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renitens Gládnak a magyarok ellen 
harcoló állítólagos oláh (vlach) kato-
náinak magyarázatát. Glád tehát egy 
bolgár-török népcsoport feje volt és 
neve nem az oláhból vagy szlávból, 
hanem csakis a törökből magyarázható 
kielégítő módon. Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
Matyika után, ki színésznő szeretett 

volna lenni, Csathó Kálmán most Ka-
ticát írta meg, ki csak boldog szeretne 
lenni. Róla szól a Nemzeti Színház 
újdonsága, a Felhők lovagja. Matyika 
szabad világát itt Katica kalicka-élete 
váltja fel s a morált, hogy : veszélyes 
a túlmodernség — a másik morál, 
hogy : nem kevésbé veszélyes a túl-
maradiság. Ez utóbbit Csathó be-
rettyómenti, negyedszázadot átaludt 
miliője olyan túlzással juttatja szóhoz, 
hogy valódi drámai alap helyett in-
kább csak afféle «ad hoc» összerögtön-
zött deszkaposztamenst érzünk benne. 
Katica környezete általános, elvi el-
fogultságán túl a váratlanul adódó 
helyzettel, a szélhámos pilóta-álfő-
hadnagynak s gyanús hölgyutasának 
körükbe csöppenésével szemben is 
tökéletes vakságban szenved s ennek 
a tapasztalatlan leányka serdülési ro-
mantikája majd egész életjövőjével 
adja meg az árát. A világ- és ember-
ismerő, titkolt szerelmű festő-nagy-
bácsi is csak a végén veszi kezébe a 
lezuhant alvajáró húgocska sorsát, 
melybe már előbb is jótékonyabban 
beleavatkozhatott volna, mint pusz-
tán egy elkeseredett ajtóbecsapással. 

Az új rokon óta Csathó újra meg 
újra örömest elülteti annak téma-
magvát : a békés, kissé áporodott le-
vegőjű vidéki konzervatív világba — 
mint tejbe az oltó — belekerül va-
lami nyugtalanító elem, az egyensúly 
fenyegetően megbillen, míg azután 
hol a mosolynak, hol a könnynek 
enyhe fényében csillogó három fel-
vonáson át újra nyugvópontra nem 

jut minden. Ebben az enyhe csillogás-
ban van Csathó vonzóereje : nemcsak 
rutinnal dolgozik, hanem szívvel is, 
különösen, ahol jóérzésű alakokat 
rajzol, mert a «lelkiismeretlen kalan-
dor»-t már inkább csak rekvizitu-
mokba öltözteti. Gyökeresen magya-
ros — ezúttal is — a színpadi nyelve s 
van jó szeme is, fájdalom, inkább csak 
a felület iránt. Témáit szívesen dol-
gozza fel két változatban : előbb kissé 
színpadiasan szcenírozott regényt ír 
belőlük, azután kissé regényízű szín-
darabot. Legdrámaibb jelenetét idáig 
a Matyikában írta meg a két, orránál 
fogva vezetett szerelmes férfi szeren-
csés inspirációjú szembeállításában. 
Most megint inkább a saját nemzeti-
színházi hagyományaihoz tért vissza, 
melyekben ehhez fogható lélektani 
«mélyfúrás» kevésbbé akad. 

A színház kiváltságos gonddal állt 
rendelkezésére, különösen ami a ra-
gyogó szereposztást illeti. Bajor Gizi 
tékozló részletgazdagságú játékából 
csak az a szervi egység szabadult el, 
melynek kompozicióbeli hiányát a 
legkitűnőbb színész sem pótolhatja, 
inkább csak leplezheti. Aczél Ilona 
előkelő mértéktartással enyhítette 
gyámanyai «Prinzipienreiterei»-ének 
nyers túlságát. Petheő Attila egyéni-
ségéhez nem egészen talál a rövidlélek-
zetű «címszerep», még kevésbé a 
Vaszary Piroskáéhoz az olcsó mozidé-
mon szerepének — első fele ; itt a 
stílustalanságig vitte a stilizálást. A 
«jószívűségi» jelenetben azután meg-
lelte a maga igazi hangját. Ennek az 
igaz hangnak remeke volt a Kiss Irén 
meg az Iványi Irén alakítása. Ódry 
palettáján pompás színek akadtak egy 
csupaszív ember életrekeltéséhez. Gál 
sikerrel dolgozott egy nagyon hálás 
szerepben, Lehotay félsikerrel egy na-
gyon hálátlanban. Hettyey Aranka íz-
léssel és humorral karikirozott. 

