
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
( Herczeg-ciklus.) 

I. 
Herczeg Ferenc negyvenéves írói 

jubileumának legszebb megnyilatko-
zása a Nemzeti Szinház ciklusa volt. 
Ez előadás-sorozat élénken figyel-
meztette a magyar közönséget arra 
a fontosságra, amit Herczeg Fe-
renc a magyar dráma fejlődésében 
jelent. 

Herczeg akkor lépett fel a nemzeti 
színpadon, amikor Csiky Gergely 
halála után a műsor kérdése 
ismét aggasztóan aktuálissá vált. 
Vajjon lesz-e valaki, aki Csiky 
Gergely műsorteremtő örökségét át-
veszi, éppen úgy, mint annakelőtte 
Csiky vette át Szigligeti örökét? A 
dolovai nábob lányának 1893-ik évi 
nagy sikere megmutatta, hogy az, 
aki az előbbi színházi nagyok sorába 
készül lépni, az nemcsak színpadi 
érték lesz, hanem ennél állandóbb 
irodalmi érték is. 

Herczeg mint a társadalmi dráma 
művelője, éppen úgy a franciák 
technikáján nevelődött, mint Csiky, 
de ezt a techmkát magyar elődjénél 
jóval könnyedebben kezeli. Csikynek 
drámáiban az elegáns francia kap-
tára szabott keretek között rengeteg 
nehézkesség és vaskosság húzódik 
meg; annyira, hogy francia mintái 
mellett néha a korabeli angol és né-
met középszerű vígjátékírók hatá-
sát is mutatja. Ezzel szemben Her-
czeg fölényesen biztos, s mind a 
mese vezetésében, mind az alakok 
beállításában szinte önkénytelenül 
könnyed. 

De nemcsak e téren tesz túl Csi-
kyn, hanem a környezetrajz, a levegő 
nagyobb életszerűségével és igaz-
ságával is. Csiky darabjaiban — ta-
lán az egy Stomfay családot kivéve 

nem sok specifikusan magyar 
van. Egy-két alakja kétségtelenül 
csak magyar talajból nőhetett elő, 
de legtöbb darabja bármelyik euró-
pai metropolisban is elhelyeződhet-

nék. Csiky korában az az osztály — 
városi polgárság —, amelynek kreá-
ciója a társadalmi dráma, magyar 
földön még a kialakulás stá-
diumában, a forrongás állapotá-
ban volt. A minta sem volt teljesen 
készen, hát mintázni sem igen 
lehetett róla. Ezért van Csiky raj-
zaiban annyi csináltság, annyi erő-
szakolt, annyi nem valóban átélt, 
nem valóban látott, hanem csak pa-
pírra, színpadra kényszerített vonás. 
Herczeg miliői azonban már élnek, 
emberei a maguk korának valósá-
gos típusai, s darabjainak levegője 
is friss és valószerű. 

Nagy könnyedségéből, elegáns biz-
tosságából folyik, hogy a drámai 
dialógot olyan csodálatos fölény-
nyel vezeti. Elődeinek párbeszédei 
mintha csikorognának hozzáképest: 
valósággal azt érezzük, hogy az író, 
mint valami színpadi súgó adja 
fel a személyeknek s szót Herczegnél 
villámgyors önkéntelenséggel tör-
nek a szívből az ajakra. Csikynek 
és kortársainak alakjai még min-
dent vaskosan kimondok, mondani-
valóikat szánte szájunkba rágják. 
Herczeg dialógjaiban — mindaddig, 
amíg csak az indulat tetőpontján e 
mindent kimondás lélektanilag is 
nem indokolt — mindig van valami 
leplezett, valami „fél-kimondott", az 
érzésnek, a gondolatnak valami fe-
szült és feszítő bizonytalanságban 
hagyása. A dráma lényege, a küzde-
lem, az előbb belül forró s csak ké-
sőbb robbanásra fakadó akció, nyi-
latkozik meg az ő párbeszédeiben. 

