
S Z E M L E 

Színház. 

V a r s á n y i I rén. 

(1880—1932.) 

Negyedfél évtizedes színészi mult-
tal is fiatalon, alkotótehetségének dele-
lőjén távozott el arról a színpadról, 
melyen egyre mélyülő feladatokban, 
közönségének egyre áhítatosabbá fi-
nomuló szeretetében és csodálatában 
naggyá nőtt s melynek hitelt, rangot 
és tekintélyt is egy emberöltőn át 
elsősorban az ő teremtő tehetsége 
teremtett. 

A Vígszínház avatóestjén — a 
millénium tavaszán — gyermeklány-
sorban már ott volt a bemutatkozó 
első gárdában, ajkán Jókai Mór sza-
vaival, s megszakítás nélkül ott ma-
radt ez év tavaszáig, amikor Jacques 
Deval Kisasszony-ában utolsó új, 
szívbemarkolóan szép alakításával tett 
róla bizonyságot, hogy a lélek és szív 
szolgálatában álló színjátszásnak nap-
jainkban is még mindig ő a legelő-
kelőbb megtestesítője. 

Művészetének ez a kifogyhatatlan 
lélek- és szívfedezete tette, hogy hatása 
époly független volt saját életkorától, 
mint az életének évtizedei során válta-
kozva hullámzó korstílusoktól. Leg-
virágzóbb ifjúi éveit az akkoriban 
csőstül áradó francia bohózatok szol-
gálatába fogták. Bizonyos, hogy a 
gondjaira bízott könnyűvérű párisi 
nőcskék, Louteok és Osztrigás Micik, 
sehol a világon olyan gazdag, a vidám-
ság alatt diszkréten meghúzódó lelki-
tartalékkal nem kerültek közönség 
elé, mint nálunk, hol Varsányi Irén 
még a csiklandósságokban is lelki ele-
ganciát éreztetett, a léha és felületes 

szöveggel is valódi esprit-t csillog-
tatott. 

Lényének ezen a minden színpadi 
megnyilatkozáson átütő mélyebb ré-
tegéhez azután maga a színház volt 
kénytelen alkalmazkodni s a Vígszín-
háznak a könnyed átlagműsoron túl-
merészkedő minden lendületéhez vol-
takép két nagy színészének lélekhó-
dító presztizse adta meg a bátorságot : 
a Hegedüs Gyuláé s a Varsányi Iréné. 
Az eszközökben végtelenül takarékos, 
okosságból és igaz érzésből táplálkozó 
színészi beleélésnek férfi s női nemen 
ritkán akad színházi együttesben két 
ilyen kiváltságos képviselője. Temér-
dekszer játszottak együtt, a Vígszín-
ház legmaradóbb emlékű estéit az ő 
gyönyörűen egybesimuló művészetük 
ragyogta be. A zenitre talán mind-
ketten most egy évtizede, a feledhetet-
len Csehov-esték során emelkedtek. 
A Vanja bácsi, a Cseresznyéskert, A há-
rom nővér rezignáltan szenvedő, gaz-
dag kedélyéletű világából csalta elő 
Varsányi Irén a művészi egyéniségét 
leghiánytalanabbul kitáró három női 
arcképremeket : Szonját, Ramacská-
ját, Olgát. Az eredeti műsorban ezek-
hez foghatót leginkább a Liliom Juli-
kájában alkotott. 

Nagy játéktársa után egy eszten-
dővel most ő is elnémult : a borongó 
cselló után a titokzatos öntvényű 
ezüstharang. A «kitűnő» színésznők, 
a «tehetséges» színésznők s az «elra-
gadó» színésznők népes sokából Var-
sányi Irénnel egy Viktória Regia-
ritkaságú csodavirág : a nagy szí-
nésznő csukta össze szirmát — talán 
egy újabb emberöltőre. 
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Két szék közt a pad alatt. 

Calderon-felújítás a Nemzeti Színházban. 

