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Színházi szemle. 
Hegedüs Gyula. 

1870—1931. 

— Én nem bírom ki azt, amit most 
színháznak és művészetnek nevez-
nek — mondogatta az utóbbi évek-
ben, mikor a színházi szatócsvilág 
többek közt az ő nevét is akárhány-
szor cégérnek függesztette ki, már-
már nem is a nézőtér megtöltése, ha-
nem esetleg csak a — ruhatári bérlet 
fellendítése végett. Éveken át ját-
szani volt kénytelen olyan silánysá-
gokban, mik ragyogó értelmének, éber 
fantáziájának a semminél is keveseb-
bet nyujthattak ; ilyenkor ő adott, ha 
egyebet nem adhatott : adta a maga 
egyéniségének varázsát s pusztán ezzel 
már bőkezűen adakozott. 

Negyven évi működéséből harminc-
öttel a főváros közönségét hódította 
meg, nem sztár-dédelgető egyes es-
tékre vagy előadássorozatokra : neve, 
tisztessége, tekintélye mély gyökereket 
eresztett a köztudatban, mely előtt 
a színjátszás művészetvoltát ideig-
óráig talán el lehet homályosítani, de 
amely arra — éppen egy-egy Hegedüs-
szabású nagyság jóvoltából — mint-
egy atavisztikusan újra meg újra rá-
eszmél. 

A színpadi realizmus megtestesítője 
volt, Brahm s Antoine eszménye értel-
mében, bár művészi hűséget nem irá-
nyok s elméletek, hanem önmaga iránt 
fogadott. A keresett közvetlenség épp-
oly hazug és művészietlen, akár a 
színfalhasogatás, viszont a valódi köz-
vetlenségnek is megvan a maga pá-
thosza s a patétikus eszközöket kerülő 
Hegedüs művészetének ez volt élte-
tűje. Majd egész pályája a Vígszín-

házhoz fűződik, arra is, mit ma «víg-
színházi stílus»-nak mondunk, az ő 
harmincéves szereplése nyomta rá bé-
lyegét. Itt valóban — még ha az 
epizódban szólalt is meg — az ő 
hangja volt a hangadó. Tőle mindenki 
tanult, nem «fogás»-okat, modorbeli 
külsőségeket (amik legfeljebb mankó-
kat adhatnak, szárnyakat soha), ha-
nem puritánságot, befelé tekintést, 
maga lábán járást. 

Négy évi talajtalanság után esz-
tendeje repatriált a Vígszínházba s az 
utolsó idényen át a Gondviselés ke-
gyelméből újra felragyogott egész 
nagysága : szilaj férfiassága a Fekete-
szárú cseresznye bunyevác földbirtoko-
sában, diogenesi csöndes derűje a 
Molnár-darab Sporum ügyvédében, 
szeretetreméltó kisember-furfangja a 
Tésasszony Tündér suszterében, finom 
elméssége, lelki nobilitása az Almás-
szekér modern királyában. 

A kritika hódolata Hegedüs Gyulá-
val szemben az volt, hogy őt mindig — 
önmagához mérte. A kritika gyásza 
pedig az aggodalom : akad-e s mikor, 
kit újra az ő mértékével lehet majd 
mérni? 

A bor felújítása. 
Gárdonyi Géza falusi története új be-
tanulással a Nemzeti Szinházban. 

A tavaszon harminc esztendeje 
mult Gárdonyi első jelentkezésének 
a színpadon, hol később sem siker-
ben, sem értékben önmagát utól többé 
nem érte. De A bor (három évtized 
ennek elég kemény próbája) nem az 
enyészetnek íródott: klasszikussá 
érett, valódi nemes, zamatos óborrá. 
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Pedig a «falusi» élet fölött is nagyot 
fordult azóta az idők járása. De ha-
misakká a Gárdonyi derék «földmí-
ves»-ei a mai «kisgazda»-világban sem 
lettek. Annak idején a művészi realiz-
musukat köszöntöttük, akadtak, kik 
egynémely nyerseségben el is marasz-
talták őket; mai szemünk előtt már 
valami enyhe romantika csillog az 
egészen. De emberi igazsága, művészi 
egyszerűsége, férfias lírája mindmáig 
változatlanul hat. Került a darabba 
egy csipetnyi a Göre-könyvek fel-
színes élcelődéséből is (a «Seckerhets-
Tändstickor», a «Panna-ráma», stb.), 
ha valami, ez a pár kiszólás az, mi 
csakugyan meghervadt, ezeket bízvást 
fel is lehetne áldozni a rendezői kék 
plajbásznak. De a darab egészséges 
vérkeringésén maiglan sem jelentkez-
nek az arterioszklerózis legcsekélyebb 
tünetei: jó előadásban hiánytalanul 
élvezhetni ennek a vérkeringésnek 
szívbenfogant ritmusát. 

