
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
Valljuk meg őszintén: Herczeg Fe-

renc Majomszínháza nem részesült a 
közönség részéről abban a fogadta-
tásban, amelyben ez illusztris szerző 
többi darabjai. Pedig e fantasztikus 
játék a maga szellemességével és öt-
letességével magasan felette áll azok-
nak a vígjátékoknak, melyekkel 
újabb színiirodalmunk a közönséget 
mulattatni szokta. Az utolsó felvo-
násnak líraisága pedig olyan meg-
kapó, olyan üde, hogy még Herczeg 
darabjaiban is kevés van hozzá ha-
sonló. 

Nagy hibája azonban, hogy az el-
mésségek, az élcek állandóan egy cél-
pont felé röpülnek, egy téma körül 
forognak, s így aztán három felvo-
náson keresztül bizony fárasztóakká 
válnak. A civilizáció korhadtságá-
nak es a természetes állapot egy-
szerű töretlenségének komikus meg-
világítására Herczeg olyan pazar-
sággal eregeti szellem rakétáit, 
hogy már szinte sokaljuk is ezt a 
tűzijátékot. 

De még egy másik hiba is van. Ezt a 
témát kétféle tónusban lehet meg-
festeni. Vagy fölényes, ártatlan, 
könnyed játékossággal, vagy pedig 
mélységesen keserű szatirával. Az 
írónak mindkettőhöz joga van, s a 
közönség szívesen elfogadná akárme-
lyiket. Itt azonban a szerző ingado-
zik a kettő között, s mindkettőből ad 
valamit, a tárgyához való határozott 
állásfoglalás azonban hiányzik a mű-
ből Herczegnek pár évvel ezelőtt ját-
szott Babahú-ja — mely koncepció-
jának végső gyökerében rokon e víg-
játékkal — éppen tónus-egysége 
miatt sokkal megkapóbb, mint a Ma-
jomszínház hangulat-billegése. 

Sajnos, az előadás is csak külsősé-
gekben volt kifogástalan. A díszletek 
fantasztikusan szépek, de a rendezés 
s a színészek játéka nem állott azon 
a színvonalon, melyet a Vígszínház-
ban megszoktunk. Meglepő volt, hogy 
a darab sok kacagtató elméssége — 
még az előadás elején is, amikor a 
közönség még nem volt kifáradva — 
hatástalanul explodált. A baj vala-

hol a tempóban rejlett, amelyhez pe-
dig éppen e színháznak gárdája ed-
dig kitűnően értett. 

Szerencsétlen gondolat volt az is, 
hogy a darab egyik fő-férfiszerepét 
operettszínésszel játszatták. Rátkay 
Márton jó komikus lehet a könnyebb 
és alsóbb énekes műfajokban, itt 
azonban kirívóan túlzó volt, és em-
ber létére groteszkebbül mozgott, 
mint a majmokat személyesítő színé-
szek, akik különben is az előadás leg-
különb színészi teljesítményét pro-
dukálták. 

A darab bukását azonban a kritika 
tette teljessé. Azok a bírálók, akik 
Molnár Ferencet elfogadták nagy 
drámaírónak és Földi Mihályt drá-
maírónak, Herczeg Majomszínházá-
val a legridegebb könyörtelenség ál-
láspontjára álltak. Vagy talán úgy 
okoskodnak, hogy Herczeg Ferenccel 
szemben a világirodalmi szempont az 
egyedül jogos, Molnár Ferenccel s a 
többiekkel szemben pedig embersége-
sebb a mértéket kissé lazábban ke-
zelni? 

