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már elkészült mellszobrát lá t juk egy 
állványon. Ez az arcmás is elsőrendű 
művészi alkotás. Az írónő markáns, 
lelket sugárzó vonásait megkapó élet-
teljességgel fogta finom vonalakba 
Horváth Géza. A portrészobrok között 
kiváló alkotás még a művész édes-
anyjának megható szeretettel mintá-
zott, egy egész életet elmondó arc-
mása. 

Albrecht főherceg világos tekintetű, 
friss, duzzadó ifjúságot mosolygó, ele-
gáns fejét is szerencsésen ábrázolta 
Horváth Géza. 

Régebbi alkotásai között feltűnik 
egy Keresztelő Szent János-alak. Eb-
ben gyöngéd bá j testesül meg. Fel-
fogása Donatellora emlékeztet. Amint-
hogy Horváth Géza bensőséges művé-
szete nem is egyszer ellenállhatatlanul 
emlékünkbe h ív ja az olasz rinasci-
mento atyamesterét. Nem mintha fel-
tűnően a hatása alá került volna, ha-
nem azért, mert a Horváth munkás-
ságából is a firenzei Oz San Michele 
mesterének egyik legjellemzőbb vonása 
ötlik minduntalan szemünkbe : a lélek-
tani ábrázolásra való bensőséges törek-
vés. Az egészséges, tökéletes formalátás 
mellett ez ad művének megragadó, 
meleg értéket. 

«Ifjúság» című szép akt jában is hiány-
talan művészi gyönyörűséget lelhet a 
szemlélő. Ez a gyöngéd bá j t sugárzó, 
nagyon finom vonalakba komponált 
leányalak nemsokára a főváros vala-
melyik közterét fogja díszíteni. (Leg-
szerencsésebb megoldás lenne, ha a 
Margitsziget természeti pompájába ke-
reteznék be.) E szép szobor felállítása 
igazi művészi nyereség lesz a főváros 
számára. Szinte érthetetlen is volt, 
hogy egy ilyen ri tka magyar ta lentum 
mindeddig nem ju to t t meleg művészi 
mondanivalóival szóhoz Budapest nagy 
nyilvánossága előtt. 

A századosutcai műtermet azzal az 
érzéssel hagytuk el, hogy a Horváth 
Géza lélekből lelkedzett, magyar ihlet-
től á t já r t művészete emiékezetes, ma-
radandó értékekkel fogja még gazda-
gítani i f jú erővel előretörő küldetését, 
nehéz időkben is hittel teljesítő szobrá-
szatunkat. Mariay Ödön. 

Színházi szemle. 
I. 

A Nemzeti Szinháznak végre öt és 
félhónapi meddőség után az utóbbi he-
tekben egy-két jelentékenyebb sikere 
volt. 

Csathó Kálmánnak a Te csak pipálj, 
Ladányi ! című regényéből átdolgo-
zott darabja állandóan telt házakat 
vonz s a komolyabb bírálatot is el-
ismerő hangokra bírta. Az irodalmi köz-
vélemény körülbelül abban egyezett 
meg felőle, hogy a népszerű szerzőnek 
eleddig ez a legtartalmasabb darabja. 
E megállapítás egy bizonyos megszo-
rítással sokkal találóbb formát kap-
ha tna : Csathónak e színműve kétség-
kívül valamennyi alkotása közül a leg-
tar ta lmasabb — lehetett volna, ha . . . 
ha a szerző a témájában rejlő mondani-
valót el akar ta volna mélyíteni. 

A vidéki magyar középosztálynak, 
a tehetséges, de munkához nem szo-
kot t , a kedélyes, jómodorú, de némi 
osztálygőggel tel í tet t úri fa j tának a 
munkás életbe törődése s a többi tár-
sadalmi osztályhoz való közeledése, 
olyan vérbelien magyar, annyira nem-
zetien fontos, lélekrajzi tekintetben 
annyira kiaknázható és elmélyíthető 
probléma, hogy más stílusnyelven való 
közlést érdemel meg, mint amelyen a 
Te csak pipálj, Ladányi ! című darab 
megszólaltatta. 