S a Nemzeti Színház új betanulá-
sából valóban jó előadás támadt. 
Parasztdrámához ma megint hibátlan 
együttes áll rendelkezésre. Kiss Fe-
renc Baracsa teljeshitelű művészi 
munka, talán csak egy-két mozzanat-
ban terheli meg a túljátszás némi 
feleslege. Tasnády Ilona patyolat-
menyecskéje új területen mutatta 
meg a művésznő régi értékeit: igazi 
kedélyét, nagy bensőségét. Somogyi 
Erzsi és Perényi László itt is olyan 
szeretetreméltó pár, akár a Sári bíró-
ban : amaz szerencsésen végleg fel-
fedezte a minden modorosságtól men-
tes egyszerűség erejét, emennek pedig 
a parasztsihederek ábrázolása ígérke-
zik legtöbb sikerrel biztató művészi 
talajául. Bartos Gyula meg Kiss Irén 
az «aranyos öregek» hangnemének 
pompás megszólaltatói. Pataki József, 
Bodnár Jenő a régi jók régi jó szere-
pükben. Ligeti Juliska és Rózsahegyi 
Kálmán viszont már a harmadik sze-
repet töltik be ugyanebben a darab-
ban : Roziból Baracsnén át most Esz-

ter szomszédasszony lett, Matyiből 
meg Baracs gazdán át Göre Gábor; 
az oszlopok ebben az átépítésben is 
jó helyre kerültek. 

Örömmel látjuk, hogy a színlapon 
megint feltűnt a rendezőnek régóta 
hiányzó neve. Rádai Dénes jeles mun-
kájáért bízvást vállalhatja is a fele-
lősséget. Csak egy zökkenő akadt : 
a színlapon is, a színpadon is Kátsa 
cigány mellől — miért, miért nem — 
törölték társait : Tepsit meg Bigét. 
De azért a nótázó jelenetben mégis 
a «cigányok»-ról beszéltek, noha a 
híres Göre-nótát egy árva szál cigány-
legény hegedülte. 

A revizor. 
Gogoly vígjátékának felújítása a Nem 

zeti Színházban. 
Ez a «kétségbeesett kacaj» majd 

száz éve csendült fel az orosz irodalom 
nagy tanítómesterének ajkán. Hoz-
zánk csak negyven év mulva, a het-
venes évek derekán jutott el s ez 
volt magyar színpadon a legelső orosz 
darab. Színpadon kívül akkor már 
vagy húsz esztendeje folyt nálunk is 
az északi irodalom lassú beszivárgása, 
mely szintén éppen Gogollyal kezdő-
dött (belőle Arany János is fordított) 
s azután Puskinnal, Lermontovval, 
Szollogubbal, Turgenyevvel fokoza-
tosan megtörte a szívós korjelszót: 
«Nur nicht nach Norden !» 

A Szigligeti-érában az első orosz 
kísérletnek nagy sikere volt, a kor-
rupt polgármester meg az álrevizor 
figurájával a bensőkedélyű Szigeti 
Józsefnek s a fölényes szellemű Halmi 
Ferencnek számottevő színészi dia-
dala. 

Hevesi Sándornak régi becsvágya, 
hogy az «orosz Molière»-nek e leg-
jobb alkotását műsoron tartsa. Nyolc 
éve már friss, jó szereposztású elő-
adásban adatta, most pedig újra le-
fordította, szcenáriumát is megváltoz-
tatta, erősen — néha talán megoko-
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latlan mértékben is — igénybevéve 
a forgószínpad-kínálta lehetőségeket. 

