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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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Nagy Samu vígjátéka, a Zörög a 
haraszt, ú j színpadi szerzőt j u t t a to t t 
szóhoz. Szinte jól esik megállapítani, 
hogy ez az ú j író nem azok közül való, 
kik ama bizonyos, a színpadi technika 
minden csínját-binját magában rejtő 
«kisujj»-jal születnek. Észrevehetően 
küzd a témájával , mely a Nagy 
Galeotto örök tárgyának magyar kis-
városi változata, de a küzdelemben 
szemét inkább t émá já ra függeszti, 
mint a karza t ra s mai nap már ez is 
érdemnek számít. A gyáva és tökfilkó 
fér j jóvoltából brutális gyanuba keve-
redet t ár ta t lan asszonyka hírnevének 
helyreállítása az egész város buzgó 
közreműködése mellett, «szalónképes» 
házasságtörés ú t j án : életrevaló víg-
já téki gondolat. A Nagy Samu fel-
fogása szerint e darab főhőse maga a 
kisvárosi társadalom, legalább is ennek 
gazdag (bár megoldásában néha kissé 
novellisztikus) bemuta tására veti a 
hangsúlyt. A részletek, az aprószerű 
vonások i ránt fogékonyabb is a szeme, 
mint a lelkek mélyebb rétegeiben le-
játszódó mozzanatok észrevételére ; a 
fér j s feleség konfliktusán inkább csak 
úgy könnyűszerrel átsiet. De figuráin 
mindig r a j t a van az élet jegye s sza-
t i r á ján nem egyszer á tü t a humor 
melege. 

Az előadás is lendületes volt, biztató 
igéret arra nézve, hogy e kis színház-
ban ismét jó és egységes játékstílus 
van kialakulóban. Hegedüs Gyula szív-
vel-lélekkel játszott , mesterien vegyítve 
a poltron-komiszság s a szinte megható 
gyámoltalanság szélsőséges színeit. 
Makay Margit asszonya ízléses és okos 
volt. Egy fiatal színész, Delly, kelle-
mesen t ü n t fel a «lovagias csábító» 
ezredes szerepében. Az epizódisták 
valamennyien jók voltak, pedig egész 
légió mozog belőlük a színpadon. Lehe-
tetlen észre nem venni, mennyi kitünő 
magyar genre-színész van ! Ezút ta l 
egészen ú j nevekkel is találkoztunk ; 
közülök László Miklós, Keller Erna s 
Jalovetzky László nevére érdemes lesz 
figyelni. 

A francia ujdonság Berr és Verneuil 
vígjátéka, Az ügyvéd és a férje. Az 
ugyancsak bő gall importban régóta 
nem akadt ilyen kellemes és mulatsá-
gos termék. Lám, Franciaországban is 
van fokozati különbség vígjáték és 
bohózat között , — miért lakatnak 
bennünket a megcsömörlésig csaknem 
kizárólag ez utóbbival? Verneuil-ék ú j 
darabja az elférfiasodott nő a lakja 
köré sző minden fordulatában ötletes 

cselekményt. Óvatosan elkerüli a témá-
ban kínálkozó fenyegetőbb társadalmi 
örvényeket, alakjai t a könnyed já ték 
egy-síkján mozgatja, de ha moliérei 
táv la tokat nem nyit is, legalább a 
zománcán csillog valami moliérei szel-
lem. S egy epizódalakja valóságos re-
meke az ízes francia hagyománynak. 
Ezt a becsületrendes csirkefogót Hege-
düs olyan vérbő humorral rajzolja meg, 
hogy ez alakításával Újházi legragyo-
góbb genre-rajzai mellé emelkedik. 
A három felvonásban csak három jele-
nete van, mindegyikben a színpadnak 
ugyanazon helyén, ugyanabban a szék-
ben ül, de e nem mindennapi «kliens» 
ügye az egyes jelenések közt oly mu-
latságosan bonyolódik s Hegedüs be-
szédművészetében olyan életreliefet 
nyer, hogy szinte a darab legizgalma-
sabb részévé válik ; i t t a közönség a 
színésznek minden szemrebbenését ful-
dokló kacagással kíséri. De kiválóak 
a többi szereplők is. Az ügyvéd-
menyecske a lakjában Honthy Hanna 
először kapot t «egész estés» vígjátéki 
szerepet ; finom eszközeiből, szellemes 
játékötleteiből f u to t t a egész estére is. 
Makay Margit gazdag színészi képzelme 
ezúttal egészen ú j feladatot oldott meg, 
kitünően ; csak egy volt benne a régi 
(s ez ta lán legfőbb erőssége) : a poen-
tező beszéd kiváltságos művészete. 
A Nagy Samu darabjában fel tűnt fiatal 
Delly most is megnyerő, választékos 
mozgású színésznek bizonyult. Benne 
a színház — úgy látszik — igen jó 
bonvivánra t e t t szert, csak meg is 
tar thassa őt kötelékében. Ez t azért 
mondom, mert ebben a darabban Delly 
három tak tus t dúdol egy olasz gondolás-
dalból s ennyi Budapesten elég szokott 
lenni ahhoz, hogy egy jómegjelenésű 
fiatal férfiszínészt «átminősítsenek» 
operett-szerelmessé s az áldozatot némi 
sztárgázsikkal végkép kisiklassák szé-
pen induló művészi pályájáról. 

Rédey Tivadar. 

Művészeti szemle. 
A Műcsarnok tavaszi kiállítása. 

A Műcsarnok termeinek falaira, a 
sokáig emlékezetes t á j - és életkép-
kiállítás pompás visszatekintő anya-
gának helyére, ismét a ma magyar 
művészetének friss alkotásait függesz-
te t ték föl. A városligeti palota dús 
anyaggal telt meg. Csaknem vala-
mennyi számottevő művészegyesüle-
tünk felvonult, hogy számot adjon 
tagjainak munkásságáról. A kiállítás 
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