A mély és áhítatos Calderon a játé-
kos grácia világában is nagybirtokos, 
akárcsak a komédiák Shakespeareje. 
A spanyol vígjáték hagyományainak 
nagy felhasználója és nagy meggazda-
gítója. Komoly múzsája nálunk régeb-
ben a klasszikai műsor szívesen látott 
Mädchen aus der Fremdéje volt, ma 
nemes szavának kevés a becsülete. 
Vígjátékai közül a most felújított 
szerelmi kalandortörténetet ezelőtt 
harminc esztendővel iktatták mű-
sorba, jeles előadásban, melynek em-
léke bennünk csakoly eleven és kedves, 
akár a Moreto Donna Dianá-jáé. For-
dítása, mely Huszár Vilmos prózája 
nyomán Makai Emil virtuóz tollából 
került ki, megőrizte üdeségét mind-
máig, mikor kellemes muzsikáját, a 
színpadi beszédben jól kiélezhető és 
elcsattantható fordulatait szinte az új 
felfedezés örömével élveztük. A közön-
ség nem túlságosan törte magát je-
gyekért, hanem azért Calderont adni 
kell e tiszteletet érdemlő keveseknek 
is, akik még számontartják, hogy 
korunk színműfabrikánsai nem egé-
szen méltatlan elődök hosszú sorára 
tekinthetnek vissza. Hirlapi kritiku-
saink nem mind tartoznak e kevesek 
közé : sokan most is felhánytorgatták, 
hogy a színház szellemi ódondászatot 
űz, mások Calderont csakis Makai 
kedvéért bocsátották meg s ismét má-
sok a színészeknek kondoleáltak, hogy 
a szapora rímeket olyan gondosan meg 
kellett tanulniuk, egy-két színházi 
estéért. Veszedelmes elvek az ilyenek, 
alkalmasak egyetlen komoly színhá-
zunk hivatásának elhomályosítására, 
s csak abban bízunk, hogy a műsort 
irányító vezetőség mégsem teszi őket 
magáévá. 

Az előadáson valódi odaadás lát-
szott, a közreműködőket szembetűnő 
egyéni becsvágy fűtötte. Közülük 
Sugár Károlyé a pálma : gracioso-

figurája az életízű, keresetlen bonó-
miájú, mértéktartó komikai ábrázolás-
nak kiváló terméke. Legjobb az a jele-
nete volt, melyben párbajra akarják 
kényszeríteni, itt a haspókfilozófiából 
táplálkozó gőgös gyávaságot valóban 
falstaffi magaslatra emelte. Ághy 
Erzsi és Mátray Erzsi — a két vetély-
társnő — szépségben és finomságban 
is vetélkedett, amazt még ilyen éber 
képzelműnek, lendületes játékütemű-
nek nem is láttuk, emez a tiszta dik-
cióval, a verses szöveg hű tiszteltben-
tartásával tűnt ki. Az alakoskodó 
férfifőszerep Uray Tivadarnak jutott. 
Kitűnő mozzanatai akadtak bőven, 
különösen az a hüvelykszorító-jelenet, 
melyben vakmerő hazudozásából 
még vakmerőbb hazugság-színlelés-sel 
akarja magát kivágni. De azt is meg 
kell mondanunk, hogy ez a kitűnő 
tehetségű színész újabban akárhány-
szor nagyon is felülről vagy éppen 
kívülről intézi el a feladatát. Ha száz-
szor naív is a háromszázéves calderoni 
helyzet vagy fogás : a színésznek bele 
kell helyezkednie s nem föléje. Uray 
sokszor nem a helyzetet játssza, hanem 
a helyzettel játszik s a kettő koránt-
sem ugyanaz. Mikor azt kellene mon-
dania : ilyen vagyok én, Don Diego, — 
Uray azt mondja : nézzétek csak ezt a 
Don Diegót ! A vígjátéki hős karikí-
rozhatja ezt vagy amazt a jellemet, 
de a színész a szerzőnek az alak felől 
táplált felfogását bizonyára nem. 

Mindig lesznek Júliák. 

John van Druten komédiája a Nemzeti 
Színházban. 

A Paulay-korszakban divatban 
volt, hogy valamely ifjú s tehetséges 
színésznő kedvéért egy-egy darab elé 
lever de rideau-nak kurta monológot 
vagy dialógot illesztettek. Akkoriban 
főleg Csillag Teréz meg Márkus Emilia 
csillogtatta temperamentumát és bá-
josságát eféle semmis, pusztán a mű-
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vésznő egyéni hódítóképességére ala-
pított apróságokban. 

