
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
I. 

A legutóbbi hónap a Nemzeti Szín-
háznak eddig egyoldalú klasszikus mű-
sorába némi változatosságot hozott a 
Moliére-ciklussal és Schiller Stuart 
Máriá jának felújításával. E fordulat 
örvendetes ha tása alat t nem akar juk 
a Moliére-előadások botlásait és készü-
letlenségeit kiélezni, inkább szólunk 
Stuart Máriáról, mely sok tekintet-
ben jelentős művészi esemény volt. 

A főszerepet Márkus Emilia já t -
szotta. E rendkívüli tehetségű szí-
nésznő az utóbbi időben kelleténél több-
ször elégedett meg a hatásnak könnyebb 
és külsőségesebb eszközeivel, úgyhogy 
némi szorongással mentünk az elő-
adásra. A legörvendetesebb és a leg-
grandiózusabb csalódásban volt ré-
szünk. A művésznő maga régi, leg-
szebb diadalaira emlékeztető nagyszerű-
séggel já tszot t s az a tomboló lelke-
sedés, amely a nézőtérről feléje vihar-
zott , minden tekintetben megérdemelt 
volt. 

Stuar t Mária szerepe annyiban tar to-
zik a nehezebb művészi feladatok közé, 
mert a színésznőnek — ki mindössze 
háromszor jön a színpadra — mind a 
háromszor merőben más húrokon kell 
játszania. E különböző vonásokat egy-
képen jól ábrázolni s e változatos meg-
nyilatkozásokat mégis úgy egységbe 
markolni, hogy a jellem alaphangja a 
jelenetek minden ízén átremegjen, ez 
ennek a szerepnek főnehézsége. 

Márkus Emiliának e feladatok meg-
oldása tökéletesen sikerült. Az első 
felvonásban a bűntudat tó l gyötört és 
a fogságtól megviselt, de azért igazsá-
gáért elszántan harcoló királynét, a 
harmadik felvonásban a szabad levegő-
nek örvendő és szerencsés vetélytársa 
előtt magát megalázó, ma jd féltékeny-
ségben és féktelen haragban kirobbanó 
nőt, az utolsó felvonásban pedig a 
vallás vigasztalásával a halálba fel-
magasztosultan menő embert egyforma 
igazsággal mu ta t t a be. Az a fonál, 
amivel e könnyen széthulló vonáso-
kat összefűzte, a királynői méltóság 

volt. A megalázottságában is emelke-
dett , az asszonyi veszekedések köze-
pet te is nagyarányú lelket szerepének 
minden mozzanatán keresztül érez-
te t te . S ez épen Márkus Emilia idege-
sen vibráló színészegyénisége részéről 
meglepő jelenség. Azt gondoltuk, hogy 
a fenségesnek, a magasztosnak ez a 
megnyilatkoztatása nincs ha ta lmában 
s épen ennek kitűnő éreztetésével és 
megjátszásával t e t t e S tuar t Máriáját 
olyan megragadó színpadi jelenséggé. 
«Izről-ízre királynő» volt. 

Já téka a legváltozatosabb Erzsébet-
tel való jelenetében volt, ahol arcjátéka, 
mozgása, hangjának tempója és színe 
majdnem a pillanatok villámgyorsasá-
gával váltakozott . Legnyugodtabb, 
szinte földöntúlian harmonikus pedig 
halálbamenetele előtt volt, mikor egyen-
súlyát egy percre csak Leicester gróf 
megpillantása töri meg. 

Különösen kíváncsiak voltunk alakí-
tásának egyik mozzanatára, arra, 
amelynek megoldását a kiváló magyar 
kritikus, Salamon Ferenc, a nagy olasz 
színésznőnek, Ristorinak, já tékában 
csodálta meg. Mikor Máriának a harma-
dik felvonás e szavai u tán : Imádom 
Istent, aki felmagasztalt, Erzsébet 
előtt le kell térdepelnie : Ristori ennek 
olyatén interpretálását , hogy Mária 
ilyen mélyen vetélytársnője előtt aláz-
kodik meg, valószínűtlennek ta r tván , 
a nyakában függő keresztet kap ta meg, 
szorította melléhez s így mintegy Isten 
előtt esett térdre. Ilyenfélét e jelenet-
ben Márkus Emilia is t e t t . Nem ugyan 
a keresztet szorította magához, hanem 
az Isten nevének említésekor olyan 
mélyre h a j t o t t a meg fejét , hogy a 
térdrehullás félig e főhaj tás terme-
szetes következésekép ha to t t s csak 
félig szólt Erzsébetnek. 

E mindenképen emlékezetes alakí-
tás kiválóságai közül csak még egyet 
említünk meg — Márkus Emilia dikció-
jának szépségét. E beszédmód a maga 
emelkedettségével a legnemesebb szín-
padi páthosz, s a szenvedélyek viharzó 
sebességében is kristálytisztán érthető. 

