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kázza. Se nem jobb, se nem rosszabb 
munka, mint a tavalyi Szenes-darab, 
Az alvó férj. Szóval semmi köze sincsen 
az irodalomhoz. A komolyabb kritiká-
nak az efajta fércművekkei szemben 
nem is lehet jobb tanácsot adni, mint 
amit Vergilius mondott Danténak a 
pokol-tornácában nyüzsgő silányakra : 
Ne többet róluk, nézd meg s menj 
tovább ! * 

A Belvárosi Színház új érája, egy 
hazai színművel kezdődött, Nagy Endre 
Vasáros-ával. E darab középpontjában 
egy egyszerű vidéki vaskereskedő áll, 
ki családja körében szinte elszigetelten, 
megértetlenül él. Nála úribb származású 
felesége egy léha világfival csalja meg, 
leánya is kissé megveti, pedig ő csak 
nekik él, csak értük dolgozik. Egyedül 
a jószívű házvezetőnő, aki szerelmes is 
bele, visz egy rövid órára melegséget 
az életébe. A vaskereskedő megfeled-
kezik magáról s az asszonyt megcsó-
kolja. Hűtlenségét azonban nyomban 
megbánja s a bálból hazatérő feleségé-
nek töredelmesen készül meggyónni. 

A mesének e fordulójáig — egy-
két fölöslegesen cinikus fintort leszá-
mítva — a darab majdnem kifogás-
talan. Hirtelenül azonban végzeteset 
zuhan. A felesége szobájába lépő férj 
észreveszi, hogy a szobában barátja, 
az udvarló rejtőzködik. Nagy haragra 
keseredik, s a dologból már-már családi 
katasztrófa lenne, ha a jószívű ház-
vezetőnő közbe nem lépne, az asszony 
bűnét magára nem vállalná, az udvarlót 
vele légyottozónak nem hazudná s ez-
ze l— a darabra esztétikai katasztrófát 
nem zúdítana. 

Ez a megoldás képtelen is, oktalan 
is. Képtelen, mert nem hihető, hogy a 
házvezetőnő magát keverje rossz hírbe, 
s a céda asszonyt tisztára mossa,— ok-
talan pedig azért, mert a szeretett 
férfinek sem tesz jó szolgálatot, ha egy 
hazugsággal köti be a szemét s örökre 
hozzáláncolja ehhez a haszontalan 
nőhöz. 

Ezen a fordulóponton vérzik el a 
darab. Akik a második felvonás végéig 
érdeklődve nézték, azok elképedten 
hagyják ott a színházat. Mert senki-
sem szereti, ha azt látja, hogy csak 
azért vezették biztos kézzel két fel-
vonáson keresztül, hogy a harmadik-
ban erkölcsi és esztétikai érzékét fel-
fricskázzák. 

A darab főszerepét Rózsahegyi Kál-
mán, a színház vendége játszotta. Hogy 
a szívjóságnak kitünő ábrázolója, azt 

eddig is jól tudtuk, meglepett azon-
ban—és épen a gyarló utolsó felvonásá-
ban — hogy az erőteljesebb megnyilat-
kozásra is igen jó hangjai vannak. 
A házvezetőnő szerepe Simonyi Mária 
kezében volt. Mozgásban, játékban 
ez a par excellence szalon-színésznő 
meglepetésszerűen jó volt, csak be-
szédjének finomsága — sőt néha finom-
kodása — volt stílustalan. 

A többi szereplő közepesen játszott, 
de egy teljesen elsőrangú előadás sem 
menthette volna meg ez elhibázott da-
rabot. Galamb Sándor. 