Bajor Gizinél színesebb, vonzóbb, 
beszédárnyalásban gazdagabb egyéni-
ség magyar színpadon ma nem igen 
akad. A színház az utóbbi években 
neki is teremtett néhányszor ilyen 
«jutalomjáték»-ízű alkalmat, nem is 
csak félórára, hanem a teljes színházi 
idő tartamára. Ilyen volt a Niccodemi-
féle Hajnalban, délben, este, ilyen most 
ez a hollandus nevű, de gyökeresen 
angol zamatú írótól származó, hab-
könnyű színpadi játék is. Mi van benne? 
A semminél valamivel kevesebb. Egy 
elkényeztetett, spleenből ártatlan ka-
landokkal is szívesen kacérkodó s elég 
könnyen csókolódzó, de lelke mélyén 
hamvasan ártatlan angol úri kisasz-
szony beleszeret egy futtában meg-
ismert amerikai fiatalemberbe, — és 
viszont. Az ismeretségből három nap 
alatt eljegyzés lesz. Aki szerint drá-
mának ennyi kevés, az is készséggel 
elismerheti, hogy az ébredő szerelem 
színpadi rajzához viszont elég, feltéve, 
hogy a színésznő ennek a lélekállapot-
nak megmutatásához annyi eszközzel 
s minden eszközön túl annyi szuggesz-
tív erővel rendelkezik, mint Bajor Gizi. 
Van a szerző finoman vezetett dialó-
gusában is «felhasználható anyag», de 
kétszer annyi az, mit a művésznő fan-
táziája, játékötlet-gazdagsága s percre 
sem lankadó, elragadó verve-ja ad 
hozzá. Ez elégséges igazolása — vagy 
ha kell : mentsége — annak, hogy az 
ismeretlen szerzőnek műve is örökre 
ismeretlen nem maradt előttünk, ami 
a színház hivatását és elvárható mű-
sorgazdagodását tekintve, különösebb 
veszteségnek aligha lett volna mond-
ható. Ha egy darabból valamely ki-
váló színészi tehetség ennyi színját-
szásbeli értéket bír előcsalogatni, akkor 
az a darab jó, legalább is erre minden-
esetre jó, s helyébe talán nincs külö-
nösebb okunk, mondjuk, színészileg 
elrontott jó drámát kívánni. 

Színészileg itt senki semmit nem 

rontott : az előadás kitűnő. Uray 
amerikaija finom és kedves, legfeljebb 
egy-egy apróbb hányaveti gesztusa 
(ezekre a jeles művész újabban mintha 
túlságosan rákapott volna) kelthette 
pillanatokra azt a tévhitet, hogy : 
hátha ennek az amerikainak külön 
bókban részesített, formás füle mö-
gött — van valami ; például egy csi-
petnyi szélhámosság . . . Pedig dehogy: 
emóciókból ez az ártatlan szerző eny-
nyit a világért sem engedne meg magá-
nak. Vizvári Mariska dadája finom is, 
grandiózus is : a kicsiben nagyot alko-
tásnak valódi remeke. 

Jó házból való úrilány. 

Vaszary János «valószínűtlen történet»-e 
a Vígszínházban. 

Hogy a mai időkben akad-e Buda-
pesten fiatal leány, aki munkával 
akarja megkeresni kenyerét és csak 
annak a férfinak akarja odaadni ma-
gát, akit szeret : ez — a fiatal szerző 
vallomása szerint — nagyon komoly 
probléma s éppen ezért a legnagyobb 
gondja mostanság egy vígjátékírónak, 
hogy ezt a komolyságot annyira el-
rejtse és eltitkolja, hogy senki meg ne 
botránkozzék rajta. Ezért írt tehát a 
véres igazság kérdéséből «valószínűt-
len történet»-et. Mi szerényen azt 
hisszük, hogy az egész dologban a 
szerzőnek ez az állítólagos «korrajzi» 
törekvése a legvalószínűtlenebb. Bohó-
zati torzításai semmiféle igazság tük-
röztetésére nem alkalmasak. Hogy a 
tisztességéhez ragaszkodó gépírólány 
egy anyasági megfigyeléseket gyüjtő 
orvosprofesszornál (!) kényszerűségből 
vállalja az elcsábított úrilány szerepét : 
olyan kiindulópont, melyből semmi-
féle «megfigyelés» — sem orvosi, sem 
írói — nem igérkezik, legfeljebb a 
beretvaélen sikamló vicceknek hosszú 
láncolata. A szerzőnek őszintén inkább 
azt illenék vallania, hogy a színpadi 
írónak manapság komoly és korszerű 



829 

problémákkal tanácsos takaróznia, ha 
a malackodással a léha színpadokról 
komolyabbakra pályázik. A cselek-
mény-bonyolításban azután Vaszary 
jobbra-balra tekinget, jól bevált és rég 
levitézlett ötletek felé. Néha a Pygma-
lion jut az eszünkbe, néha a Fruska 
és szakadatlanul a megboldogult — 
Folies-Caprices ; amazoknak mulat-
ságossága és ennek ízléstelensége. A da-
rab sorsa is csak azon fordulhat meg : 
tagadhatatlan jókedve és tüzijáték-
szerű ötletcsillogása narkotizálja-e 
majd annyira a közönséget, hogy el-
felejtsen szégyenkezni, min mulat? 

