úr szerepében; éneke, akcentusa kifogástalan.
Medek
Anna
kedves
szerelmes
leányt játszott és Székelyhidy egyé-
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niségéhez pompásan illett Kálmán
diák szerepe. A kisebb szerepekben
különösen Némethy Ella (Bükkyné)
és Halász Gitta (Stánci) tűntek ki,
mindketten új oldalról mutatkoztak
be: komikus szerepben; nagyon jó
volt Hegedűs Ferenc (Andris belső
cseléd). De a többiek is derekasan
megállták helyüket.
A darabot Márkus László, az
Opera új főrendezője rendezte. Ez
volt új minőségében bemutatkozója.
Mindjárt első szereplésével bebizonyította, hogy neki itt van a helye.
Az új díszleteket Márkus rajzai
után Kéméndy Jenő festette.
A közönség őszinte tetszéssel fogadta a darabot. Reméljük, hogy ez
a mű az Opera egyik legnépszerűbb
és legvonzóbb műsordarabjává lesz.
Az 1924. év február l6-a pedig a
magyar opera történetének egy fontos dátuma: a magyar vígopera
születésnapja.
(p.)
Antik gipszgyüjtemény a Szépművészeti Múzeumban. A mult év
november havában adta át az újonnan rendezett antik gipszgyüjteményt a Szépművészeti Múzeum
igazgatósága a múzeumlátogató magyar közönségnek. Rég érzett hiányt
pótolt ezzel művészeti életünkben,
melyben a görög és római művészetet mindössze a Múzeumnak százon felül alig számláló eredeti antik
gyüjteménye képviselte, nagyobbrészt erősen töredékes alkotásokkal,
melyek között igazán jelentős, kiváló
munka csak néhány akad. Gipszgyüjteményünk tehát a görög és római szobrászművészet összefoglalása
és áttekintése a mi számunkra s így
másnemű feladatokra hivatott, mint
külföldi testvérei, a nagy gipszgyüjtemények.
A gipszgyüjteményeknek kezdetben alig volt más hivatásuk, mint
műkedvelő gyüjtők eredeti kincsei
közt a megáhított, de meg nem szerezhető műalkotás pótlásaként való
szereplés. A gipszgyüjtemények tudatos létesítése, s az ókori művészettörténetbe való kapcsolódása tulajdonképen a mult század második
felében történt, amikor a gipszgyüjtemények tették teljessé az antik
eredeti gyüjtemények hiányosságait,
de másfelől bennük nyert erőteljes
támogatóra a felsőbb egyetemi és
képzőművészeti oktatás, amiért is

rendszerint a művészeti akadémiák
s műtörténeti tanszékek mellett nyertek felállítást, mint szemináriumi
gyüjtemények. Nálunk — tudtommal
— Ipolyi Arnold hangsúlyozta egy
ily gyüjtemény felállításának szükségességét a képzőművészeti főiskolával kapcsolatban.
A
gipszgyüjtemények
említett
rendeltetése később bővült a tudományos műhelymunka anyaga gyanánt való felhasználással. Az utóbbi
2—3 évtizedben nem egy jelentős
ókori művészettörténeti
probléma
nyert kielégítő befejezést a gipszöntvényekkel való próbák, kisérleti
felállítások, rekonstrukciók útján.
(A mi gyüjteményünk is mutat föl
ilyen eredeti eredményt a Hadesrelief rekonstrukciójával.)
De éppen ez az alárendeltség okozta, hogy a legnagyobb gipszgyüjtemények is jórészt raktárszerűen voltak kezelve és fölállítva, valóságos
útvesztőket alkotva a laikusok számára, akik a gipsz józan, rideg,
mindenféle fényhatásnak mereven
ellenálló, halotti fehér színében igen
nagy akadályra találtak az ily g y ü j temények művészi élvezésében. A z
ilyen kollekciók művészi szempontok
szerinti elrendezésére csak a legutóbbi években tettek kísérleteket, s
mint e téren egyik legsikerültebbet,
a berlini nagy gipszgyüjteményt kell
említenem, melynek leírását csak a
legutóbb kaptuk Noack professzor
tollából, a Jahrbuch des deutschen
arch. Instituts 1921. évfolyamában.
Nálunk kezdettől fogva már művészi elrendezésre volt szánva az
antik gipszgyüjtemény. A múzeum
földszinti hat terme, melyek ma e
gyüjteményt magukba zárják, eleve
ennek befogadására és elrendezésére
épült.
A hat teremben felállított, 422 darabból álló gyüjtemény — az eredeti márványgyüjtemény darabjaival megfelelő módon kiegészítve —
kerek összefoglaló képet nyujt a legnagyobb szobrásznép egy évtizeden
túl nyúló alkotó tevékenységéről.
Látjuk az archaikus művészet tapogatódzó kísérleteit az emberi testábrázolás megoldására s ezeknek a
kísérleteknek győzelemre jutását az
anyag fölött; a Polykleitos, Pheidias,
Praxiteles, Lysippos Skopas oeuvrejének legnevezetesebb darabjain keresztül megismerkedhetünk a belső,