II . 
A gazdát cserélt Belvárosi Színház 

második bemutatója Földes Imre Egy 
férj eladó ! . . . című vígjátéka volt. 
Tipikus ötletdarab, mint Földes vala-
mennyi újabb munkája. Hanem ezút-
tal drámai ötletre építi fel a bohózat 
hatásán járó játékot s ebből valami 
kirívó stílus-törés támad. Az előzmé-
nyekből várható drámai összeütközés 
merőben elmarad, a cselekvény egy-
általán nincs beleépítve ez előzmé-
nyekbe, legfeljebb rájuk támaszkodik, 
mint kártyavár az asztal lapjára. S az-
után drámaíróink — úgy tetszik — 
minden »színházi képtelenség»-et meg-
okoltnak tekintenek azzal, hogy — 
amerikaikat kevernek bele; Kolumbusz 
nélkül bizonyára sok színműírónknak 
több fejtörést okozna a drámai moti-
válás. De hát : egy «bolond ameriká-
nus»-tól minden kitelik s ezzel érje be 
a tisztelt publikum ! Földesnek ez a 
műve nem valami biztató kilátást 
nyit a Belvárosi Színház újabb kor-
szakára nézve ; egyelőre nem annyira 
új 'színházzal lettünk gazdagabbak, 
mint inkább csak egy újabb «üzem»-
mel. S e tekintetben" minket az sem 
vigasztal meg, ha — mint e Földes-
darabnál is előrelátható — az új üzem 
legott «exportképes»-sé is válik. 

Az előadásból kiemelkedik Makay 
Margit friss képzelemmel és választé-
kos eszközökkel megrajzolt lady-je. 
Tóth Böske a feleség szerepében kissé 
bizonytalan volt, de a férj-vásár jele-
netében igen mulatságos. Táray Ferenc 
érdemesebb feladatokra termett, mint 
ez a hotelportássá vedlett operett-
szerelmes. Kertész Dezső is operetti 
«kiállás»-okkal játszotta a férjet. E te-
hetséges színészünknek amúgy sem 
válik javára a sűrű énekes-bonviván-
kodás ; annak idején (pl. a Vígszínház 
Arcübasev-drámájának orosz diák-
alakjában) különb művészi jövőt sej-
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tetett. A Nemzeti Színháztól kölcsön-
kért Hajdú József pompás karikaturát 
rajzolt az amerikai konzervgyáros sze-
repében, egyéniségének eredetiségével 
mintegy eltakarta a szöveg üres banali-
tását. Harsányi Rezső is inkább a 
magáéból adta, amit adott, mint a 
szerzőéből. S végül meg kell említenünk 
Földy Annát is, kire esztendeje épen 
Földes egyik korábbi darabjának pár 
szónyi szerepében lettünk figyelmessé. 
Mostani nagymama-figurája is meg-
különböztetett figyelmet érdemel, kere-
setlen játéka néhány kurta jeleneté-
ben a művészi igazság erejével hatott. 

Rédey Tivadar. 

Művészeti szemle. 
A magyar táj- és életképkiállítás. 
A Képzőművészeti Társulat érdemes 

nagy múltjához méltó föladatot oldott 
meg tavaly, amikor Barta Károlynak, 
a lelkes műbarátnak díjával kapcsolat-
ban megrendezte az emlékezetes sikerű 
aktkiállítást. Ehhez a termékeny öt-
lethez természetes folyamányképen 
kapcsolódott azután az a gondolat, 
hogy a magyar táj- és életképfestészet 
jelentős állomásait hasonló, nagymé-
retű, visszatekintő kiállítás keretében 
kell a művészetszerető közönségnek 
bemutatni. A Képzőművészeti Társu-
lat nagy munkával össze is gyűjtötte 
a kellő anyagot s olyan gazdag és ér-
dekes művészeti látványosságot tárt 
a művészek és a művészetszerető kö-
zönség szeme elé, amely nemcsak nagy 
gyönyörűséget, de igazán dús tanulsá-
gokat is kínál mindenkinek. 