Magát a mulatságot hiánytalanul 
szolgálja, sőt ragyogó eszközeivel ma-
gávalsodró erejűvé fokozza a Vígszín-
ház pompás előadása : a malacpe-
csenye — ebben a mutatós tálalás-
ban — még szerencsemalaccá is válhat. 
Két színészi munka messze felülemel-
kedik az író vázlatos s jobbára csak 
helyzetekre beállított elgondolásán ; 
mind a kettőből egységes és gazdag 
jellemkép kerekedik. Dayka Margit 
üde lényében hordozza mindannak 
hitelét és mélyebb igazságát, ami körül 
a szerző egészen felületesen és felelőt-
lenül «valószínűtlen»-kedik. A kényes 
és kínos szituációkban a legmegnye-
rőbb művészi keresetlenséggel őrzi 
meg a jóérzés és jóízlés alvajáró biz-
tosságát ; a francia merészségek víg-
színházi fénykorában csak Varsányi 
Irén tudta az iszapos áradatot meg-
úszni így, magasba tartott fehér 
lobogóval. A másik remeklés Csortos 
Gyuláé, ki a vénülő szerelmes színész-
nek hiúságból, gyávaságból és szinte 
megható gyámoltalanságból gyúrt 
alakját a puszta komikumon túl a 
humor magasságába emeli. Fejes Teri, 
Kertész Dezső operett-élannal dolgoz-
nak, frissen, szeretetreméltóan. Csak 
Rajnai Gábor bölcs-balga orvosáról 
kivánkoznak le azok a fölösleges ope-
rett-torzítások, amelyekről ez a derék 
művészünk — úgy látszik — egyre 
kevésbbé hajlandó lemondani. 

Harmónia. 

Molnár Ferenc családi idillje a Magyar 
Színházban. 

Miután a napisajtó egy részében 
Molnár új darabja játszva legyőzte 
Aristophanest, Moliéret s mindazokat, 
kik a komédia terén kétezer év óta 
valamit alkottak, tegyük kockára a 
szemünk világát s bámuljunk bele 
ragyogásába. Molnár maga szerényebb 
mint kritikusai : ő, úgymond, többet 
nem kívánt, mint az agyonfáradt 
nézőt elszórakoztatni egy «Wunsch-
traum»-mal a boldogok szigetéről, hol 
zenei, családi és szerelmi harmónia 
honol s a dal kibékítő és felemelő ha-
talma uralkodik. Ez ezerszer hallott 
közhely mélyére nézve felfedezi, hogy 
az összhang mögött temérdek apró 
hiba, az egyes szólamok között ugyan-
annyi ellentét és diszkrepancia lap-
pang, szóval a közhely mélyén meglát 
egy másik közhelyet, azt, hogy az ú. n. 
boldogság sem fenékig tejfel. Kornély 
tanácsosék kardal-kultusszal telített 
családi életében az ezüstlakodalom 
után kipattan egy kis «mintaférji» 
szépséghiba : a «dalárok-apja» család-
főnek apai szeretetet meghaladó von-
zódása a házbeli fodrász-dalároknál 
alkalmazott manikürös kisasszony-
dalárhoz, mely vonzalom a szerelmes 
fodrászsegéd-dalár részéről véres meg-
torlást helyez kilátásba. A féltékeny-
ségi drámából Molnár «könnyek közt 
mosolygó» megoldás révébe vitorlázik 
s partot is ér, minthogy egyrészt a 
szörnyű valóra ébredt tanácsosné föl-
döntúli jóságában még a tisztelt fér-
jének hirtelen felindulással lemért 
pofonért is «vezekelni» akar, másrészt 
a dalárelnök által anyagilag is alapo-
san lekötelezett szerető végül bebizo-
nyítja, hogy a manikürös kisasszonyok-
nak még mindig jobb az ízlésük, mint 
a feleslegesen és hazugul irgalmasszívű 
tanácsosnéknak. 