* 
Az elcserélt ember, Bónyi Adorján 

kamaraszínházi újdonsága, kórtani 
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esetet ad elénk, akárcsak teszem Lin-
daunak színpadi változatból is, több-
szöri filmrevitelből is ismeretes Egy 
test, két lélek című darabja. Bónyi most 
mintegy a «Két test, egy lélek» va-
riánst írja meg. Lindaunál az állam-
ügyész éjtszakai második életében be-
tör a saját úri lakásába, melyet ide-
gennek vél, — Bónyinál az amnéziás, 
gránátnyomástól emlékezőtehetségét 
vesztett Pongrácz főhadnaggyal saját-
jának fogadtatják el Benedek Péter-
nek nemcsak lakását, hanem család. 
ját is, minden életviszonyával együtt-
Akik amnéziájából gyógyítgatják, 
valósággal paramnéziába, emlékezet-
beli csalódásba kergetik bele : végül 
már vállalja elpusztult barátjának 
egész multját, egész itthagyott vilá-
gát. Őt is vállalja mindenki, egyedül 
tulajdon édesanyja lát tisztán az álta-
lános káprázatban, sőt fia szeméről is 
lefejti a varázslatot. Csakhogy a dol-
gok tisztázódása most már csak egy 
egész fészek feldúlása árán volna le-
hetséges s ezért anya s fiú a kápráza-
tot közös elhatározással meghagyja 
káprázatnak. Kegyes csalásuk elfüg-
gönyözi az igazságot, de a valódi drá-
mai konfliktust is. A végén minden 
függőben marad s voltakép egy dráma 
küszöbéről küldenek bennünket a 
ruhatárba. 

Színpadon az ily kivételes történe-
tek — a kuriózum-érdekességen túl — 
igazán meggyőzően sohasem hatnak. 
A borzalmas háború csakugyan min-
denre nyujtott példát, egy széltében 
elterjedt olaszországi esetet váltig fel 
is hoztak Bónyi igazolására. Rosszul 
tették : más a «hitelesség», más a mű-
vészi igazság. S azonfelül ez a tárgy 
inkább az aprólékos epikai motiválást 
kívánná, Bónyi maga is előbb regény-
nek dolgozta fel. Színpadon különben 
is eddig csak egyízben próbálkozott s 
annak is már másfél évtizede. Ehhez 
képest nagyon figyelemreméltó a biz-
tossága, mértéktartása, eszközeinek 
választékossága és hangjának előkelő-

sége. A törik-szakad hatásvadászás 
mai napjaiban öröm olyan íróra 
figyelni, ki komoly hittel és odaadás-
sal fordul a témája felé, ha mindjárt a 
veszedelmes témának ezúttal egészen 
nem bír is fölébe kerekedni. Kitűnő 
jelenetezése még a legkényesebb for-
dulókon is képes a természetesség illu-
zióját kelteni, ügyesen beékelt epi-
zódjai pedig jótékonyan ellensúlyoz-
zák a tárgy természetéből fenyegető 
érzelgősséget. 