Sajnos, Csathó Kálmánt túlságosan 
kötöt te eddigi színműírói modora s a — 
jórészben — az ő hatása alat t elszapo-
rodott és népszerűvé vált vidékies 
ízű vígjátékok hatás-apparátusa. Mert 
akármely oldalról is próbáljuk e dara-
bot nézni, mégis csak a töl töt t káposz-
tás, ambitusos, pipás primitívebb han-
gulat benne az uralkodó, nem pedig a 
legjelentékenyebb magyar társadalmi 
osztálynak átalakulása. 

E főhibán kívül azonban egyéb is 
akad. A regény a háború előtti idők-
ben játszik, a darab ideje pedig áttevő-
dött napjainkba. Ez némi anafchronis-
must visz a cselekménybe. Miért nem 
lehetett a tizenöt-húsz évvel ezelőtti 
kort színpadra vezetni, azt a kort, 
amelyet a regény ábrázol? 

Hogy a darab kedves, hogy mosoly-
gásában és mélabújában egyformán 
szívhez szól, azt senki sem vonj a két-
ségbe. Sajnos azonban nem azzá let t , 
amivé lehetett volna, s amivé kinálton-
kinálkozott. 

Az előadás olyan jó, aminőt a Nem-
zeti Színháztól az efféle magyaros han-
gulatú darabok megelevenítésében csak 
várni lehet. Nem mellőzés akar há t 
lenni a főszereplőkkel szemben, ha ez 
általános dicséret u tán egy epizód-
szereplőt emelünk ki, a kamaszodó 
vásott fiút játszó Vaszary Piroskát. 
E kiváló színésznő egy-két év alatt 
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egyik legkiválóbb megszólaltatója lett 
magyar szinpadon az élénk színű, gro-
teszkbe hajló komikumnak. Megjele-
nése, mozgása, hangárnyalása minden 
ízében jellegzetes, anélkül, hogy izlés-
telenségbe tévedne. Nagy remények-
kel és figyelemmel kísérjük további 
fejlődését. 

* 

Amit Csathó Kálmán darabjában 
nélkülöztünk, a modern magyar tár-
sadalmi problémák elmélyítését, azt 
hála Istennek, meghozta Zilahy Lajos 
legújabb műve: A fehér szarvas. E da-
rab is a magyar úri szellemnek munká-
hoz való emelkedését m u t a t j a be, i t t 
azonban a mondanivaló csakugyan az 
egész művet betöltő jelentőségű, nem 
pusztán meg-megpendített szólam. 
A magyar társadalomnak és politiká-
nak mélyére markol a szerző, amikor 
egy megszállt területről menekülő csa-
ládnak történetét vezeti színpadra. 
Apa és fiú — egy kemény, ha j tha ta t -
lan, jószívű, de gőgös, nemes, de gya-
korlatiatlan ember és egy osztálya 
tradicióival és — ábrándjaival szakító, 
csak a munkának élő fiatalember — 
vannak egymással szembeállítva. Erre 
az ellentétre van feltűzve a szerzőnek 
gazdag mondanivalója. A darab ten-
denciózus hát , — de nemesen az. Éle 
a délibábmagyarkodás ellen szegül, 
helyeslése az illuziókat széttépő reális 
nemzeti munkának szól. 