E mellett mondatainak konstruk-
ciója sem terhelt, és nem komplikált. 
Rövid mondatai úgy szúrnak, vág-
nak, de úgy szikráznak is, mint a jól 
kifent acélkardok. A társadalmi 
dráma dialogjának a magyar iroda-
lomban éppen úgy megteremtője 
Herczeg, akárcsak az emelkedettebb, 
a verses színpadi páthoszénak Vö-
rösmarty. Aki magyar író utánuk 
drámát ír, az akarva-akaratlan, 
tudva vagy tudatlan a darab mű-
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faja és tónusa szerint, vagy egyik-
nek vagy másiknak többé-kevésbbé 
hatása alatt áll. 

Sokszor és méltán kiemelték már 
Herczeg komponáló szépségét. S e 
tekintetben egyre emelkedő fejlődés 
látszik darabjain. Régebbi alkotá-
saiban is biztosan szerkeszt, de ké-
sőbb e szerkesztési szigorúság még 
imponálóbbá fejlődik. E tekintetben 
A kék róka különösen mesteri. S 
azok az egyes újabb meg-megmoc-
canó szemrehányások, hogy e darab-
nak magyar levegője nincsen, hogy 
megírásakor a szerző a külföld felé 
sandítva, voltaképpen csak hatásos 
export-cikket akart alkotni, teljesen 
félreismerik Herczeg drámaírói fej-
lődését Régi darabjainak szé-
lesebbre terített miliőjével, változa-
tosabb epizód alakjaival, szóval a 
francia realista drámaírásnak any-
nyira kedvelt formájával szemben 
egyre erősebben érezhető Herczeg 
technikájának ama törekvése, hogy 
a dráma tárgyáról mindent lehánt-
son, ami mellékes, s tekintetét csak 
a lényegre fordítsa, epizódokat, epi-
zódszereplőket ne dekoráljon a mon-
danivaló centruma köré, s a couleur 
locale és a lelki történésnek régebbi 
darabjaiban megnyilvánuló egyen-
súlya helyett teljesen a lélekábrázo-
lásra billentse át a mérleg nyelvét. 
A kék rókában ezt a feladatot ol-
dotta meg, de ugyanezt a törekvést 
mutatja a témában különben egy-
séggé összeforrasztani nem tudott 
Sirokkóban is. 

Herczeg fejlődésének ez az iránya 
az egész európai' drámairodalom újabb 
fejlődésével párhuzamos, ahol szintén 
a konstrukció egyszerűsége és szo-
rossága, s a lélekábrázolás túlsúlya a 
környezetrajz fölött a vezető jelszó. 

De a társadalmi színmű és vígjá-
ték csak egyik oldala Herczeg drá-
maírói működésének. Történeti szín-
műveinek erős hatása különösen 
meglepő olyan korban — a háború-
előtti időkben, — amikor a históriai 
dráma iránt olyan kevés fogékony-
ság volt a közönségben. A múlt szá-
zad utolsó évtizedeiben e drámai 
műág éppen úgy a sablonba veszett, 
akárcsak a népszínmű. A probléma-
felvetés eredetiségét, nemesebb 
pátoszt, lélekrajzi mélységet e kor-
ban csak az e téren kelleténél hama-
rabb elnémuló Rákosi Jenő történeti 
drámáiban látunk. A többiek egyre 
hidegebb, egyre élettelenebb műve-
ket faragtak, mintha egyéb ambíció-

juk sem lett volna, minthogy a Te-
leki-díjat megnyerjék — szégyenpa-
ragrafussal. S íme, Herczeg ezekben 
az időkben is népszerűvé tudta tenni 
a históriai drámát. A század-forduló 
táján az Ocskay brigadéros valóság-
gal szenzáció számba ment. Pedig e 
darabnak minden nagy szépsége 
mellett lényeges fogyatkozásai is 
vannak. A szabad, a portyázó csapat 
vezérének szembeállítása a regulá-
ris, a módszeresen fegyelmezett csa-
patokkal örök és igaz katonai ellen-
tét. (Szinte csodálatos, hogy a világ-
háború és forradalmak előtt ezt a 
tünetet ennyire élesen meg tudta 
látni Herczeg.) Az is nagyon igaz, 
hogy ennek a féktelen temperamen-
tumnak össze kell törnie. Ami azon-
ban bukását megindítja, az inkább 
vígjátékba ülő kisszerű indíték, 
semmint egy ilyen erőteljes hangú 
tragédiába. A Bizánc azonban mes-
termű. Herczeg itt a legnagyobbat 
merészelte, amire drámaíró csak 
vállalkozhatik: egy évezredes biro-
dalom egész tragédiáját sűrítette 
össze e birodalom életének utolsó 
huszonnégy órájába. Árva László 
királya különösen a drámai nyelv 
tekintetében, s az alakok nagy 
élességű körrajzában kitűnő. Leg-
újabb históriai drámája, A híd pe-
dig Herczeg olyan tulajdonságát 
mutatja legteljesebb kifejlődésében, 
amit eddig is számtalanszor meg-
csodáltak: korrajzoló művészetét. 