A Műcsarnok ezzel a két kiállítással 
újra megtalálta a maga útját, ismét 
betölti rendelt szerepét, azt, hogy 
időnként az egyes irányzatok fölött 
összefogó szemhatárt nyitva mutassa 
be a magyar művészet állását, szín-
vonalát. Az akt kiállítás és a most 
megnyílt magyar táj- és életkép ki állí-
tás pompás alkalmat adott arrá, hogy 
e programmot messze kiterjesztve, 
egy-egy művészettörténetileg is jelen-
tős tárlat keretébe lehessen foglalni 
képzőművészetünk dús eredményeit. 
A Műcsarnok élt az alkalommal, föl-
adatát igazán a legelismerésreméltób-
ban oldotta meg. örvendetes lenne, ha 
most még egy hátralévő lépést is meg-
tenne a Képzőművészeti Társulat friss 
munkakedvvel újra sorompóba lépett 
vezetősége. A magas színvonalig ért 
magyar arcképfestészetet is be kellene 
mutatnia, Barabástól napjainkig. Ez 

méltó betetőzése lenne ennek a két 
pompás visszatekintő kiállításnak. Re-
méljük, hogy a Műcsarnok ezt is meg 
fogja valósítani. A Műcsarnok termei-
ben hétszáznál több műtárgyat hal-
mozott föl a tárlat rendezősége. A ha-
talmas anyag túlnyomó részét persze 
a festmények és rajzok teszik ki. Ez 
természetes is, mert a táj ábrázolás 
szinte kizárólagosan festői, grafikusi 
föladat. Az életkép már elég hálás 
tárgy a szobrász számára is, de alap-
természete ezt is inkább a paletta mű-
vészeinek témakörébe utalja. A plasz-
tika a maga igazán nagy föladatait 
ritkán választja a futólagos, köznapias, 
könnyed tartalmat szerető életkép 
világából. 

Bármennyire el kell is fogadnunk az 
egyetlen nagy ívbe minden művészeti 
eredményt egybeölelő ars una elvét, 
épen egy-egy ilyen visszatekintő, nagy 
kiállítás igazolja legjobban, mily érde-
kes és értékes megkülönböztető jegyet 
visel magán a különböző nemzetek faji 
megszíneződésű művészete. Sokan talán 
hajlandók lennének azt hinni, hogy ez 
a határozott elkülönböződés, ez az 
egyéni színeződés mégis csak az iroda-
lomban ütközik ki észrevehetően. De 
aki éles szemmel figyel, meg kell látnia, 
hogy ez a jellemkép félreismerhetet-
lenül megmutatkozik a képzőművé-
szeti alkotásokon is. A tavalyi akt-
kiállítás nagy sorozatából lépten-nvo-
mon ki-kicsiílant az az eredeti vonás, 
mely az emberi test ábrázolásában is 
megteremtette a külön magyar stílust. 
Pedig a meztelen emberi test a leg-
ősibb és legáltalánosabb művészeti 
tárgy, ennek ábrázolásában találkoz-
hatik, forrhat eggyé leginkább a foly-
ton egy cél felé ívelő, örökegy mű-
vészet/ 

Már a táj- és életképábrázolás ter-
mészete szerint is kedvez az egyénibb 
stílus kialakulásának. Az egyes nem-
zetek oly tarka-barka népviselete, a 
tájak egyéni ezerféle arculata, az egyes 
országok fényesebb, vagy borongósabb 
ege, a világítás szinte színpadiasan 
nagy skálája mind olyan helyi körül-
mények, melyek az ezekhez is idomuló 
lelki világok hangul a ti talajába ágyazva, 
épolv sokféleképen színezik meg a 
paletták virágait, akárcsak az alföldi 
humusz és a bérci sovány földréteg a 
maga flóráját. 

Az egyéni kifejezést tehát leginkább 
a táj- és életképfestészet körében lel-
hetjük föl. Minden nemzet festészetében 
itt mutatkozott meg legelőször a mű-


	Napkelet_1927_02_179
	Napkelet_1927_02_180