Kétségtelen, hogy Zilahy darabja 
kissé mozdulatlan, hogy inkább miliő-
rajz, helyzetkép, semmint mozgalom-
tól fű tö t t d r á m a : környezetképnek, 
társadalmi rajznak azonban elsőrangú. 
Különösen az első felvonás megalkotása 
sikerült : a trianoni ha tár valamelyik 
állomásának várótermében vagyunk. 
Vásárra induló parasztok, meggazda-
godott spekulánsok közé egyszerre 
csak betoppan egy menekült család. 
E családnak egyes alakjai, azoknak 
viselkedése, a váróterem többi közön-
ségének, a hivatalnokoknak ra jza az 
ú jabb magyar drámairodalom egyik 
legsikerültebb alkotásává teszik e fel-
vonást. A darab további folyamán 
is igaznál-igazabb képekkel találko-
zunk, mentül tovább nézzük azonban 
a jeleneteket, annál jobban érezzük 
a valódi drámai feszültség hiányát. 
H i á b a ! a szinpad mégis elsősorban 
akciót kíván és Schiller is csak egyetlen 
felvonás terjedelemben merte Wallen-
steins Lager-jéban megkisérelni a puszta 
miliő-drámát. 

A Nemzeti Szinház előadása a darab-
nak e mozdulatlanságát sajnos a von-
tatottságig fokozza. Lehet, hogy e hi-
bák estéről-estére csökkenni fognak, 
benyomásunk azonban az, hogy a mű 
kissé elsietve került a közönség elé. 
Hiányzott a tempó s a szereptudás 
bizonytalansága sok jelenetet elnyuj-
to t t . 

Az öreg ezredest Kiss Ferenc ját-
szotta. Tehetségét nagyrabecsüljük, de 
nem leplezhetjük el azt a megállapí-
tás t , hogy nem volt eléggé «ezredes». 
Rusztikusabbnak hato t t , semmint e 
szerep megengedné. Egyes jelenetekben 
azonban kiváló volt és különösen meg-
ha to t t egy felkiáltásával. Mikor a má-
sodik felvonásban a fiával összeütkö-
zik és kiutasí t ja magától, e szavakat : 
Hagyd el a házamat ! olyan hangon 
mondja, hogy haragján keresztülresz-
ket mélységes fá jda lma is a fiával való 
szakítás miat t . E döbbenetes mélységű 
pár szó bizonyosan ott fog csengeni a 
darab nézőinek fülében még sokáig. 

A többi szereplő közül Pethő Attilát 
és Sugár Károlyt emeljük ki. 

* 

Jules Romains, a modern francia 
drámairodalomnak egyik vezető egyé-
nisége, már egy darabjával szerepelt 
magyar szinpadon. Két évvel ezelőtt 
Knock című bohózatát a Magyar Szín-
ház bemuta t ta , de a darab — vagy 
közönségünknek a téma iránt való 
fogékonytalansága, vagy pedig az elő-
adás egyhangúsága mia t t — megbu-
kot t . 

Annál komolyabb sikere volt a Ka-
maraszinházban előadott Diktátor-nak. 
E darab meséje a mai Európában akár-
hol megtörténhetnék. A színhely nincs 
is közelebbről meghatározva. Hőse egy 
szociálista vezérpolitikus, akinek sike-
rül a konzervativ irányú kormányt 
megbuktatni . E sikerével az elé a prob-
léma elé kerül, hogy vaj jon elvállalja-e 
a királytól neki felajánlott miniszter-
elnökséget. Régi fegyvertársa, egy fana-
t ikus temperamentumú ember, aki meg-
alkudni nem tud , hevesen letanácsolja 
róla. Ő azonban mégis vállal ja a kor-
mányzást , annak minden kényelmetlen 
következményével együtt . Alighogy 
azonban elfoglalja h ivata lá t , bará t ja , 
hogy az ú j miniszterelnököt programmja 
mentül gyorsabb megvalósítására ösz-
tönözze, fellázítja a munkásságot — 
sztrájk sztrájkot követ ! — s fel akar ja 
lázítani a katonaságot is. A hatalomra 
került szociálista vezér azonban — 
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érezve, hogy «felzaklatni s kormányozni 
más», maga töri le elvbarátai mozgal-
mát, a királytól a parlamentet felosz-
lató felhatalmazást kényszerít ki, leg-
jobb bará t j á t pedig elfogatja és tör-
vény elé állítja. Diktátor lesz. Felelős-
ség nélküli, korlátlan ú r ! Hogyan? 
hiszen nem akart ez lenni? ! Hiszen 
nem ezért vállalta a kormányzást, ha-
nem azért, hogy programmjából leg-
alább valamit megvalósíthasson s hogy 
közelebb jusson a szociálist a állam-
hoz ? ! Az események sodra azonban 
mérhetetlenül erősebb volt az egyéni 
akaratnál s a népvezért oda kényszerí-
tette, ahová egy hét tel azelőtt még 
sejtelme sem volt, hogy jutni fog. 