* 

Kisbán Miklós Maskarája nagyon 
fájó csalódás azoknak, akik e szerző-
nek régebbi műveit ismerik és érté-
kelik. E darabnak voltaképen csak el-
indító gondolata jó: az író egy csomó 
önmagának is színészkedő, maga 
előtt is maskarázó embert mint va-
lami városligeti mutatványos bódé, 
mint valami Paprika Jancsi-színház 
alakjait vezeti elénk. A darab nagy 
csinnadrattával kezdődik, s a füg-
göny előtt megjelenő szereplők pár 
soros versekben, szinte marionett-
szerű mozdulatok kíséretében mutat-
ják be magukat. E prológos valóban 
kitűnő, s a közönség előre örül, hogy 
milyen artisztikus élvezetben lesz-
majd része. A függöny felgördülése 
után azonban csalódása egyre kíno-
sabbá válik. 

Kacagtató jelenetek, eredetien meg-
rajzolt figurák és érdekes mese 
helyett tompa szatirát, vánszorgó 
cselekményt és nagyon is banális 
karakterrajzokat kap. Természetei 
aztán, hogy a Renaissance-színház. 
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színészeinek egész fáradsága kárba 
vész. 

Budapest finomabb ízlésű közön-
sége nagy örömmel látta régi ked-
veltjét, Ferenczy Ferencet ismét meg-
jelenni a deszkákon. A Rabiélek, a 
Pogány Gábor, a Flirt és A nagy ér-
zés régen hallgató írója a Kamara 
színházban újra megszólalt, igaz, 
hogy csak egyik régebbi darabjának 
Az örök küzdelemnek átdolgozásá-
val. 

E vígjáték, mely újabb alakjá-
ban a Mimikri címet viseli, a hazug-
ságot és igazságot állítja szembe 
egymással egy derüs történet kereté-
ben. A darab régi formájában hosz-
szabb volt, a megkurtítás hasznára 
vált neki, csak talán a megoldást 
tette kelleténél elnagyoltabbá. Hőse 
egy szellemes hazudozó, Goldoni Le-
liojának magyar rokona. A darab je-
lességei a finom társalgási tónus, va-
lami elegáns szalon-humor és az ala-
koknak egy pár vonással odavetett 
biztos körvonalú rajza. Ez elegáns, 
diszkrét és könnyed modor nagyon 
előnyösen különbözik újabbvígjáték-
irodalmunknak nyersen kiabáló és 
nagyon is vaskos hatáseszközeitől. 
A Mimikrin nem lehet hahotázni, de 
valami állandó mosolygós derű tartja 
hatalmában a közönséget. 

A darab vezető szerepét, a hazug 
és naplopó Zsinszky Taszilót Petheő 
Attila játszotta. Elegáns, fölényes és 
könnyed volt, akárcsak a darab 
egész stílusa. Igazán el lehetett róla 
hinni, hogy társai nem tudnak rá 
komolyan megharagudni. A másik 
érdekes szereplője az előadásnak 
Márkus Emilia volt, egy öregedő 
arisztokrata nő komikus szerepében. 
Már külsőségekben is mosolyt kel-
tett: szivarozott, monoklit viselt és 
basszus hangon beszélt. A közönség 
nagyon jól mulatott alakításán, s 
nem bánta, hogy a kiváló művésznő 
még jobban mulat, s hogy nemcsak 
szerepét játssza, hanem szerepével is 
játszik. Mihályfi Béla, mint férj csak 
éppen kedves nem tudott lenni, pedig 
e szerepben semmi másnak nem kel-
lett volna lennie, mint éppen kedves-
nek. A feleséget Nagy Teréz szára-
zon és színtelenül adta. Radó Mária 
finom jelenség volt, s Forgács Antal 
ismét tehetséges kezdőnek mutatko-
zott. Az öreg pap szerepében Palágyi 
Lajos nagyon illuziókeltő és értelmes 
volt, csak túlságosan didaktikus be-
szédmodoráról tudna leszokni. 

A közönséget a darab láthatólag 
felvidította, s ez este hatása alatt 
bizonyosan sokan óhajtották, hogy e 
finom tollú szerző mentül hamarabb 
teljesen új darabbal is megjelenjék a 
színpadon. 