Mária ellenjátékosa, Erzsébet — saj-
nos — nem volt ilyen kitűnő kezekben. 
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Hettyey Aranka angol királynője kicsi-
nyesnek és — világért sem akar sértés 
lenni e megállapítás, de ki kell mon-
dani ! — olyan jelenetekben, ahol a 
királynő asszonyisága tör elő, kissé 
közönségesnek hatot t . Igaz, Erzsébet 
nem Mária, de nem eddig a mértékig 
ellentéte az emelkedettségben Máriá-
nak. Hettyey e félrejátszása különben 
azért is érthetetlen, mert nem nagy-
skálájú színpadi egyéniségének épen 
a méltóság a fővonása. Ami pedig be-
szédjét illeti, egyszer azt is meg kell 
kérdezni tőle, hogy a szenvedőbb he-
lyeken mit akar kifejezni azokkal a szó-
vagy mondatpótló nyögésekkel, azok-
kal az ö-hanghoz hasonló vokális-
csonkokkal? 

A férfiszereplők közül Nagy Adorján 
nagy gonddal és intelligenciával dol-
gozta ki Burleigh alakját, Abonyi Géza 
gyönyörű dikciójú Mortimer volt, Le-
hotay Árpád pedig igen illuziókeltő 
Leicester. Kevésbbé tetszett Gál mint 
Ta lbo t : a fizikai öregségnek sokszor 
nagyon is aláhúzott éreztetésével ki-
esett a darab stílusából és kelleténél 
több figyelmet vont magára. 

Leszámítva azonban az említett pár 
kifogást, az előadás a legjobbak közé 
tartozott, amit a Nemzeti Színházban 
az utóbbi időben láttunk. A darab nem 
nyersen, hanem teljesen készen került 
a közönség elé s volt benne stílus, volt 
benne valami nagyvonalú, valami schil-
leri. 

* 

A Kamaraszínház legfrissebb újdon-
sága, Fóthy János Igazgyöngy című víg-
játéka, szinte felébreszti a bírálóban 
az alvó filológust, hogy jelenetről-jele-
netre kimutassa ra j t a a legkülönbözőbb 
hatásokat. Alig lát tunk az utóbbi 
években darabot, amely más sz ín-
művek fordulatainak nyomait annyira 
nyilvánvalóan magán viselné, mint 
ez a vígjáték. Már témája is únos-
únalomig elcsépelt. Középpontjában 
egy férj áll, akit felesége áz iránta való 
közönyösségből azzal ráz fel, hogy fél-
tékennyé teszi maga iránt. De nemcsak 
témáját , hanem a darab egyes fogásait 
is hányszor lát tuk már a színpadon ! 
Kíméljük azonban a szerzőt is, az 
olvasót is, hogy e vígjáték «forrásait» 
rendre felsoroljuk, inkább csak azt a 
kérdést vet jük fel, hogy vajjon helyt-
álló-e a sajtónak az íróról hangoztatott 
ama megállapítása, hogy ez a lejátszott 
téma s ezek a megfakult motivumok 
legalább ügyes színpadtechnikával van-
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nak-e felfrissítve. A darabon valóban 
látszik valamelyes színpadismeret, de 
e tekintetben is van egy-két erős fo-
gyatkozása. Kelleténél erősebben húzza 
alá mondanivalóit, könnyedség, fölé-
nyesség alig nyilatkozik meg benne s 
amikor például a második felvonás a 
maga épen nem új motivumaival le-
pergett, akkor az író a harmadik fel-
vonásban a két főszereplővel per lon-
gum et latum ú j ra elmondatja egy 
harmadiknak azt, amit egy félórával 
előbb már úgyis lát tunk, úgyis megér-
te t tünk és — úgyis megúntunk. 

A Nemzeti Színház kiváló művészei-
ről e darabbaljkapcsolatban nem beszé-
lünk. 

* 

A Vígszínház elérkezett eddigi tör-
ténetének legnagyobb bukásához. St. 
John G. Ervine bohózata, melyet ma-
gyar fordítója Az isteni díva pleonasz-
tikus címmel még csak jobban meg-
csúfolt, a legbárgyúbb és legüresebb 
valami, amit csak elképzelni lehet. 
A darab a budapesti közönség részé-
ről méltó visszautasításban részesült 
s négy előadásnál nem vit te többre. 
A főszereplő Fedák Sári ugyan rosszul 
választott, amikor Amerikából vissza-
jövet ebben a szerepben akarta ma-
gyar közönségét viszontlátni. Mert hi-
szen egy gyöngébb darabot is elvisel-
nénk valahogy egy olyanfaj ta szerep 
kedvéért, amelyben a színész a maga 
tehetségét több oldalról muta tha t ja be. 
De micsoda szerep az, ahol a színész 
az egész darabon keresztül azt kényte-
len játszani, amit az első jelenetben 
játszott? A darab unalmát a főszerep 
unalma még elviselhetetlenebbé teszi. 

E hatalmas bukás után — a «kár-
nak, bajnak nincs gazdája» elve alap-
ján — színház is, színésznő is a nyilvá-
nosság előtt összevesztek. Semmi kö-
zünk e pörpatvarhoz, mi a Vígszínhá-
zat nem féltjük, Fedák Sáriért sem 
fá j a fejünk. Azt azonban mindenesetre 
ízetlennek tar t juk , hogy szükségesnek 
lát ták e nem valami épületes veszeke-
dést a «drága aranyos közönség» előtt 
lefolytatni. Galamb Sándor. 

II. 
A Belvárosi Színház mintha átesett 

volna az ú j éra elején mutatkozott 
ingadozásokon : legutóbbi két bemuta-
tójával jó színvonalú munkát végze t t ; 
a darabok megválasztása helyes ér-
zékre, színpadra bocsátása gondos és 
hozzáértő irányításra vall. 
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