A játék stílusát valamelyest a gro-
teszk felé fejlesztették, ez ellen ki-
fogást tenni nem lehet, mert a darab 
hervadtabb részeibe így legalább kül-
sőleg nagyobb elevenség vihető. Talán 
csak egy-két símítópróba hiányán 
múlt, hogy igazi elevenség még így 
sem mindig támadt s helyébe olykor 
csak túlságos hangosságot kaptunk. 
Áll ez különösen azokra a jelenetekre, 
melyekben a színpad egészen tele van 
a jeles csinovnik-társadalommal; itt 
némi hangfogó alkalmazásától az egyes 
szólamok hatásosabb hangsúlyozása 
volna várható. 

A két vezető figurában két jeles 
alakítót láttunk, a polgármesterében 
Gált, a köpenicki revizoréban Urayt. 
Gál igen színes és mutatós mozaikot 
ad, csak éppen az a bizonyos Szigeti 
József-féle keresetlen kedélyegység 
hiányzik játékából, jobb valamennyi 
jelenete, mint az egész alak távlati 
hatása, még a hanggal való színezésé-
ben is néha túlságosan megérzik a ki-
számítottság. Uray ellenben ezt a 
szeretetreméltó szélhámost legjobb 
szerepei közé számíthatja. Az ingyen-
élő-perfidiát valami megvesztegető, 
diákos kedvességgel enyhíti s — ami 
a cselekmény szempontjából legfon-
tosabb — fellépésében, mozgásában is 
megvan az a természetes előkelőség, 
mely nélkül az egész orosz «Mucsá»-
nak felbolygatása bajosan volna el-
hihető. Néma arcjátéka, amivel a pol-
gármesternek a községi fogház meg-
tekintésére vonatkozó indítványát fo-
gadja, el nem felejthetően mulatsá-
gos. Gömöry Vilma nagyralátó polgár-
mesternéje még egy kissé a jobb moz-
zanatokra van koncentrálva, az át-
menetekben itt-ott színtelenné válik. 
Bartos és Hajdú jó karikatúrákat 
rajzolnak a városi panamisták társa-
ságában, Mihályfi Béla meg Gabányi 
ellenben ugyanott kevés leleménnyel, 
jobbára ismert, régibb genrefiguráik 

megújításával próbálkoznak. Kivált 
a Gabányi zavart hebegését kezdjük 
immár könyv nélkül tudni. Eöry Kató 
kedves megjelenésével tűnt ki szere-
pében, mely egyébre alkalmat sem 
igen kínál. Bodnár Jenő és Ónody 
Ákos mulatságos parlagi gavallér-ket-
tőse is dícséretet érdemel s még 
inkább a Kiss Irén meg a Vándory 
Margit pompás jellemző készséggel 
megcsinált párperces jelenete. 

A Fővárosi Lapok recenzense hat-
van éve megállapította, hogy «jóízű 
nevetés közt nézték e valóban ere-
deti vígjátékot». Nos : amin a nagy-
apák mulattak, tetszett most is, az 
unokáknak. Gogoly szatírájának teli 
hangja éppoly kevéssé avult el, mint 
ahogy — sajnos — ma is s talán 
örökké időszerű ennek a szatírának 
tárgya : a hatósági korrupció. 

A nagy hotel. 
Vicki Baum színműve a Vigszínházban. 

A berlini írónő dramatizált regé-
nyének eredeti címe: Menschen im 
Hotel már eleve elárulja, hogy szer-
zője az írói anyag tömeghatásával pá-
lyázik a közönség-tömeghatásra. Né-
met-amerikai ízű munka, aminő ízű 
Berlinnek is egész mai világa. Berlini 
és newyorki tartós sikerek után érke-
zett el hozzánk ez az újdonság. Bizo-
nyos, hogy útja hamarosan elvezet 
Hollywoodba s onnan vagy tíz nyelvű 
változatban az egész kontinensre. Ez-
zel egyszersmind vissza is fizetheti a 
filmnek mindazt, amit most is, szín-
padi formájában attól kölcsönzött, 
mégpedig nemcsak technikában, ha-
nem szellemében is. Félreismerhetet-
len film-világszemlélet vonul végig az 
egészen. A mozgókép szereti a «nagy» 
és ««misztikus» élet-et mutogatni a kis 
és lapos életű közönségnek : színpadi 
csillagok hanyatlását, «lejtőre jutott» 
arisztokratákat, morfinista «életbölcs» 
orvosokat, a pályájuk va banque-jában 
felelőtlenné szédülő, «alapjában be-