A darab egész hangszínét az előadás 
is a képzelhető legszerencsésebben ta-
lálta el. Tasnády Ilona Magyar nábob-
beli Mayer Fannijának nemes érzel-
mességével adott hangot a két-egy 
ember hitvesének ; az övénél tisztább 
szívhangot ma alig hallani színpad-
jainkon. Kiss Ferenc művészi egy-
szerűsége játszva átsiklott a patholó-
gia minden veszedelmén. Vizvári Ma-
riska heroikus anyai érzése, Ligeti Ju-
liska elragadó domesztikális melegsége 
épúgy dísze az együttesnek, mint a 
Hosszú Zoltán szuggesztív életszerű-
sége. Mátray Erzsi néhány friss hang-
gal ajándékozta meg a kissé banális 
vidéki kacért, Gömöry Vilma sok 
eredetiséggel a fuvolahangú házisár-
kányt. Rózsahegyi széles jókedvében 
valamelyest túljátszotta a vicispán 
figuráját. * 

A Les demoiselles de Saint-Cyrcől 
még nagyapáinktól hallottunk elra-
gadtatott nyilatkozatokat s az iroda-
lomtörténet is az idősebbik Dumas na-
gyon egyenetlen színpadi termésében 
máig ezt tartja a legjobb vígjátéknak. 
Hevesi Sándor most megkísérelte iga-
zolni e jó véleményeket. Egészen szö-
veghű fordítással mégsem mert sze-
rencsét próbálni, felcsapott hát — 
társszerzőnek. Átdolgozásában min-
den szerelmi szentimentálizmus rö-
vidre jutott, az egészből élénkebb, mu-
latságosabb helyzetvígjátékot igyeke-
zett teremteni. De az ósdi darab lele-
ménymagva azóta túlságosan köz-
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prédává lett, még pedig főleg operett-
írók zsákmányává (az ötlet operett-
szerűsége még a finomabb vígjátékok-
ban is megmaradt : Csiky Gergely ha-
sonló indítékot felhasználó Nagy-
mamáin. is nagyon jól megbírta az 
operettváltozatot). 

Teljesen operettízű Dumas régi ko-
médiájának Hevesi-féle új átalakítása 
is, melynek címe most : Báránykák. 
Zenével még talán elfogadható is 
lenne, néhány érzelmes számot kap-
hatna benne a diva meg a bonviván, 
néhány groteszket a szubrett meg a 
táncoskómikus. Igy, zene nélkül, 
lagymatag fordulatoknál, naiv alakos-
kodásoknál egyebet nem igen kapunk 
s ennyiért valóban kár volt a saint-
cyri kisasszonyok nimbuszát megboly-
gatni. 

A figurák ijesztő üressége különö-
sebb játékalkalmat a közreműködők-
nek sem kínál. S a Kamara Színház 
szereposztása sem egészen szerencsés. 
A hölgyek — Tőkés Anna meg So-
mogyi Erzsi — kedvesek és tempera-
mentumosak. De már partnereik : 
Perényi László és Matány Antal se-
hogy sem jutottak maguknak való fel-
adathoz. A fiatal Perényit a Liliomos 
királyfiban a kritika is, a közönség 
is szívesen fogadta. Most valahogy 
egészen műkedvelői szinten mozgott ; 
úgylátszik, a szeretetreméltó köny-
nyedség, a fiatalos kedély gráciája 
nincs meg művészi adományai között. 
Csinált volt a mozgása, csinált a test-
tartása s mindenekfölött az arcjátéka : 
fiatalembert ilyen gondterhesen mo-
solyogni nem sokat láttunk. Matány-
ban van komikai ér, melyet bízvást 
méltányolhattunk Ragueneaujában, 
mely talán kitűnően gyümölcsöztet-
hető volna pl. Pry Pál figurájában, de 
ez a mostani Herkulese bizony csak 
afféle «muszáj-Herkules» volt : inkább 
eszközökből élt, semmint kedélyből. 
Garamszeghynek akadt még egy-két 
jól megütött komolyabb hangja és so-
katmondó mimikájával a fiatal Ju-

hász József is megint feltűnt egy kü-
lönben igen banális inasszerepben. 