A darabnak mélyen markoló hatása 
van az intelligens közönségre. A jelen 
politikai és társadalmi átalakulásának 
leglényegesebb, legégetőbb kérdését 
fogja meg a szerző. A figyelmes szem-
lélő bizonyosan észrevesz a darab épüle-
tén i t t -ot t egy-két repedést, az esemé-
nyek folyamatának rajzában joggal 
muta tha t rá egy-egy lényegesebb ki-
hagyásra, zökkenőbb ugrásra, vagy 
lazább összevonásra, az egész alkotás 
talán ridegebb, kedélytelenebb, mint-
sem kívánatos volna, az íróban a ter-
vező és számító értelem bizonyosan 
erősebb, mint az alkotás ösztönszerű-
sége és bensősége, — mindamellett a 
témának igazsága, a feldolgozásnak a 
kiabáló aktualitás ellenére is fegyelme-
zett mértéktartása, az egyes elhangzó 
mondások szellemessége, sőt olykor 
bölcsesége, mind olyan kvalitások, 
amelyek a gondolkozó nézőre el nem 
téveszthetik hatásukat . S amit az író 
kiválóságaiból elsőnek kellett volna 
megemlíteni, az a dialogusoknak mes-
teri vezetése. A darab elején a pár-
beszédek nem árulnak el rögtön min-
dent, inkább csak a felszín alatt érlelik 
a maguk re j te t t ta r ta lékát , nem tenye-
relnek mindjár t a témába, csak körü-
lötte járnak, a maguk félig-kimondott 
szavaival csak épen érintik a lényeget 
s e művészi kiszámítottságukkal a néző 
kedélyét állandó izgalomra fűtik. A dá-
rab későbbi folyamán, amint a téma 
egyre közelebb ju t a kifejlés felé, a 
dialógusok határozottabbak, élezetteb-
bek és célrasietőbbek. Mindkét mód-
nak egyformán mestere Jules Romains. 

Előadás után rendesen arról vitáz-
nak a nézők, hogy darabja hősében 
vajjon kit akart ábrázolni a szerző. 
A legkézenfekvőbb természetesen Mus-
solinira gondolni. Mi úgy tud juk , hogy 
az író másról mintázta alakját . Bár-

miként álljon is a dolog, a személy kér 
dése nem fontos. Egyedül az a fontos, 
hogy a szerző egy aktuálisan érdekes 
európai témát markolt meg s ezt a té-
mát frappánsan és művészien formálta 
drámává. 