A megoldás — melyben minden 
korábbi mozzanatnak megvilágosodva 
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és «harmóniá»-ba simulva illenék egybe-
torkolnia — árulja el csak valóban 
a szerző állásfoglalásának sekélyessé-
gét és bizonytalanságát. Szatirájának 
ereje abban, hogy a színlapon ígért 
«családi idill» helyett családi kravallt 
mutogat, végkép kimerül. Darabjának 
stílusa is a színpadi mulattatás kizáró-
lagos érdekeihez igazodik, nem valami 
komolyabb és szimbolumerejű elgon-
doláshoz : az első felvonás a kispolgári 
vígjáték hangját üti meg, a második 
viharos burleszk-iramba csap át, a 
harmadik — Molnár rajongói szerint 
a «szívfelvonás» — szentimentális hú-
rokon játszik, egy kissé előremegfon-
tolt érzelmességgel. Végül is Molnár 
vallomásából teljes igazolást csak egy 
pont nyer : a néző elszórakoztatásának 
szándéka. Szívesen elismerjük, hogy 
ez a szándék most sokkal jobban meg-
valósul, mint az utóbbi évekbeli, 
szembetűnően fáradt és a híres 
«trükk»-öt is akárhányszor renyhén 
szolgáló Molnár-darabokban. A trükk 
ezúttal : a mindannyiszor karénekkel 
záruló felvonásvég. Ez állítólag mé-
lyebb értelmet is takargat, mit belőle 
csak mi nem voltunk eléggé avatottak 
kibogozni. Hanem azért bohózati hely-
zetül nekünk is jó mulatságot szer-
zett. 

A jó mulatságot a friss és csak-
ugyan «harmónikus» előadás még jobbá 
teszi. Színészileg legkülönb munka a 
Gombaszögi Ella diszkrét humorral 
megrajzolt, előkelően tartózkodó ma-
nikürös kisasszonya. Gózon, mint fod-
rászmester s mint fődalár egyaránt 
hiteles s az a beretvás amorozó is : 
Ráday Imre. Góth és Góthné csupa 
rutin, az utóbbi a darabvégi pasztel-
színeket eleinte túlságosan rikító fes-
tékekből kevergeti ki. Az epizódban 
az ifjú Sulyok Mária finom jelenség, 
nagy elevenséget visz passzív szere-
pébe, Mály Gerő pedig mértéktartó 
komikumával tűnik ki az egyéniségé-
hez egyébként igen kevéssé találó 
orvosfigurában. 

Irja hadnagy. 

Frank Maar (Meller Rózsi) játéka a 
Belvárosi Színházban. 

Egy ma élő orosz novellista, Tin-
janov, kit a csak «idegen ötlet»-et 
emlegető színlap meg nem nevez, szol-
gáltatott alapot ehhez a szatírai fel-
fogású, elgondolásában pedig csak-
ugyan inkább «játék»-szerű, semmint 
bensőleg drámai színműhöz. Az ezred-
írnok tollhibáját, mely egy élő gárda-
hadnagyot holttá, egy tévedést pedig 
élő személlyé «konszignál» : az eszelős 
cár aláírása megmásíthatatlan ténnyé 
szentesíti. A sohsem élt «Irja» had-
nagyot cári hóbortból megvesszőzik, 
Szibériába hurcolják, majd amnesz-
tiában részesítik s egy gyönyörű ud-
varhölgy férjévé emelik. Az élő Rybov 
hadnagyot viszont elcsapják és láza-
dásba kergetik. A veszedelmes fel-
kelést a tábornokká előléptetett «Irja» 
hadnagynak személytelen nimbusza 
veri le s amikor a cár látni akarja meg-
mentőjét : a legyőzött és megsebesült 
Rybovot csempészik be előbb a kór-
házi ágyba, majd a cári gárdába s 
végül az udvarhölgy nászszobájába. 
Mindezt a német írói férfiálnév alatt 
bemutatkozó, magyar származású 
vegyészkisasszony sok ügyességgel s 
kevesebb költészettel, több kiszámí-
tottsággal, mint elevenig ható jellemző-
erővel dolgozta színpadra s munkájá-
val a bécsi Burgszínház kamarainté-
zetében, az Akademietheaterben esz-
tendeje számottevő sikert aratott. 

