
S Z E M L E 

SZÍNHÁZI SZEMLE. 
Minden drámai fejlődésnek val-

lási gyökerei vannak. Ami a görög 
drámát illeti, — akár azt a közke-
letű elméletet fogadjuk el, hogy a 
Dionysos-kultuszból fejlődött, akár 
pedig azt az újabbat, mely szerint 
az elhalt hősök tiszteletére rendezett 
halotti szertartások voltak első csí-
rái, s csak később kapcsolódott a 
Dionysos-kultuszhoz, — annyi két-
ségtelen, hogy vallási sugalmazás 
nélkül nem jött volna létre. A ke-
resztény drámának liturgikus ere-
dete pedig szinte szembeszökő. Hi-
szen a katholikus istentisztelet tele 
van drámai elemekkel, s a középkor 
ájtatos műkedvelő előadóinak 
csak ezeket a színjátékszerű ele-
meket kellett bővebben kidol-
gozni, elválasztani a szertartás-
sal való szorosabb egybekötött-
ségtől, hogy létrejőjjön a dráma, 
mint önálló költői műfaj. De 
további fejlődése során is több-
ször visszakanyarodott a dráma a 
maga vallási eredete felé. Hogy csak 
a legjelentékenyebb esetet említsük, 
ott van a XVI., XVII. századi spa-
nyol színmű, amelynek elválaszt-
hatatlan kísérője a vallásos érzés, és 
amely egyes ágai révén a nagy egy-
házi ünnepekbe kapcsolódik bele. 

A drámának ez az ősi vonatkozása 
kelt eleven életre a Nemzeti Szín-
háznak nagyheti előadásain, amikor 
egyházi zene kíséretében, magasztos 
hangulat közepette színre került 
Arnould Gréban francia szerzőnek 
1452-ben írt Igazi passiója. Ezt a 
Krisztus kínszenvedését tárgyaló 
primitiven poetikus művet Váradi 
Antal dolgozta át és fordította le 
szépen csengő versekben. A darab 
híven követi az Új szövetségből 
olyan jól ismert törtenetet a virág-
vasárnapi bevonulástól Jézus ke-
reszthaláláig. Nagyobb önállóság 
csak Mária alakjában és szerepelte-
tésében nyilatkozik meg. Az a jele-

net, amikor Jézus elbúcsúzik anyjá-
tól s elmondja a rá váró kínszen-
vedéseket és halálát, és az anya szo-
rongó és fájdalmas szívvel igyekez-
nék lealkudni valamit fia gyötrel-
meiből és szégyenéből, — ez meg-
hatóan szép és könnyeket fakasz-
tóan emberi. 

A mű Csathó Kálmán rendezésé-
ben került színre. A színpad szkema-
tikusan egyszerű volt, s olykor mint-
ha a középkori misztérium-drámák 
színpadára emlékeztetett volna. Itt-
ott egy-egy jelenet beállítása egyes 
nagy festők képeit utánozta. Majd 
Rembrandtra, majd valami renais-
sance-mesterre ismertünk. Igaz, 
hogy így a stílus egysége veszen-
dőbe ment, de az egész előadás — 
a maga tárgyával, cselekményével, 
hangulataival — úgyis főként vallá-
sos emlékeink erejével markolt meg; 
itt tehát, ha egyéb nagyszerű emlé-
keztető motivumok társultak hozzá, 
csak a hatást erősítették. Az elő-
adásnak tempójában is sok rendezői 
megértés mutatkozott. Valami ünne-
pélyes lassúság vonult végig rajta, 
persze kivéve a Krisztus Pilátus 
előtti kép zajos, eleven mozgalmas-
ságát. 

A főszerepeket kettős kiosztásban 
hozta a színház a közönség elé. Itt 
csak az egyikről beszélhetünk. Abo-
nyi Jézusának fővonása a szelídség 
és valami álmodozó líraiság volt. 
Megjelenése — aranyszőke haj, hó-
fehér ruha, égbenéző szemek, nyu-
godt testmozgás — kitűnő volt. Be-
szédje igen értelmes interpretációja 
a szövegnek, de a belső átérzéssel 
nern volt harmonikus a szóejtés pró-
zaisága. Higgyék el színészeink, hogy 
a versek versvoltának elsikkasztása 
nem érdem, és már egyáltalában nem 
is modern. A dikciónak több lendü-
letét éreztük Tasnády Ilonának Má-
riájában. Szépen mondta a verseket, 
s a halkan szenvedő, az emberien 
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megtört szívű, de azért magasztos 
sorsát megértéssel vállaló szent 
anyát meghatóan játszotta. Kürti 
József erőteljes Kaifás, Sugár élet-
szerűen groteszk Judás volt. Az 
egész előadás mély áhítatot keltett 
s bárosak többször is kedveskednék 
a Nemzeti Színház ilyen előadások-
kal, amelyek a maguk történeti vo-
natkozásaival a dramaturgiailag 
iskolázottakat éppen úgy megkap-
ják, mint vallásos ünnepélyességük-
kel, ünnepi aktualitásukkal és szín-
padi hatásukkal a nagy közönséget. 