A Nemzeti Színház előadása majd-
nem tökéletes. A főszerepet Ódry Ár-
pád játssza. Egyetlen kifogásolható 
pont ja ábrázolásának, hogy hősét lá-
gyabbnak, ingadozóbbnak indí t ja el, 
mint kellene. É r t j ü k s helyeseljük, 
hogy nem akart mindjár t kész diktátort 
ábrázolni, hiszen az író mondanivalója 
élesebben jut kifejezésre, ha a já ték azt 
mu ta t j a , hogy az események folyama 
nem mindig abba az irányba sodor 
bennünket, amely irány felé egyénisé-
günk törekszik. E felfogás megfelel a 
darab szellemének, egy árnyalat tal 
azonban mégis több erőt kívánnánk a 
legelső jelenetekben Ódrytól, mert el-
végre is a sors sem tudna akárkiből 
diktátort formálni. A darab további 
folyamán azonban legutolsó mozdula-
táig kifogástalan alakítást produkált 
Ódry. A királlyal való első beszélgetése 
különösen megkapó. Mikor a nép-
vezér belép a király dolgozószobájába, 
nagyon is mérsékelt meghajlásában 
benne van a magát felküzdött ember 
gőgje, aki azonban udvariat lan még-
sem akar lenni. Mikor a király leülteti, 
kar ja i t keresztbefonja és hidegen fi-
gyel, ma jd a társalgás izgatottabbá 
válván, fél kezével a szék ülőrészének 
fakeretét szorítja görcsösen s izgalmát 
csak uj ja inak meg-megránduása jelzi. 
Az uraikodó rábeszélő szavaira arcán 
hideg gyanakvás villan át , nagyon lep-
lezve persze. Mikor a király a beszéd 
hevében feláll, ő ülve marad — most 
már azonban inkább formátlanságból, 
mint szándékosan ; amint azonban ő is 
elveit kezdi fejtegetni, fe lpat tan s a szó-
nok heve ragadja el. — Sokat foglal-
koztunk e jelenettel, de szolgáljon 
mentségünkre, hogy a következő jele-
netek épen ilyen részletes méltatást 
érdemeltek volna. 

A fanatikus szocialistát Kiss Ferenc 
játszotta. Szilaj és kemény volt, amint 
szerepe kívánta. — Kitünő jelenség 
volt a király szerepében Palágyi Lajos. 
E színészünktől a líraibb, az érzelme-
sebb hangok idegenek, de olyan szere-
pekben, amelyek elsősorban értelmet 
vagy fölényes humort kívánnak, na-
gyon helyén van. E darabban is intel-
ligens és finom jelenség, sőt szinte 
bájos is. 

A három kis női szerep közül a leg-
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jelentékenyebb a királyné. Váradi 
Aranka já tszot ta diszkréten és mele-
gen. Általában valamennyi szereplő 
elsőrangú munkát végzett az egy 
Mihályfi Béla kivételével, aki a régi 
idők arisztokratáját sehogysem t u d t a 
a kellő finomsággal ábrázolni. * 

Az utóbbi hetekben egy rendkívül 
szokatlan színházi eseményben is volt 
részünk: egy Shakespeare-premiére-
b e n ! A nagy drámaírónak a Nemzeti 
Színházban eleddig nem játszott da-
rabjá t , a Szeget szeggel-t l á t tuk szín-
padon. (A színlap úgy hirdette, hogy 
magyar színen még sohasem játszot-
ták. Igaz, hogy Bayer József össze-
állítása is ezt mondja, mindamellett 
van némi valószínűsége, hogy a múlt 
század utolsó negyedében Kassán 
színrekerült.) 

E darab nem tartozik Shakespeare 
legértékesebb alkotásai közé: külö-
nösen kibonyolítása túlságosan mes-
terkélt és erőltetett ahhoz, hogy ta r -
tós hatása lehessen; első felében azon-
ban egy-két olyan erővel és igazsággal 
megírt jelenet van, hogy színrehozatala 
mindenesetre indokolt. 

A darab, mielőtt színrekerült, na-
gyon helyesen, némi átdolgozáson 
ment keresztül : a mai közönség már 
nem bírná el azokat a leplezetlen nyer-
seségeket, amelyekkel némely jelenet 
tele van. 

A színrealkalmazásban a rendezés 
ismét visszatért ahhoz a módszerhez, 
amelyeket épen Hevesi Sándor hely-
telenített Az igazi Shakespeare c. köny-
vében. A jeleneteket összevonogatták, 
az eredeti sorrendet felforgatták. Azt 
sem ért jük, hogy a darab magyar vo-
natkozását mért kellett elhagyni. 