Bárdos Artur mindent átvett az 
eredeti textusból, de jóformán semmit 
annak bécsi, realisztikus rendezést 
követő színpadi értelmezéséből. Az ő 
kezében a darab merőben új stílust 
kapott, nem éppen egységes, sőt erő-
sen kevert stílust, melyből végleg 
csupán a realisztikum szorult ki. Ala-
pul a meseszerűséget vetette, a moz-
gatásban a bábjáték gépiessége felé 
törekedett s végül a cselekmény-
keretben commedia dell'arte ízű köz-
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vetlenségre és rögtönzésjellegű mozza-
natokra is bízta a pillanatnyi hatáso-
kat. Munkájának szuggesztív ereje 
tagadhatatlan, a kissé nyers szatírá-
nak rikítóbb színeit sikerül letompí-
tania, rendezői elgondolásával az ere-
detinek némileg száraz józanságába 
sok gráciát, itt-ott még valamelyes 
költői csillogást is belevinnie. Csak 
azok a képek, — főleg a cár jelenetei — 
melyekben a szerzőnő a tollát erőseb-
ben megnyomta, árulják el néha, hogy 
ez a rendezői átstilizálás az egész 
műnek mégsem természetes köntöse, 
inkább csak tetszetős, az alatta rejtőző 
testnek nem egy hibáját és eltorzulását 
szerencsésen eltüntető jelmeze. 

A színészegyüttes is a rendező szán-
dékait szolgálja, nem a darabét. Ilyen 
stílus-feladat, minőnek most a maga 
munkáját Bárdos felfogta, tökéletes és 
szigorú drill nélkül meg nem oldható. 
Ennek a színészek részéről nem csekély 
lemondást, majdnem személytelenné 
válást követelő fegyelemnek magyar 
színpadon — a nyugathoz viszonyítva 
— kevés a számbavehető hagyo-
mánya. Ehhez képest Bárdos igen 
figyelemreméltó eredményt ért el. 
Gárdájából Turay Ida finom stílus-
érzékkel és kellemmel, Boray és Gár-
day jól eltalált beszédütemmel, Ba-
róthy pedig friss marionettszerűséggel 
helyezkedett el az irreális keretekben. 
Már Delly itt-ott az operett hangját 
ütötte meg, Huszár Károly a realisz-
tikum felé tett jócskán engedménye-
ket, Harsányi Rezsőnek túlságosan 
agyonjátszott figurája pedig mesecár-
nak nagyon is patologikus volt, való-
dinak viszont meglehetősen szilva-
mumus. 

A nagy díj. 

Csurka Péter színjátéka a Kamara-
színházban. 

A nagy díjat Csaba Guido festő-
művész nyeri el «fejből» festett gyö-
nyörű női térdképével, melyen árván 

maradt kincsének : Márta nevű leányá-
nak vonásait idealizálja, hozzájuk 
gondolván az elhúnyt anyának ragyogó 
szépségét. A valóságos Márta sápadt, 
pápaszemes orvosnövendék, a képben 
nem is gyanítja őt senki, még ő maga-
magát sem. De a mester legkedvesebb 
tanítványa a kép alapján halálosan 
belészeret s látatlanban feleségül kéri 
az apától. Egy temperamentumos 
modell, kinek viharos életében az ifjú 
festő az első igazi szerelmet jelenti, 
fölényes ellenjátékot kezd a fiú meg-
tartása végett, de ez — fénykép mel-
léklésével — levélbeli udvarlás alá 
fogja a Berlinben studirozó medikát, 
majd — a harcrakész modellel revol-
veres botrány közben végleg leszámol-
ván — személyesen jelentkezik Márta 
berlini diáklakásán, melyet az apa 
nagydíjas képe díszít. A varázsos kép 
tövében az igazi Márta először csatát 
veszít : a lángoló ifjú a nagy pápaszem 
mögött az «eredeti»-t meg sem sejti. 
De a fiú fényképe — úgylátszik — 
nem kevesebb hódítóerővel bírt, mint 
a híres festmény, mert Márta már 
annak igézete alatt kikosarazza egy 
régi, hűséges orvosjelölt-kollégáját, 
sejtetve, hogy a festő jelentkezése 
esetén kevésbbé lesz kosárosztogató 
hangulatban. S az első, balsikerű talál-
kozás végleg feltüzeli becsvágyát, 
hogy most már felvegye a versenyt a 
képpel : édesapjának nagydíjas esz-
ményítésével. A csodatevő kép meg-
teszi a csodát : az ifjú második látoga-
tásán Márta a képen látható pompás 
estélyi öltözékben jelenik meg, letéve 
a komoly és komor szemüveget, — a 
többit pedig elvégzi a szerelem : a 
leány átszellemül, felragyog, most 
már olyan szép, mint édesapja mű-
vészálmában. Az ifjú piktor is elnyeri 
életének első «nagy díj»-át — Mártá-
ban. 

