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SZÍNHÁZI SZEMLE.
Tolsztoj Élő holtteste nem ismeretlen már a budapesti színházlátogató
közönség előtt. Évekkel ezelőtt a Magyar Színház is játszotta, s vendégművészek a Vígszínházban is bemutatták. A Nemzeti Színház előadását az különbözteti meg az eddigi színrehozataloktól, hogy a darabot — Trócsányi Zoltán és Bálint Lajos jeles fordításában —
kihagyás és átdolgozás nélkül ismertette meg a közönséggel. E
felfogásnak érdeme, hogy a szerzőt a maga szándékaihoz híven szólaltatja meg, színpadi szempontból
azonban hátránya, hogy a darab regényszerűen kényelmesebb menetét
és első részének laza összetűzését
színpadról kissé vontatottnak érezzük. De Tolsztoj, a nagy elbeszélőtalentum, egyébként sem tudott teljesen simulni a drámai formához:
szélesebb ecsetvonáshoz szokott keze
apróbb foltokat ki-kihagy, s a lélekrajzolás bizonyos következetlenségei, félbemaradt szerepek és indítékok is bizony fel-felötlenek. De az
egésznek mélységesen emberi elgondolása, erőteljes, merész és mégsem
művészietlen valószerűsége, s a végén fölcsendülő evangéliumi szellem
nagyon megkapó alkotássá teszik e
darabot.
A Nemzeti Színház előadása, ami
a színészek összehangolt, egyöntetű
játékát illeti, szinte kifogástalan
volt. Valami diszkrét letompítottság,
a színek mérséklése, szóval valami
nagy egyszerűség volt a rendezés főtörekvése. Ehhez a szándékhoz elismerésreméltó
fegyelmezettséggel
símult valamennyi színész játéka.
A főszerepet Pethes Imre játszotta.
Ritka szerencsés eset, hogy egy színész stílusa ennyire találjon egy darab stílusához, és hogy egy szerep
ennyire megfeleljen egy színész
egyéniségének. Éppen e ritka összeillőség következménye, hogy Fedja
talán e jeles színésznek legkiválóbb
szerepévé lett. Pethes a legegysze-
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rűbb eszközökkel dolgozik, s a legpuritánabb önmérsékléssel fejezi ki
a kicsapongó, majd szenvedő, s végül
is felmagasztosuló embernek lelki
hányódásait. Gesztusaival igen takarékoskodik s kitöréseit is csak
azokra a helyekre tartogatja, melyeken már szinte elkerülhetetlenül
szükségesek. Nemesen egyszerű volt
felesége szerepében Aczél Ilona, s
barátja szerepében Petheő Attila is.
Még a máskor cikornyásan aprólékos Gál Gyula is most dicséretreméltó önmérséklettel illeszkedett az
együttesbe, s játékát teljesen belehangolta a rendezéstől szándékolt
tompított modorba. Az élesebb színeknek e nagy lefokozása talán csak
Bajor Gizi (cigányleány) szerepének
ártott kissé. Ez igen változatos elevenségű színésznőnk itt is jól körülrajzolta szerepét, de valamivel több
temperamentum nem ártott volna.
Fehér Gyula Petrovics Iván alakját
markáns életszerűséggel ábrázolta.
A rendezés külsőségei már nem találták. el ennyire a darab stílusát.
Kellemetlen volt ezt a teljesen naturalista darabot expresszionista dekorációk között látni. A díszletezés
megegyszerűsítésének igenis megvan
a maga művészi értéke, s a lefolyt
évtizedek aprólékos természethűségével szemben igenis üdvös és üdereakció, de ehhez a darabhoz semmiképen sem illik. Amiért e dráma lazán fűzött jelenetek egymásutánjából áll, ez még csak nagyon is külsőrokonságot jelent az expresszionizmussal, s a rendezőt (Horváth Jenőt) ez még nem jogosíthatta fel a
darab stílusának áthangolására. S
ha már ennyire szembe mert szállani a színdarab naturalista jellegével, akkor miért kellett a korcsmajelenetben a háttérben kártyázó és
veszekedő társaságot annyira természetim miliőbe elhelyezni, hogy még
dohányfüstbe-burkoltságuknak is fel
akarta kelteni illúzióját egy finom
fátyolfüggönnyel? Vagy talán ennek
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a szkematikus színpadnak csak technikai oka volt? Csak így lehetett ezt
a sok képből álló darabot rövid szünetekkel gyorsan lepergetni? Ha így
van, hát a jeleneteknek szakadatlansága valóban sikerült is, de bizony csak erős stílusdisszonancia
árán.