A színészek közül legkitünőbb volt 
Angelo szerepében Palágyi. Vergődé-
sében nagy lelki mélységekig hatolt le. 
Izabella szerepét azonban Tasnádi 
Ilona félrejátszotta. Túlságosan lágy 
és lírai volt , pedig ez a nő merev és 
puri tán keménységű. Már az első szó, 
amit mond, jellemző rá : panaszkodik, 
hogy abban az apácarendben, amelybe 
belépni szándékozik, túlságosan sok a 
szabadság. Amikor meg először kér 
kegyelmet fivére számára, Angelo első 
elutasító szavára abba akar ja hagyni 
a kérést s csak egy harmadik személy 
biztatására folyta t ja . Ilyen merev lelket 
nem lehet olyan sírósnak és olvadónak 
ábrázolni, mint ahogy Tasnádi te t te . 

A díszletek és ruhák Kür thy György 

tervei szerint készültek és igen artisz-
tikusak. Galamb Sándor. 

II. 
Fodor László színműve, A díszelő-

adás, mellyel a Vígszínházban mutat-
kozott be, valóságos iskolapéldája a 
túlbuzgó sokatmarkolásnak. Tipikus 
«minden háj ja l megkent» darab ez, 
ami annál feltűnőbb, mert az író itt 
erősen lírai s szemmelláthatóan szub-
jektív drámai tá rgyat kívánt meg-
ragadni és nagy nyomatékkal kifejteni. 
De írásközben úrrá, sőt zsarnokká lett 
r a j t a a routinier, ki a darabba «bele-
dolgoz» mindent, mit akár a maga 
szerzői gyakorlatában, akár a máso-
kéban «jó tipp»-nek tapasztal t . Shaw a 
Man and Superman-ben ú j életre kelti 
Don Juan , Donna Anna és Ottavio 
t r iójá t ; ezt teszi Fodor is. Molnár 
Ferenc ördöge az érzéki szerelem 
tudata la t t i világának tudatosí tó ja és 
szócsöve ; az a Fodor ördöge is. Faust 
és Valentin párharcába Mephistopheles 
spádéj a avatkozik bele; Fodor sátánja is 
kardot csempész a Don Juanna l szembe-
szálló költő markába. Hofmanns-thal 
Jedermann-ját a Halál hívó szóza-
t ának hallatán magára hagyják cim-
borái ; Fodor megtérő Don J u a n j a is 
gyötrő elhagyottságban vergődik a 
pokolból érkezett éjféli u l t imátum után. 
Rostand a Regényesekben Romeo és 
Julia erkély-jelenetét parodizálja ; Fo-
dornál Leporello s a komorna ugyanezt 
teszik. Molnár Ferenc Kastély-ában 
csukott aj tón át hallunk egy épületes 
szerelmi kettőst ; Fodor harmadik fel-
vonásában a költő s az énekesnő első 
közös ha jna lá t élvezhetjük ily Rabitz-
módszerrel. 

Lehet-e a motivumok ily kavargá-
sába művészi rendet teremteni? Aligha. 
Fodornak legalább nem sikerült. Jele-
netekben, sőt t rükkökben elgondolt 
műnek egésze sem ha tha t egésznek, 
mindenesetre hí ján lesz a jóhiszemű-
ségnek, enélkül pedig hiába beszélnek 
a színpadon életről és halálról, égi és 
földi szerelemről, ördögről és pokolról. 

A Vígszínház előadása lelkes és oda-
adó munka, sőt néha túlontúl is az ; 
a darab hűhós jellegéből valami át-
ment az előadásba is. Somlay beszéd-
művészete ragyogóan érvényesül az 
ördög t irádáiban. Gombaszögi Frida 
inkább megjelenésével és szép mozdu-
lataival áll a cselekmény középpontjá-
ban. Farkas Endre, a színház új tagja , 
fiatalos, benső hévvel t ud szerelmet 
vallani, de a kijózanodást inkább csak 
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