E történeti drámáknak a közös-
ségre gyakorolt nagy hatása talán 
abból is fakad, hogy mindenikben 
volt valami keletkezése idejének 
aktualitásaiból, Ocskay brigadéros a 
kuruc hangulatoknak (tárogató, stb.) 
felújulásával harmonizált, Bizanc 
egy korhadó birodalmat úgy muta-
tott be, hogy benne a magyar tár-
sadalom önmagára ismert, Árva 
László királyban a történeti alakok 
háborús vezető politikusaink maszk-
jainak hatottak. Legújabban meg 
A híd az újabb magyar histórián 
átvonuló nemzeti sorsnak egész tra-
gédiájába markolt bele. 

Ez aktualitások azonban nem tör-
nek elő valami rikító kiabálással, 
a színpadi képből nem tekintenek ki 
magukfitogtatóan, s éppen ezért ha-
tásuk nem illan el aktualitásaikkal 
együtt. Bizánc felújítása mutatja, 
hogy mennyire tud ez a darab még 
most is hatni, amikor pedig politikai 
célzásait a legújabb nemzedék már 
nem érti. 
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A Nemzeti Színház Herczeg-cik-

lusa a drámák minden csoportjától 
nyújtott valamit a közönségnek. Tel-
jesen új e színpadon csak a Nép-
színháztól elkért Kék róka volt. 

Az előadás hiánytalanul hozta ki 
a darab minden mondanivalóját, 
csak az a kár, hogy nem a Kamara-
színházban mutatták be. Ennek inti-
mebb jellege sok részletfinomság ha-
tását engedte volna érvényesülni, 
melyek a Nemzeti Színház tágassá-
gában elvesztek. Örvendetes, hogy a 
darab a három első előadás után át 
is került a Kamarába; reméljük, ott 
is marad. 

Palágyi Lajos a férj szerepében 
diszkréten játszotta meg ez alaknak 
professzoros lényét; didaktikus be-
szédmodora is jól vágott ide. Aczél 
Ilona mint Cecile különösen azok-
ban a jelenetekben volt igen jó, ahol 
finomabb komikai tehetségét érvé-
síthette. Ódry Árpád a házibarát 
szerepében elsőrangút nyújtott. Tem-
peramentumának ideges vibráltsága, 
arcjátékának nagy kifejező ereje, a 
legfinomabb árnyalatokat is megértő 
és megértető intelligenciája teljesen 
érvényesült. Részletező volt, s a jel-
lemet mégis egységgé fogta össze. 
Ez alaknak ideges konokságában, 
majd küzdelembe fáradt letörtségé-
ben és szerelme előtt az önérzet és 
értelem egész fegyvertárát lerakó 
megadásában a gyönge férfi tragi-
komikumát mutatta be. Ódryt min-
dig kitünő színésznek érezzük, ami-
kor a léleknek emésztőbb vívódá-
sait, amikor az érzésnek és érte-
lemnek dialektikáját mutatja be, de 
egy-két szerepéből úgy látjuk, 
hogy e téren is ott a legerősebb, 
amikor a férfinek és nőnek sze-
relmi küzdelmeit kell megjátszania. 
Trill báró egyetlen jelenetét Uray 
nagy hatással játszotta. Beszédjében 
a sportemberek pattogó és kemény 
modorát, s az arisztokraták idege-
nebb szóejtését vegyítette. Csak azt 
nem értjük, hogy miért kellett ez ide-
gen akcentusnak éppen tótosnak len-
nie. Somogyi Erzsi mint Lencsi is-
mét megmutatta, hogy erősebb haj-
lama van a vaskosabb komikumra, 
mint a naiva szerepekre. 