* 

A Nemzeti Színház Molierénak 
Szerelem mint orvos című vígjátéká-
val szaporította klasszikus műsorát. 
E rövid kis darab bevezetésében 
maga a világhírű szerző mondja, 
hogy e vígjáték nem olvasásra való. 
s csak az fogjon hozzá, aki maga elé 
tudja képzelni a színpadot. 

A Nemzeti Színház rendezése olyan 
volt, hogy alkalmasint maga Moliére 
is megtapsolta volna. A geometriai 
módon szkematikus színpadon az 
alakok szkematikus mozgással járnak-
kelnek, sőt néha zenei aláfestésre tánc-
lépésben lépkednek. Az egész elő-
adásból valami bájos mesterkéltség, 
valami kecses irrealitás árad. A sze-
replőknek a közönséggel való komá-
zása pedig a commedia dell' arte-ból 
visz beléje valamit. 

A színészek egytől-egyig teljesen 
megértették a rendezés szándékait. A 
főszereplő, Sugár Károly egész kar-
rikirozó jókedvét beleöntötte a sze-
repbe. 

S bár a rendezés elsőrangú, a szí-
nészek játéka kifogástalan, közönsé-
günk mégis feltűnő értetlenséggel 
állott e színészi teljesítménnyel szem-
ben. Ezt a kecses geometriát sehogy-
sem akarta elfogadni, s az egésznek 
artisztikumát barbár hidegséggel 
utasította visza. Vajjon, ki lehet itt 
a hibás? A rendezés nem! A szereplők 
nem! Hát Moliére talán?... Úgy 
érezzük, hogy e darab előadásán kö-
zönségünk bukott meg. 

A Nemzeti Színháznak még egy 
nagyon érdemes vállalkozásáról kell 
beszámolnunk. Gyulai Pál cente-
náriuma alkalmából a Kamara szín-
házban rendezett ünnepi estének öt 
lete is, kivitele is egyképen elisme-
résreméltó. 

Az előadást Hevesi Sándornak 
Gyulai Pálról tartott szellemes 
és kitűnően előadott csevegése ve-
zette be. Utána Gyulai-költemények 
szavalatai következtek, majd pedig 
két novellájának dramatizált elő-
adása. Az első a Nők a tükör előtt 
kevésbbé hatott, de A vén színészt 
Ódry Árpád alakítása minden jelen-

24* 
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levő számára felejthetetlen élménnyé 
tette. E kiváló színészünk a legnehe-
zebb feladat előtt állott itten: egy fél-
óráig ő maga beszél, a többi szereplő 
csupán néma statiszta mellette. Csak 
valamivel kisebb színész is gyilko-
san unalmas lett volna e jelenetben, 
de akik ódrytól a Karamazoff test-
vérek húszperces magánjelenetét lát-
ták, azok tudták, hogy igazi képes-
ségét éppen itt fogja megmutatni. 
Minden túlzástól mentesen, óvato-
san kerülve minden kiabálóan feltű-
nőt a legpuritánabb eszközökkel érte 
el a legmélyebb hatást. Arcjátéká-
nak azonban egész gazdaságát kifej-
tette, s egy-egy gesztusával a drámai 
feldolgozásból kihagyott egész ese-
ménysorokat hidalt át és tett érthe-
tővé. Hangjának kifejező ereje külö-
nösen ott ragyogott, ahol párbeszé-
deket kellett elmondania: sokszor 
vágtatott tempójú és izgatott beszé-
dével is plasztikusan elénk tudta állí-
tani a megszólaltatott személyek ka-
rakterét ós idegállapotát. Igen mű-
vészi meggondolásra vall az is, hogy 
nem élezte ki Dávid eszelős voltát. 
Közepes színész bizonyosan erőseb-
ben megjátszotta volna ezt a vonást, 
vele azonban az egész jelenetet — a 
kezdet olcsó hatása után — egyhan-
gúvá érdektelenítette volna. 