* 

Hunyady Sándor fiatal erdélyi író 
mult Szilveszterkor sok jóval bizta-
tóan köszöntött be a Vígszínházban. 
Ebből a «sok jó»-ból most sokat be-
vált második darabja, a Feketeszárű 
cseresznye. Esztendeje még jellegzetes 
ifjonti «Draufgängerei»-jel akárhány-
szor túllendült a célon. Irói hivatott-
ságáról — írtuk tavaly — igazában 
majd csak akkor győződhetünk meg, 
ha elszántan szakít a fölösleges legény-
kedéssel. Most jobbára szakított is az 
izommutogf.tással, noha — vagy : 
épen mert — izmai valóban megerő-
södtek. Még egyre vonzza a «drámai 
riport»-szerűség, az erdélyi mágnás-
világ után most a bácskai magyar-
szerb miliőről ad színes beszámolót, de 
hasonlíthatatlanul mélyebb emberis-
merettel, melegebb emberszeretettel. 

A háború derekán indítja meg drá-
máját a Délvidéken, a szerb faj test-
véri érzékenység közepette folyó ma-
gyar hadviselés napjaiban. E napok 
izzó levegőjében érlelődik válságossá 
a járás magyar főbírájának meg a 
legtekintélyesebb szerb földesúr fele-
ségének évek során rejtegetett sze-
relme. De a baráti s hitvesi hűség a 
végső nagy próba elé csak az össze-
omláskor kerül, midőn kölcsönösen 
leküzdött szerelemben a színvallást a 
magyar impérium talaj vesztése kö-
nyörtelenül aktuálissá teszi. A szerb 
győzelmi ünnep a férjre nézve az ér-
zelmi csatavesztés napjává lesz : gaz-
dát cserélt hazájában a szív hontalan-
sága várja. 

Hunyady drámájában legtöbbet ér 
a kor és környezet friss, bátor, ember-
ségesen elfogulatlan rajza, ebben több 
a valódi drámaiság is, mint a kissé 
túlméretezett s végül nem is egészen 
meggyőzően dülőre jut tatot t szerelmi 
konfliktusban. De a kettőt nagy szer-
vességgel fonja egymásba, az embe-
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reit valódi benső indulatok fűtik, írói 
ihletből élnek s nem írói számításból 
s az is tagadhatatlan, hogy még a sze-
relmi mozzanatok egyoldalúságba haj-
tott rajza is legalább igazi, fiatalos 
átérzettséggel, sőt áhítattal felfogott 
szerelemről beszél, ami szinte újítás-
számba megy mai nap, a felelőtlen 
flörtök, pusztán erotikai «főzés»-ek 
színpadi irodalmának virágkorában. 

A jólesően levegős darabot a pom-
pás rendezés és előadás még élénkebb 
atmoszférájúvá fokozta. Hegedüs Ti-
bor színpada — akár csak Hunyady 
első darabjában — az élet igazságát 
árasztja, a művészi fantázia s nem 
a fotográfia hűségével. Gombaszögi 
Frida kevés, de nemes eszközzel szer-
zett hitelt a lobogó vére ellen küzdő 
szépasszonynak. A kritika csak dik-
ciójának tisztasága tekintetében áll-
hat elő megint kifogással : a «kásás» 
beszéd régi gravámenével. Hegedüs 
Gyula viszont a beszéd gyönyörű za-
matán túl ezúttal az alakítás nagy 
átéltségével, gazdag kidolgozásával is 
hódított. Törzs a főbíró figuráját pon-
tosan látja, gyökeréig átérzi, nem 
rajta múlik, hogy elgondolását egyé-
nisége hiánytalanul visszaadni nem 
képes. A fiatal Eöry Erzsi nagy biz-
tossággal mozog, szépen beszél. Az 
epizódban Rajnai, Jávor, Nagy Gyula, 
Makláry, Vértess, Mály adott kiválót 
s a darab egyik legkitűnőbben megírt 
jelenetében a Gazsi Mariska biztos 
képzelme és művészi tudása nyujtott 
nem mindennapi élményt. 