* 

A Vígszínház, hogy a kitűnő Gol-
doni-vígjátékkal, és a túlzott, de 
mindenesetre érdekes Shaw-darab-
bal valahogy mélyen ne találjon el-
merülni az irodalmiság fertőjében 
törzsközönségének kibékítéséül Len-
gyel Menyhértnek Antónia című vig-
játékát hozta színre. A darab szigo-
rúan irodalom-mentes, s még a len-
gyelmenyhérti mértékekkel mérve is 
túlságosan könnyűnek találtatik. 
Voltaképen egyetlen parádés szerep 
kedvéért íródott, azért, hogy Fedák 
Sárinak alkalmat adjon képességei 
bemutatására. Tárgya mindössze 
következő: egy asszony — akinek 
enyhén szólva multja van — tíz évig 
csendben, boldogan elvonulva él fér-
jével, egy vidéki földbirtokossal. A 
férj — egyébként éplelkű, derék ma-
gyar úr — szintén boldog s hogyan, 
hogyan nem? ama bizonyos mult 
nem háborgatja emésztését. A fele-
ség, a régi nagyvárosi dáma, hozzá-
szokik a vidéki élethez, és lompos, 
de kitűnő gazdasszony lesz belőle. 
Egyszer azonban egy éjtszakára 
megbolondul, felszáguld autóval Bu-
dapestre, s egy dunaparti szálló étter-
mében végig mulatja az éjtszakát, ci-
gány mellett, pezsgő mellett, mint 
valaha régen. Találkozik itt egy régi 
kitartójával, egy volt államtitkár-
ral, akinek — egyébként szintén 
nyilteszű, tősgyökeres magyar úr! 
— szívsebe tíz év óta nem tud be-
gyógyulni afeletti fájdalmában, hogy 
nem vette feleségül ezt a nem is 
kéteshírű asszonyt. Üjra szerelmet 
vall neki, megalázkodik előtte, de a 
nő most egy angol tisztbe, az idegen 
missziók egyik tagjába lesz szerel-
mes. Persze az angol is beleháboro-
dik. Az utolsó pillanatban azonban 
az asszony észbekap és hazaszökik az 
urához. Á két férfi, az angol és a 

magyar, a cigánybandával együtt 
követik őt a fővárostól nem 
messze lévő birtokra. A férj per-
sze nagy lármát csap a házon kí-
vül töltött éjtszakáért és a két meg-
jelent udvarlóért, de azután egy-két 
tessék-lássék csillapító szó után bele-
nyugszik a történtekbe, s mivel — 
ezt talán már mondottuk is? — igen 
derék, férfias magyar úr, igazi ma-
gyaros vendégszeretettel látja a két 
idegen férfit. 

Ennek a minden különösebb ötle-
tesség vagy éppen elmésség nélkül 
szűkölködő darabnak, egyébként még 
az a hibája is van, hogy jellemábrá-
zolása teljesen hazug. Az asszonyról, 
aki csupán az író hatásszándékai-
nak drótonrángatottja, ne is szól-
junk. De szóljunk a két magyar úr-
ról, akikben — bár az író nyilván 
törekszik effélére — semmi faji ka-
raktervonás nincsen. Látszik, hogy 
a szerző olyan alakokat próbált raj-
zolni, akiknek társaságában nem 
nagyon otthonos. A budapesti éjtsza-
kai mulatás is — bár nincs hijján 
egy-két ügyesebb megfigyelésnek — 
vontatott és unalmas. 

A rendezés teljesen a Vígszínház-
tól már annyiszor látott gyári munka. 
A Goldoni- és a Shaw-darabok bemu-
tatásakor már reménykedni kezd-
tünk, hogy talán majd csak megsza-
badul a színház a valószerűségnek 
ettől a művészietlen és már baná-
lissá vált hajszolásától, az izlése-
fogyott közönségnek ettől a minden-
áron (valóban minden áron) való ál-
mélkodtatásától. Mert annak már 
igazán semmi köze sincsen a művé-
szethez, hogy a mulatóhely olyan kí-
nos pontossággal, olyan nagyképű 
pazarsággal legyen kiállítva, s a ze-
nét a főváros egyik kitűnő cigány-
prímása maga szolgáltassa, s a szín-
padon egy nagyvendéglőből szer-
ződtetett igazi pincérek sürögjenek. 

A főszerepet Fedák Sári játszotta 
E színésznőnek nem közönséges szín-
játszó képessége elérte azt a határt, 
amelyen túl a naturalisztikus ábrá-
zolás már nem mehet. Ahogy beszél, 
ahogy mozog, ahogyan — egyébként 
dicséretreméltó hiuságmegvetéssel — 
lomposkodik, ahogyan elegánciával 
mulat, ahogyan eszik, ahogyan va-
jaskenyeret ken, ez mind maga az 
alakítatlan, a distancianélküli való-
szerűség, s amely mint a színjátszás 
egy bizonyos stílusának példája ta-
lán érdekes, de ma már végső nap-
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jait éli. Hegedüs (a régi udvarló), 
Lukács Pál (az angol) jók, de 
most minden különösebb jelessé-
gek nélkül játszanak, Gaál Fran-
ciska kedves, de örökké önmagát is-
métli és Zátony (a férj) a szokott 
módon szögletes. 