Ily kurta cselekményvázlatból is 
mindjárt kiütközik a darab főgyen-
géje : a túlságos kigondoltság. Ez érzik 
a technikában is, a szereplőknek — 
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eléggé mesterkélten — nyakra-főre 
távozniok kell a színről, hogy a döntő 
találkozások idő előtt meg ne essenek, 
a szándékolt időpontig jégre tétesse-
nek. S az ily ügyeskedésekben a szerző 
még jobbára elég ügyetlen. De azért 
lépten-nyomon akad egy-egy jó mon-
data is, a bohémvilágból vett genre-
figurái akárhányszor életízűek, beszé-
dük is jellegzetes. A vezető alakok már 
sűrűbben siklanak hangzatos — nem 
ritkán merőben hamis — «irodalmi-
ság»-okba. Ilyenkor nem a maguk 
lelkét szellőztetik meg, hanem a szerző 
szándékait közölgetik és adagolgatják. 
De a fiatal szerző a színpad akusztiká-
jában maga is nyilván észreveszi, hol 
s miben vét, s hogy erre az önisme-
retre alkalmat nyert: hálás lehet 
Alapi igazgatónak. A színház mun-
kája különben is figyelemreméltó. 
Peéry Piri igaz hangja, biztos játék-
tudása komoly érték : az első talál-
kozás csalódását minden henye eszköz 
nélkül, az egyéni jelentékenységnek 
ritka erejével tette szívbemarkolóvá. 
Pogány Irén színes és éberfantáziájú 
tehetségnek ígérkezik. Vértes is biztos 
pillére az együttesnek. Feltűnt Kö-
peczi-Boócz jól megfigyelt epizód-
figurája. A rokonszenves Mátray Jó-
zsefre azonban — ha az önuralmat 
meg nem tanulja — a modorosság 
örvénye leselkedik. 

Fanny. 

Marcel Pagnol színjátéka a Kamara-
színházban. 

Pagnolnak nálunk esztendeje be-
mutatott Marius-áról a kritikus öröm-
mel írhatta azt, mit színházi benyo-
mások alapján legritkábban adatik 
írnia : «az előadásról azzal az érzéssel 
távoztunk, hogy élőlények között tar-
tózkodtunk, kik a költészet sugalmá-
ból nyertek alakot s nem sivár üzleti 
számításból. Játszani is jól lehet őket, 
mert nem papiroskivágatok, a maguk 

talpán állnak s élőtestek dimenziói 
szerint vetik az árnyékot». 

Színházi emlékeinkből egy év mulva 
rendszerint mennyi marad eleven? 
Hány esetben volnánk hajlandók a 
vértelen alakok s kieszelt, mondva-
csinált történeteik további mozzana-
tai iránt csak valamennyire is érdek-
lődni? A függöny végső összecsapó-
dásának szele úgy elfujja őket, hogy 
a folyóirat kritikusa irigyelni kény-
telen napilapnak dolgozó kartársát, 
kinek huszonnégy órán túl nem kell 
az emlékezőtehetségét próbára tennie. 

A Fanny — mely az egy évvel 
ezelőtt, más színpadon látott Marius-
nak folytatása — minden zökkenő 
nélkül visszahelyezett a töviről-he-
gyire megismert és szívünkbefogadott 
délfrancia környezetbe, alakjait régi, 
meghitt ismerősökül fogadtuk s ők — 
bizalmunk fejében — hívek maradtak 
önmagukhoz, a maguk kisemberi, 
vonzó helyi színekben gazdag világá-
hoz, melyet alkotójuk — maga is 
ennek a tájnak és népnek gyermeke — 
ezúttal is ihlető érdeklődéssel, nyilt 
szemmel s minden szenvelgő szenti-
mentalizmus nélküli meleg szeretettel 
állít elénk. 

A szabad élet vágyától messzi ten-
gerekre csábított Marius leányanya-
sorsra elhagyott Fannykájának élet-
útját kísérjük most tovább, melyet 
egy nyerseségében is melegérzésű, déli 
fantáziája mellett is józan kispolgári 
társadalom szeretetreméltó buzgalma 
vesz gondjába s juttat a családi bol-
dogság védett menedékébe. A gyer-
meki romantikában fogant csecsemő 
a derék vitorlagyáros biztos oltalmú 
hajlékában marad, mintegy zálogául 
a magasabb, megingathatatlan erkölcsi 
rendnek, mely e szabadszájú s üzleti 
dolgokban eléggé tág lelkiismeretű 
marseilleiek körében oly magátólérte-
tődő, mint kék tengerük és zsibongó 
városuk felett az égbolt felhőtelen 
ragyogása. Pagnol színműírói stílusa 
most is novellaian pepecselő, a fődol-
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gok is aprólékos genre-rajzban kerül-
nek elénk, de a színpada azért mindig 
él, a mondatainak lélekzetvétele min-
dig drámai. 