* 

A nyelvöltögetés magában még nem 
szatíra s a kosztüm még nem törté-
nelem. Alfred Savoir annak véli, mi-
dőn Nagy Katalinnak botrányokban 
(de — amiről tudomást venni óvako-
dik — nagy alkotásokban is !) gaz-
dag életéből egy «komédiá»-ra valót 
hasít ki. Hagyján, hogy elszántan fer-
dít és lódít, — elvégre éppen a francia 
irodalomban az ilyenfajta tisztelet-

lenkedés ragyogó színpadi multra te-
kinthet vissza. De pl. Sardou Szóki-
mondó asszonyságához viszonyítva — 
melynek Lefébore marsallját most itt 
Potemkin herceg néven üdvözölhet-
jük régi ismerősül —, a Savoir Kis 
Katalinja csak azt tanusítja, hogy 
félszázada szamárfület is több gráciá-
val mutattak, mint szókimondásban 
ugyan nekibátorodott, de a kimon-
dott szavakban nagyon elszellemtele-
nedett mai színpadi gyakorlatban. 

Amit «franciás»-nak szoktunk tar-
tani, abból Savoirban nincs egy sze-
mernyi sem, legfeljebb egy-egy for-
dulón sejtet belőle valamicskét, akkor 
is a — Bourdet vagy mások szavaival. 
A saját hangja őrmesteresen vaskos, 
fantáziája olyan minden gall hagyo-
mányt megcsúfolóan otromba, hogy 
ahhoz képest a Shaw nyers ír «törté-
netszemlélet»-e csupa merő delikatesz. 
Shaw a történet hőseiből hálóinges 
embereket csinál, Savoir már csak 
a hálóinget mutogatja — az emberről 
egészen megfeledkezik. 

A stíluszagyvaléknak rikitóbb pél-
dáját keresve sem lehetne találni. Egé-
szében zenétlen vaudeville — hal-
doklási és gyilkossági betétekkel. A 
szerző egy nászéjtszaka nehézségei 
felé indítja meg a darabot, akárcsak 
cochonnerie-ben dolgozó francia bo-
hózatíró kollégáinak egész légiója, de 
azután szembetalálja magát holmi tör-
ténelmi «adottság»-okkal s akkor am-
biciózus Messalina-epigon «Helyre 
Kati»-jával Tacitusból citáltat vagy 
fellengős levelet irat vele Voltairenek. 

A Magyar Színház nagy fogadko-
zásai ellenére sem nagyon «magyar»-
kodik : rendre külföldi slágerek felé 
kacsintgat (a Magyar Héten meg épen-
séggel német zsibáruval kedveskedett 
— németül). E Kis Katalin nélkül is 
meglettünk volna s ha mégis feltálal-
ták, Bárdos Artúrra kellett volna 
bízni a szervirozását. Most operettren-
dezőnek túlbuzgó munkája lett be-
lőle, tekintélyes költséggel (a kiállítás 



1206 

igazán szép), kárbaveszett vesződség-
gel. A közreműködők is szinte egytől-
egyig hibásan vannak kiszemelve. 
A nagyon biztató tehetségű Dayka 
Margit meg a friss közvetlenségű Rá-
day Imre egészséges, sugárzóan fiatal 
lelkek megtestesítésére termettek, — 
itt hisztériás erkölcshíjasságot kell 
mutatniok, csoda-e, ha a mutogatáson 
túl nem jutnak? Góthné nagy játék-
tudással, fényes narratív készséggel 
játssza a cárné «anyuská»-t, legfeljebb 
egy kissé pestiesen — anyuskának. 
Zala Karola humortalanul komikus, 
Justh mélység nélkül sötét, mint egy 
sziluettkép. Beregit is — akárcsak 
esztendeje a Volponéban — megrendít-
hetetlen humortalansága kergeti bele 
a zajos kokettériába. 