914 

csületes» üzletembereket, a «nagy élet» 
felé könnyed amoralitással ácsingózó 
gépírókisasszonyokat. Mindez együtt 
van a Vicki Baum regényében s még 
jobban dióhéjba tömörítve, együtt a 
drámájában. Az egész ott kavarog 
előttünk, perdül-fordul zajtalanul, a 
csillogó előkelőség színe alatt, akár a 
berlini nagy hotel előcsarnokának 
forgó ajtaja, mely — mint a darab 
végén a szétkartácsolt arcú orvos-
raisonneur a gyengébbek kedvéért vi-
lágosan meg is formulázza — magának 
az életnek szimboluma. Ennek az 
egész írói szemléletnek főbaja az, hogy 
eget-földet megmozgatva, a nagy igaz-
ságkeresésben a leghazugabb utakon 
járva fedezi fel rendre a legolcsóbb 
közhelyeket. Hazug utakat mondtam, 
nem azért, mintha az efféle mozaiknak 
egyes szemcséi nem lennének esetleg 
valóban hitelesen az «élet»-ből má-
solva ; mindezek a fordulatok jobbára 
csakugyan igazolhatók az ujságok 
mindennapi híranyagával. Csakhogy a 
napihír még elintézhető egy szörnyül-
ködő fejcsóválással: haj, haj, ilyen 
az élet! — de a színpadon semmit sem 
hiszek el csupán azért, «quia absur-
dum», ott igazában kíváncsi sem va-
gyok az «élet»-re, annál inkább a 
művészetre. Az élet színét és látszatát 
— ily értelemben — a színpadi akció-
nak minél színesebb pergetése haj-
szolja (a forgóajtó is inkább ennek 
az írói fogásnak szimboluma, mint az 
életé), de a szellem és a művészet a 
drámában mégis csak a szó útján nyi-
latkozik meg, vagy éppen az — el-
hallgatás útján. A Vicki Baum figurái 
a szóban nagyon gyengék, az elnému-
lásban, a benső lelki folyamatok s a 
gondolkodás megnyilvánulásában pe-
dig tökéletesen antitalentumok. 

Azt azért nem lehet mondani, hogy 
ponyva-látásában és vásári eszközei-
ben hellyel-közzel valódibb írói képes-
ségek is fel-fel nem tetszenek. Van 
valami rezignált humora, észreveszi 
az «élet» diadalmasainak fájdalmas 

«horror vacui»-ját s eltiprottjainak egy-
részt erkölcsi fölényét, másrészt cél-
talan és célnak érdemetlen irígykedé-
sét. Kitünő író ebben a drámaanyag-
ban akárhányszor aranyréteget kopog-
tathatna ki a csákányával. Hanem a 
berlini «Massenverfasserin» nem tar-
tozik a lefelé és befelé dolgozók közé : 
a jobb írói találatok fölött átsiet — 
tucatfordulatok tucatmegoldása felé. 
A színpadilag hatásost fölébe helyezi 
a drámailag igaznak, a színészileg ér-
tékesnél többre tartja a színészileg 
«hálás»-at. 

Mindahhoz, ami ilyen értelemben 
hálás, a Vígszínház munkája sem bi-
zonyul háládatlannak. Jeles együt-
tese az egész darabnak — a maga te-
kintélyéből — még valami értéktöbb-
letet is juttat. Kivált Törzs Jenő, ki-
nek színészi képzelme és jellemrajzoló 
biztossága a rábízott penzumszerű fel-
adatok során elégszer tétlenségre van 
szorítva, lelte megint jó alkalmát, 
hogy derekasan helytálljon magáért. 
Amúgy is jóformán ez a halál küszö-
bén önmagára eszmélő s az élettől 
hazárd naivsággal búcsúzkodó kis-
emberfigura az egyetlen, melyhez írója 
igazibb művészi érdeklődéssel közele-
dett. Közepes megírása mögött lép-
ten-nyomon megérzik a jó elgondolás. 
Törzs ez utóbbiból többet valósít meg, 
mint amennyi pusztán a rendelkezé-
sére álló szövegből tellenék. Apró meg-
figyelések gazdag sokából a végén 
egészet, művészileg tökéletesen egy-
ségeset alkot, fantáziája a részleteket 
nem kihasználja, hanem — a szabad 
és biztos lélekformálás érdekében — 
felhasználja. Ez az orosz psziho-
realista felfogásban megalkotott Krin-
gelein könyvelő színpadjainknak évek 
óta legkülönb színészi teremtményei 
közé tartozik. 