*

A manapság annyira kedvelt,
magyaros levegőjű, vidéki hangulatú darabok száma ismét megszaporodott. Zilahy Lajosnak Süt a
nap című vígjátéka méltán sorakozik Az új rokon és A vén gazember
sikereihez. A hang kedvességét, a
falusi levegőnek egészséges napsugarát éreztető erőben semmivel
sem marad mögöttük, sőt témájának súlyosabb társadalmi jelentőségével, s a magyar szociális egyensúlyeltolódások ábrázolásával még
felettük is áll. A háború okozta gazdasági viszonyok talajából, a középosztály elszegényedésének és a
parasztság megerősödésének ellentétéből fakadnak a darab mondanivalói. Az író keze többször
mélységesebb keserűségekre is rátapint, de könnyedsége, hangja,
megoldása mégis vígjátéki tónusú.
Hogyan lesz egy szegény falusi
tiszteletesnek leánya egy vitézi telket nyert parasztlegénynek felesége, — ez a mesének magja. A darabnak az a jelenete, amikor ez a
legény a Falu rossza egyik szerepét műkedvelői előadásra próbáló,
s paraszti ruhába öltözött kisaszszonyt fajtájabelinek nézi és megszereti, kitünő vígjátéki ötlet és
igen frappáns módon van a darabnak centrumába helyezve. De különben is az egész vígjáték tele
van kedvesnél kedvesebb jelenettel,
számtalan friss megfigyeléssel és
jól
meglátott, jól körvonalazott
alakkal. Csak azt sajnáljuk, hogy
az eseményeknek menete nem mindenhol elég biztos, itt-ott kissé billeg, hogy egy-egy jelenete a kelleténél elnyujtottabb, s hogy magát a megoldást, a nyilván legnehezebb jelenetet, a két összekoccant
szerelmes kibékülését és a megkérést, — kényelmesen a színfalak
mögé helyezte a szerző. Az is felette
nyugtalanít bennünket, hogy vajjon minő házaspár lesz ebből a két
össze nem illő emberből. Általában
azonban kétségtelen, hogy Zilahy
Lajos a tavaly színre került Haza-

járó léleknél jóval értékesebb és
lélektől áthatottabb művel gazdagította irodalmunkat.
A színészek nagy kedvvel játszottak, s olyan nagy életszerűséggel és olyan kedvességgel juttatták
érvényre a darab magyaros levegőjét, ahogyan arra ma csak a Nemzeti Színház gárdája képes. Különösen Kürti József meggazdagodott, fukar parasztját és Rózsahegyi Kálmán néptanítóját kell kiemelni. Amaz jóízű beszédjével,
igen egyszerű, de nagyon kifejező
eszközeivel teljes illuzióját keltette
szerepének. Emez a bohókásság, a
harag, a meghatódás és fontoskodás változatos skáláját játszotta
végig. Kiss Ferenc is pompás parasztlegény, de az ismerkedési jelenetben, mely pedig a darabnak főjelenete, kelleténél kirívóbb volt, s
szerepét agyonjátszotta. A harmadik felvonásban azonban a nyers
haragot, a megsértett paraszti gőgöt
igen jól ábrázolta. A tiszteleteskisasszonyt, a vígjáték legnehezebb szerepét Bajor Gizi játszotta.
Neki kellett volna a darabot a legnehezebb zökkenőn átsegíteni, megértetni azt, hogy egy intelligensebb
leány miként lehet mégis felesége egy
parasztlegénynek. Ha nagyon népies alakot mutat be, akkor nem
értjük meg apjának, a tiszteletesnek finom lelkét, ha pedig úri kisleány miként lehet mégis f elesége egy
indokolt a férjhezmenetele egy parasztlegényhez.
Bajor
Gizi
az
utóbbi megoldás mellett döntött.
Nyilván jó oka volt rá, de a darab
legnehezebb csomóját nem oldotta
meg. A többi, szintén igen jó szereplő közül még csak Pethes Sándort kell kiemelni, aki a fiatal forgalmista szerepének egy-két jelenetéből ítélve, igen jó komikus-színésznek igérkezik.
*

A Vígszinház végre ismét visszatért a tiszta irodalomhoz, bemutatván Goldoni Fogadósnéját és Shaw
Nagy Katalinját
Az előbbi a legnagyobb olasz vígjátékírónak végtelenül bájos és üde alkotása. Jellemrajzolása minden korokon túlnyúlóan
örök emberi. Az ártatlan női hiuságnak és a szerelmi csábítással szemben való férfigyöngeségnek pompás
komédiája ez. A darab színrehozatala
a francia színpadokon legújabban
divatos átdolgozás szerint történt.
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Az előadás a legsikerültebbek köze
tartozik, amit a Vígszinház az utóbbi
időkben produkált. Az egy színen
történő három részt nem szakította
meg
hosszabb
szünetekkel,
hanem a színpad pillanatnyi elsötétísésével és szünettöltő rövidke
zenével
jelezte
a
felvonásközt.