* 

Roland Pertwee angol színműíró 
nevét a Belvárosi Színház Dzsungel 
című ujdonságának színlapjáról ta-
nultuk meg ; félő, hogy ezt a friss 
tudományunkat hamarosan elfelejtjük. 
Nehéz is lenne írói arcvonásait emlé-
kezetben tartani, mert az övénél el-
mosódóbb fiziognómiával ritkán ta-
lálkozhatni. Műve úgynevezett «exo-
tikus» színjáték. E műfajnak — kivált 
Angliában — nagy a kelete, az írók 
(jobbára a középszerűek) szívesen kal-
kulálják be számításukba a szokatlan 
miliő hatáselemeit, azt is, hogy ily 
környezetben a «fehérek» maroknyi 
társadalma több «súrlódási felület»-et 
biztosít s azt is, hogy a délszak világa 
minden rossz értelemben vett drámai 
«túlfűtöttség»-et mintegy eleve meg-
okolhat és elfogadtathat. Pertwee da-
rabjának eredeti címe (Hőhullám) is 
efféle írói számítást gyaníttat. 

Gyanúnk korántsem alaptalan : gyé-
kényfalu bungalow-k, trópusi hold-
sütés, távoli benszülött-kardalok stb. 
fogadnak, a klubéletet élő angolok 
haszonleső gyűlölködéssel és teátrális 
féltékenykedéssel szórakoznak, gent-
leman csak egy akad köztük, termé-

szetesen éppen az, akinek széltére 
«züllött» híre van, önzetlenül és plá-
tóian szeretni is már csak ő képes, 
imádottját ennek jellemtelen, poltron 
férje valósággal úgy kergeti bele a 
karjaiba. Mindez a «véres szatíra» 
hangnemében indul, «idegfeszítő» jele-
netekben folytatódik s végül főbe-
kólintóan bárgyú megoldással végző-
dik. 

A szerzőnek hazájában állítólag jó 
neve van. Ha van : aligha ennek a 
művének köszönheti. Itt legfeljebb 
széles skáláján csodálkozunk, — éppen 
nem a karakterek vagy érzelmek fes-
tése terén, sokkal inkább hangjának 
szinte megmagyarázhatlan szélsőségei 
tekintetében. Ez a hang hellyel-közzel 
nem méltatlan a Galsworthy fanyarul 
fölényes színpadi stílusához, máskor 
meg a «füzetes regények»-nek sem a 
legjavára emlékeztet. Mintha a szerző 
szándékosan lealkudnék minden leal-
kudhatót a maga képességeiből, csak-
hogy minél közkeletűbbé válhassék. Az 
ily törekvés akárhányszor visszájára 
üt ki : a közönség a vele szemben 
tanusított túlzó írói engedékenységet 
könnyen — inzultusnak fogja fel. 

A színház munkája erős ingadozásra 
vallott : a szerzőnek melyik stílusához 
igazodjanak? Nagyjából a «komolyan-
vétel»-t választották s ezzel szeren-
csésen túl is terhelték az egészet. Még 
Somlay helyezkedett a legmegfelelőbb 
alapra, a könnyed negligáláséra. Ma-
kay Margit annak a mélyebb drámá-
nak hangját ütötte meg, melyet a 
szerző csak elindított, de azután vég-
leg elejtett. Zombory Mercedes tehet-
sége lassan fejlődik, nem is bontakoz-
hatik ki efféle feladatokban, melyek 
kiáltó ellentétben állnak egyéniségé-
vel. Kovács Károly sem került a 
maga helyére : Somlay presztizsével 
nem ilyen keszeg indulatot kellett 
volna szembeállítani. Szigeti Jenő a 
csöndes egykedvűség mesgyéjére hú-
zódott vissza a rábízott feladat elől. 

Rédey Tivadar. 
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