Feltűnő jelensége az idei évadnak az 
olasz drámák sűrű szereplése. Piran-
dello és De Stefani után most D'An-
nunzio került előadásra. A Kamara-
színházban színrehozott Gioconda 

már nem új munka, több évtizede 
íródott, s ez évtizedek bizony nem 
mentek el nyomtalanul fölötte. A túl-
feszített liraiság, a stílusnak pom-
pázó dagálya bizony ma már avult-
nak hat. A színek, jelzők és az ar-
tisztikusan kifinomított hangulatok 
pazarságát kissé úntatónak és ízet-
lennek érezzük. Az újabb izlés a drá-
mától a dekoratív elemek halmozása 
helyett inkább puritán vonalvezetést 
kíván, s a drámaiságot nem szereti 
szavaik árjába fullasztva látni. A 
Giocondának csak harmadik felvoná-
sában van igazán drámai mozgalom,-
az első két felvonás úntatóan dagá-
lyos, az utolsó pedig — a kéz nélküli 
asszonynak vergődésével — igazi 
megrendülés helyett csak kínos ha-
tást vált ki a nézőből. 

Az előadás helyesen akarta a 
tempó lázasabb ütemével a darab 
olaszos hevét érvényre juttatni, a 
dikció túlzott dagálya azonban min-
den derék igyekezetet elnyomott. A 
főszerepet, a férjet megmenteni kí-
vánó feleséget Várady Aranka ját-
szotta. A halk szenvedésre, az áldo-
zatos szerelemre gyönyörű hangjai 
voltak most is, mint mindig, nagyon 
finom mozgása itt is megkapott, 
mint egyébkor, de a szenvedély ki-
törőbb hevében most is éreztünk 
néha némi banalitást. 

Galamb Sándor. 

II. 
A Vízkereszt felújítása a Kama-

raszínházban egyúttal e színpad 
első Shakespeare-előadása volt. A 
kísérlet kitünően sikerült: a kö-
zönség az étheribb szövésű szöveg-
részeket is felfedezte, s ezzel nagy 
lépéssel előbbre jutott a shakes-
pearei komédia jellemének meg-
ismerésében. Mert éppen a Víz-
kereszt a vaskosabb tréfák mellett 
szabadjára ereszti a leglégiesebb 
lírát is; benne — mint Péterfy Jenő 
írta — Tóbiás úrfi boroskancsója 
és Orsino herceg szerelmi lantja 
megfér egymás mellett. 

A felújítás sikeresen követte 
Shakespeare képzelmének útját mind-
két irányban. S hogy ezúttal 
a darab költői hímpora érintetle-
nebb marad, azt a Kamaraszínház 
jobb akusztikája mellett Viola új 
ábrázolójának, Környey Paulának 
is köszönhettük. Félszázada, a víg-
játék bemutatóelőadásáról írva, 
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Péterfy még úgy nyilatkozott, hogy 
nincs az a lágy hangú színésznő, 
ki megfelelne ama Violának, kit 
képzelmünk a költő szavait olvasva, 
pillanatra látni vélt. Nos, az eddig 
látott Violák közül ehhez az esz-
ményhez Környey Paula járt leg-
közelebb. Elődei többé-kevésbbé a 
page-öltözettel pajzán, szeles voná-
sokat is öltöttek magukra, mintha 
bizony Violának egyenest „jux" 
volna Caesariót játszani. Holott 
helyzetének fonáksága éppen abban 
rejlik, hogy fiúruhájában is lépten-
nyomon le kell magában küzdenie 
a szerelembe esett nőt. Környey 
Paula ezeket a női vonásokat, a 
szűz félénk, de önérzetes magatar-
tását emelte ki játékával. Felfogá-
sának nemessége, alakításának mű-
vészi egysége és beszédének, vers-
mondásának szépsége egyaránt 
méltó volt Shakespeare ez egyik 
leggyöngédebben rajzolt nőalak-
jához. 