Ódry egész játéka megérdemelné, 
hogy A vén színész műsoron marad-
jon. 

De hálásak vagyunk a Nemzeti 
Színháznak is a Gyulai ünnepségért. 
Úgy hisszük, hogy az ilyenféle sza-
való estéket rendszeresíteni lehetne, 
s más kiváló költőinket is, akik drá-
mát nem írtak, a színpad útján a 
nagyközönség lelkéhez közelebb le-
hetne hozni. 

Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
A Műcsarnok téli kiállítása. 

A Műcsarnok... Mennyire mást 
jelent ez ma, mint a még nem is oly 
régi időkben... Valamikor az egész 
modern magyar művészet friss ter-
mésének melegágyát jelentette. Aki 
a régi műcsarnoki katalógusokat 
végiglapozza, jóformán hézagtalanul 
megtalálja benne az új magyar fes-
tészet és szobrászat legjelentősebb 
határköveit. E tárgymutatók illusz-
trációi jó tükörképét adják művé-
szetünk egészséges, gyors tempóban 
történt fejlődésének. Megtalálhatjuk 

benne a tisztes kezdők leszűrt ered-
ményeit és figyelemmel kísérhetjük 
azokat a pontokat, melyeken bekap-
csolódtunk az impresszionizmus lük-
tetésébe. A Műcsarnok nemzetközi 
tárlatai alkalmat adtak a közönség-
nek és művészeinknek, hogy kellő 
összehasonlításokat tehessenek az 
európai eredményekkel szemben. 
Mozgalmas, élénk élet folyt ekkor a 
ligeti antik oszlopsoros épületben. 
A műcsarnoki nívó jelentette az el-
ismertetést, a megbecsülést, a be-
érkezettséget. Egy-egy nagy kiállí-
tás eseményszámba ment. Még a 
forradalmak is ott folytak le, a ligeti 
termekben ütötte fel fejét az akkor 
még félelmetesen hangzó szó: sze-
cesszió . . . 

Azóta nagyot fordult a világ. Az 
utóbbi években nálunk is úgy ala-
kult a helyzet, akárcsak Párizsban 
és más nagyvárosban, hogy a mű-
vészeti évad legérdekesebb esemé-
nyeivel és eredményeivel az egyes 
kisebb körbe tömörült művésztársa-
ságok tárlatain és a csoportkiállítá-
sok keretében ismerkedhetünk meg. 
A Műcsarnok ma körülbelül azt je-
lenti, amit Párizsban a Grand Salon. 
Odakünn, a ligetben azok hordják 
össze termésüket, akik az egyénibb 
megszíneződésű, szűkebb kottériákon 
kívül maradtak. Történtek ugyan 
kísérletek, hogy legalább egyszer 
egy évben egy fedél alá gyüjtsék a 
magyar művészeket, volt is egy 
ilyen tárlat, mely a Műcsarnok régi 
szép idejét idézte vissza, de ezek a 
törekvések csakhamar kátyúba ke-
rültek. A féltékenység, a termekért 
vívott harc, a mindenáron való el-
különződési hajlam, a hangsúlyo-
sabb érvényesülésre való törekvés ós 
nem kis mértékben a művészi ter-
mést gazdaságilag kiaknázni akaró 
elüzletiesedett szellem szétrobban-
totta az egy akol eszméjét. A művé-
szek adminisztrálói, de maguk a 
művészek is úgy gondolkoznak, hogy 
az intimebb tárlatokon több alkalom 
kínálkozik úgy az észrevétetésre, 
mint a jó vásárra. 

Így a Műcsarnoknak be kell érni 
azzal a szereppel, hogy a kisebb szö-
vetségeken kívül állók, a középszer 
fóruma legyen. A közönség nagy át-
laga érdeklődésének csekély intenzi-
tása révén nem igen boncolgatja így 
szét ezt a kérdést, az ő szemében a 
Műcsarnok bizonyos mértékig ma is 
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