Öröm lehet a színházra nézve is 
igazi költő szaván át igazi költő szíve-
dobogását megéreztetni. A Marius 
szép előadásának emléke Alapi igyekvő 
gárdájára kemény feladatot rótt, s ez 
érdemes feladatban nyilt alkalma elő-
ször bizonyságot tenni afelől, hogy 
céljait nemcsak jószándékkal és oda-
adással, hanem figyelemreméltó tehet-
séggel is szolgálja. A fővárosban eddig 
alig ismert Köpeczi-Boócz Lajos Pa-
nisse mestere a biztos képzelmű, mély 
átélésű és külső eszközökben végsőkig 
takarékos jellemábrázolásnak komoly 
és igen számottevő értéke. Fanny 
megkérésének jelenetében a gazdagon 

árnyalt figurának a kisember-hős egész 
súlyát és tekintélyét megszerezte. 
Egyéni varázs árad Peéry Piri bővérű, 
hangosszavú és lágyszívű Honorine 
asszonyából is, ez a művésznő az át-
élésnek és áthasonulásnak már eddig 
is nagy várakozásra jogosító képes-
ségét mutatja. Olty Magda Fannyjá-
ban is kitűnő drámai színésznő ígérete 
bontakozik, játékában még vannak 
pillanatnyi bizonytalanságok, de éppen 
a döntő mozzanatokban máris erőre 
kap s ereje ilyenkor : a művészi igaz-
ságé. Mátray egyéniségétől az öreg 
Cézár remek alakja meglehetősen 
idegen, de felfogása jó s kifejező esz-
közeinek korlátai közt a figura kör-
vonalait jobbára még így is meg-
menti. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészet. 

Ernst-Múzeum. 

Az Ernst-Múzeum Istokovits Kál-
mán képeinek és metszeteinek nagy 
gyüjteményes kiállításával nyitotta 
meg kapuit a közönség előtt. Istoko-
vits pályáját régóta figyelemmel kí-
sérik a művészet barátai s noha fiatal 
művész, már eddig is szép utat tett 
meg. Annakidején azzal a csoporttal 
indult, melynek vezére Szőnyi István 
volt, éppúgy nagy szeretettel karolta 
fel a rézkarcolás nemes mesterségét, 
mint a csoport valamennyi tagja. Ké-
peiben azonban továbbra is a roman-
tika izgatta ; rejtelmes, tárgy szerint 
érdekfeszítő kompozíciókat festett. 
Formaadása, különösen a sötét szí-
nekhez való vonzódása azt mutatta, 
hogy Rudnay Gyula piktúrája nem 
maradt reá hatás nélkül. 

Újabb műveinek gazdag sorozata 
ez alól a hatás alól való lassú kibon-
takozását mutatja. Istokovits to-
vábbra is izig-vérig romantikus festő 
maradt. Izgatja őt az exotikum, a 
mesehangulat, mitoszokból és babo-

Napkelet 

nákból ismeretes figurák elevenednek 
meg vásznain. Nem kétséges, hogy 
újabban erős hatással volt reá két 
patologikus színezetű, de rendkívül 
érdekes magyar művész, Csontváry 
Tivadar és Gulácsy Lajos. Egy-egy 
riadt tekintetű álomkép az előbbit 
idézi emlékezetbe, másutt a fanyar 
mesehangulat Gulácsyra vall. A mű-
vész témáiban igen változatos, de vég-
eredményben zárt körön belül dolgo-
zik, a romantika igézete megakadá-
lyozza abban, hogy ne annyira a mit, 
mint inkább a hogyan iránt érdek-
lődjék. 

Kétségtelen, hogy mi magyarok 
kissé el vagyunk kényeztetve, ami a 
modern festészetet illeti. Tucatjával 
akadnak kitűnő művészeink, kik kül-
földön is sikereket aratnának, ha nem 
is kerülnének a legelső helyre. Isto-
kovits művészetét nem szabad e kon-
kurrencia szemszögéből nézni. Száraz 
és tárgyilagos arcképei mellett roman-
tikus túlzású kompozíciói is elég érde-
kesek ahhoz, hogy a közönség rájuk 
felfigyeljen. 
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