Mátrai Erzsi Oliviája is tiszta 
szövegejtésével és választékos moz-
gásával tűnt ki. A többi szereplő a 
régi volt. A bohók társaságában 
Rózsahegyi diszkrét eszközökkel 
dolgozó bolondja, Horváth Jenő Tó-
biása s Pethes Keszeg Andora — 
ez az ellenállhatatlan humorú ket-
tős, — valamint Gál Malvoliója az 
új környezetben is nagy hatást kel-
tett, sőt Gál részletező, néha már-
már mozaikszerű játékmódja ezút-
tal a szokottnál is hangosabb de-
rültséget. (Ily közelségben talán 
jobban érvényesülne Falstaffja is, 
melyet nagy színpadon szintén túl-
ságosan nuance-okra apróz el.) 

A Vízkereszt kitűnő előadását 
mindig szívesen látjuk, Környey 
Paulát pedig Viola-Caesario gyö-
nyörű értelmezése után szívesen 
látnók a shakespearei vígjátékok 
többi hajadonaiban is (Rosalinde, 
Miranda, stb.). Rédey Tivadar. 

Zenei szemle. 
Az elmúlt hónap egyik eseménye a 

Taifun opera bemutatása volt. A mű-
vet művészeti magasrendűsége nem 
emelte ki zeneéletünk folyamából, de 
mert mindig megkülönböztetett gon-
dossággal figyeljük minden magyar 
és magyarországi születésű kompo-
nista működését, bővebben foglalko-
zunk vele. 

A Taifun-t Wlassics báró, volt fő-
igazgató vásárolta meg mannheimi 

bemutatója után. Az ügyes szerzők 
kötbérrel biztosították az előadás ide-
jét. Így Radnai igazgatót nem érheti 
érte zenepolitikai megrovás. De 
azért a magyar szerzők (Hubay, Sza-
bados, Zsolt, Járai, Clement, Lavotta, 
Rékai stb.) elkeseredése érthető, mert 
nyolc-tíz év előtt elfogadott operáju-
kat így előzték meg. 

Az opera szövegét Lengyel Meny-
hért írta. Nem szószerinti zenésítése 
a szövegíró hírhedt Taifun drámá-
jának. Abból készítette, de nem sze-
rencsés kézzel. Mutatja az is, hogy 
Puccini nem vállalta megzenésítését. 
Így került Szántó Tivadar, a Párizs-
ban élő jónevű zongoraművész és 
komponista kezébe. 

Az opera a szövegében van elhi-
bázva. A Taifun drámát külföldön 
aktuális és érdekfeszítő témája él-
tette. A sárga emberfajta titokzatos-
sága és alattomos térhódítása érde-
kelte az embereket. A librettóba ebből 
az érdekességből nagyon keveset le-
hetett átmenteni, mert operában nem 
lehet szavakkal vitatkozni, érvelni, 
dialektikai fogásokkal viaskodni a fa-
jok értékeiről, jogairól, harcairól s 
jövőjéről. A szó fele az operában 
mindenesetre elvész, mert a szavak 
erejét a zene legtöbbször akadályozza 
s az olyan opera csak unalmas lehet, 
melynek értelmi motívuma „a kül-
detés, a kötelesség és a mű". Miféle 
küldetés, miféle kötelesség, miféle 
mű? Hogy lehet ezeket az abstrak-
ciókat egy opera alapjává tenni* 
Vannak témák, melyeket nem lehet 
és nem, is szabad megzenésíteni. A 
Taifun szerelmi, tehát érzelmi része 
alkalmas a zenésítésre, de az a népe-
sedési és sárga-fehér faji politikum, 
amelyért a Taifun dráma íródott, s 
amelyet Lengyel — igen szerencsét-
lenül — átvitt a librettóba, nem bírja 
meg az opera irreálitását. 

A zene: idegnyúzó. Ultramodern, 
impresszionista, naturalista, expres-
szionista, futurista, kubista vegyülék. 
Debussytől Strauss Richárdon, D' Al-
berten és Bartókon, Schönbergig és 
Stravinszkyig mindenki apja ennek 
a dolgozási módszernek, melynek fő 
jellemzője, hogy a melódikát teljesen 
elveti, áriái nincsenek, még ariózói 
sem, legfeljebb motívumai, vagy in-
kább motívum-töredékei. Hangszín, 
hangfolt, túlzsúfolt harmonika és vál-
tozatos ritmus: ezek az elemei. A Tai-
fun partiturája szégyenli a zene lé-
nyegét: a melódiát. Ezért csaknem 
minden hangzása fanyar, savanyú, 
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