A színészek játéka teljesen összhangolt és pergő modorú volt.
A fogadósnét, Duse híres szerepét, Varsányi Irén játszotta. Maga
volt a tűzről pattant elevenség és bájosság. A hangsúlyt ez alaknak kedves játékosságára, az embereket
ügyesen, de ártatlanul kihasználó
ugrató természetére dobta. Finom és
gazdag arcjátéka is teljesen érvényre
jutott. Partnerét, a gőgös és végül
is felsült Ripafratta lovagot Rajnai
játszotta. Furcsa kígyózó mozdulatai, túlzott arcfintorgatása, amelyeket mindig alkalmaz, de bizony nem
mindig a maguk helyén, itt kitünő
komikus hatást tettek. Teljesen kifejezésre juttatták ez alak erősen affektált jellemét. Fabriziót, a pincért,
Kertész ábrázolta. Ügyesen, kedvesen játszotta, de artikulációja lompos volt. Vagy talán a paraszti származást akarta ezzel jelezni? Pártos
Gusztáv Albafiori gróf szerepét nagyon elhadarta, ellenben kitünő alakítást nyujtott Szerémy Zoltán az
ingyenélő, de gőgös Forlipopoli őrgróf alakjában. E legkiválóbb epizódszínészünknek csak beszédje ellen
emelhető kifogás. Kacagtatóan komikus hatású, hogy a szavakat szinte
egy oktáv distánciával ejti, hol magasan, hol mélyen, de már teljesen
banálissá vált az a szokása, hogy a
mondat első háromnegyedrészét sebesen és magasan, a végső szótagokat pedig leejtve és megnyujtva
mondja.
A Nagy Katalin Shawnak talán
legoperettszerűbb, legrikítóbb színekben tarkáló komédiája. Az a bizonyos „nagyjaink pongyolában" bemutatás akar lenni. Ötletes alkotás,
de eszközeiben nyers és erőszakolt.
Lukács Pál Potemkin szerepében
igen jó genre-színésznek bizonyult,
de ő is és előadása is, ezt a durvaságot egész a parasztságig fokozta,
s néhol valósággal undort keltett.
Érdekesebb és értékesebb volt a
szcenikai megoldás. A négy képből álló, s négy különböző helyen történő darab egész előadása
alatt ugyanazon dekoráció-szkéma

maradt a színpadon, s csak a háttér
oszlopközeit és az oldalbejáratokat
takaró függönyök, illetőleg falrészek,
valamint a bútorok változtak. E változtatások azonban mindannyiszor
egészen új színtér benyomását keltették, s alig egy-két pillanatnyi időköz
alatt folytak le. Érdekes és szép
technikai megoldás volt.
Galamb Sándor.
Szinnyei József. Ezerkilencszáznyolcban, Árpád vezér halálának
ezeredik évfordulója alkalmából jelent meg Csánki Dezső szerkesztésében az „Árpád és az Árpádok" című
emlékmű. Á számos becses dolgozatot tartalmazó könyvecskének egyik
főértéke Szinnyei Józsefnek „A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége" című tanulmánya volt. Ez a munka nemcsak a
tudós világban aratott sikert, hanem
az Olcsó Könyvtár kiadványaként
szélesebb körű közönség elé kívánkozott, hogy híveket hódítson a száraznak, meddőnek hitt, sőt lenézett
finnugor összehasonlító nyelvtudomány számára. 1910-iki első kiadását
1919-ben követte a második javított
kiadás. És majdnem ugyanekkor,
1920-ban, kilépett a magyar nyilvánosság határaiból. Gragger Róbert,
a berlini egyetem Magyar Intézetének vezetője „Die Herkunft der
Ungarn, ihre Spraehe und Urkultur" címen a szerkesztésében megjelenő Ungarische Bibliothek első
sorozatának az élére bocsátotta,
hogy érdeklődést keltsen nemzetünk
ősi multja iránt. S hogy a választás
mennyire szerencsés volt, leginkább
az bizonyítja, hogy a könyv után
jelentkező keresletet a folyó év elején közzétett második kiadással kellett kielégíteni.
Ezt az alkalmat ragadjuk meg,
hogy szerény vázlatban emlékeztetőt
nyujtsunk az immár ötven éve működő és ható Szinnyey Józsefnek tudományos jelentőségéről.
A tudomány terére lépve magyar
irodalomtörténettel kezdett foglalkozni. S módszeres hajlama — mindenekelőtt rendszeresen számbavenni a
meglévőt — már itt megnyilvánult:
1877-ben megírta a magyar irodalomtörténet történetét. Ezen a téren
ma sincsen az övénél újabb kísérlet.
Egyszersmind irodalmi fejlődésünk
egyik leghomályosabb szakaszának,
az 1711—1772. közé eső kornak a vizs-