* 

A Vígszínháznak banálisan ható 
darabja és előadása után valósággal 
felüdültünk annak a frissebb szellő-
nek fuvallatára, amit a Renaissance-
színház bemutatója hozott. Georg 
Kaisernek, ennek a legutóbb olyan 
nagyon divatba jött német expres-
sionista szerzőnek Asszony áldozat 
című darabját láttuk. A dráma té-
mája talán túlzottan és rikitóan ki-
színezett, azok az esemény-előzmé-
nyek, amelyekből a mese szála sod-
ródik, lazák és kuszák kissé, a szinte 
betétekként ható lírai áradozások is 
kövérebbé puffasztják a színpadi tör-
ténést mint kellene, de az elgondolás-
ban mutatkozó eredetiség, a formá-
nak újszerűsége, a szinte robbanó 
tragikai erő, a tempónak lihegő ira-
ma, s a felénk áradó szemvedélytől-
fűtöttség lebilincselik érdeklődésün-
ket és működésbe hozzák képzeletün-
ket. 

A darab miliőjét, Napoleon száz-
napi uralmának kezdetet, nyilván-
valóan nem a couleur locale rajzá-
nak kedvéért választotta a szerző, 
hanem mert mondanivalója elhelye-
zésére ezt látta a legalkalmasabb 
keretnek. Egy asszonyi léleknek 
minden meggyaláztatáson keresztül 
való önfeláldozása a férje érdekében, 
a férj féltékenysége és megundoro-
dása a feleségétől s végül is a nőnek 
életével való újabb áldozata — a da-
rabnak témája. A dráma végén a 
császár megérkezését jelentő, s a nő 
holtteste felett megzendülő francia 
himnusz akkordjai az egyéni tragé-
diák felett a diadalmas, nagy élet-
nek tovább lüktetését harsogva hir-
detik. 

A dráma gondolati tartalmához 
hasonlóan érdekes, de ellentétek-
kel teljes a formája is. Szigorú, 
szinte a klasszicizmus szoros egysé-
geinek keretei között valami láza-
dozó, valami rapszodikusan formát-
lan erő szertelenkedik. Az írónak ál-
talában nagy lelki mélységekre le-
tapintó keze néha igen is növényházi 
virágokat hoz felszínre, s olykor fe-

leslegesen dekorativ érzéscirádákkal 
kuszálja azt, ami nyersebb egyszerű-
ségben megkapóbb lett volna. Minde 
kiegyensúlyozatlanságok mellett 
azonban van ennek az írónak egy 
tagadhatatlan érdeme: tönkretapodta 
mindazt, ami a naturalista és im-
presszionista iskolának még úgy 
ahogy élő, habár csak vonaglóan 
tengődő formai és felfogásbeli saját-
sága volt. Nem a külsőségekre, nem 
a kívülről a belsőt meghatározó, de-
termináló körülményekre vetődik itt 
a hangsúly, hanem arra, ami a drá-
mának lényege: a lelki történésre. 
Bárcsak e formai fordulatra a mi 
drámai fejlődésünk is az eddiginél 
jobban ráeszmélne, anélkül persze, 
hogy követné Kaisernek túlzásait, 
amelyek még hozzá e fordulat el-
veiből nem is következnek logiku-
san. 

Az előadás művészi engedelmesség-
gel simult a darab stílusához. Az egy 
helyen játszódó színen, egy vidéki 
kastély könyvtárszobájában, a mini-
mumra volt csökkentve minden kül-
sőség s hogy a figyelem még erőseb-
ben csak a lelki történésre terelődjék, 
a színpad állandóan homályban ma-
radt s csak az éppen beszélő és cse-
lekvő személyekre esett világosság. 
A színészek játéka is követte a darab-
nak tónusát. A szenvedélyek izgatott 
nyelvét néha ugyan az érthetetlen 
hadarásig fokozták, de a dráma len-
dületét általában helyesen követték 
s nem igyekeztek a dikció színessé-
gét szürkévé tompítani. A grófnő 
szerepét Simonyi Mária széles ská-
lájú változatossággal játszotta meg; 
arcjátékában, mozgásában árnyé-
koló finomság és nagy kifejező erő 
nyilvánult meg, beszédje pedig a 
második felvonásban szinte szár-
nyalóvá lendült. Ugyanezt az izig-
vérig modern pátoszt éreztük Táray 
Ferenc játékában ós beszédjében is, 
csak az a kár, hogy a szenvedélye-
sebb helyeken hangja kissé érctele-
nül fakó. Vajjon csak esetleges in-
diszpozició volt-e, vagy természeti 
hiba, az majd kiderül, ha több sze-
repben mutatja be magát. Mozgás 
tekintetében a Búzakalászban még 
itt - ott mutatkozó félszegségeivel 
szemben már jelentékeny haladás ta-
pasztalható. A többi szereplő közül a 
finomjátékú Harsányi Rezső (könyv-
táros) s a groteszk mozgású Makláry 
(parasztlegény) váltak ki. 

Galamb Sándor. 
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