Tőkés Annának a Vígszínházban 
bizonyára majd csak később akad — 
ha akad — megfelelő feladat, Jeliza-
veta Gruzsinszkájának, a hervadó 
tánccsillagnak alakja nem neki ter-
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mett. Hódító a megjelenése, szép a 
beszéde, finom muzsikája van a moz-
gásának, de mindezzel szinte semmit 
sem éreztet az utolsó fellángolásra 
hajlamos «veszedelmes életkor»-ból s 
kivált egy szeszélyes táncdémonéból. 
Makay Margit — ez a ritka stílusérzékű 
színésznő — velejéig látja és érzi a 
szerelmiekben teljesen problémátlan 
tipmamzellnek rábízott figuráját, nem 
rajta múlik, hogy egyénisége nem vág 
tökéletesen a kitünő elgondoláshoz. 
Legjobb az erősebb drámaiságú, darab-
végi mozzanatokban. Somlay jár talán 
legközelebb a színmű német-amerikai 
szelleméhez, a «háborúutáni modern 
élet»-nek ahhoz az ízéhez, mellyel a 
filmek s a riportregények már-már az 
unalomig kínálgatnak. Jávor Pál cí-
meres haramiája a darab értelmé-
ben afféle «korunk áldozata», kallódó 
nemesebb anyag, nála ebből csak a 
szalóntolvaj marad meg. Tehetséges 

színész, de túlságosan a felszínen dol-
gozik. Rajnai viszont most éppen 
azzal tűnik ki, hogy az olcsó meg-
oldásnál többre és mélyebbre törek-
szik, kár, hogy a morfinista orvos 
meglehetősen laposra sikerült figurá-
jában ehhez kevés művészi fogódzót 
találhatni. Szinte kivétel nélkül jók 
az epizódisták, ezúttal is erős támasz-
tékai a pompásan egybeilleszkedő 
összjátéknak, mely a Vígszínháznak 
fennállása óta legfőbb erőssége. Ennek 
láthatatlan karmesterét: Hegedüs Ti-
bor rendezőt, komoly dicséret illeti 
meg s elismerés Harsányi Zsoltot is a 
rutinos fordításért. Vörös Pál a külső-
ségről gondoskodott: a forgószínpad 
leleményes és mutatós berendezéséről. 
S a Vicki Baum tarkastílusú színmű-
vénél ezeknek a külsőségeknek sikeres 
megoldása mellékesnek éppen nem 
tekinthető. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle 

Művészettörténeti könyvek. 

Az idő manapság nem kedvez a 
többnyire fényűző kiállítású művé-
szettörténeti kiadványoknak. Német-
országban szinte ijesztő módon fejlő-
dik vissza az idevágó könyvkiadás, 
aminek azonban a tudomány nem 
mindig vallja kárát. Eltűnnek a né-
hány tucat jó fotográfia mellé befűzött 
dilettáns áradozások, a kiadók száz-
szor meggondolják, mivel próbáljanak 
szerencsét s lassan rájönnek arra, hogy 
a becsületes, jó könyvnek még ma is 
sikere van. A mennyiségbeli apadás 
ezúttal nem árt a minőségnek, örven-
detes tény, hogy a magyar könyvki-
adás, mely ugyancsak kénytelen szá-
molni a változott időkkel, az elmult 
hónapokban néhány kiválóan szép és 
tartalmilag is érdekes művel lepte meg 
az olvasókat. 

Az első, melyről megemlékezünk, 
Rexa Dezső főlevéltáros könyve Pest 

vármegye relikviáiról (Pest-Pilis-Solt-
Kiskún vármegye emlékei. Bp. Stá-
dium, 1931). Az albumalakú, szép ki-
állítású könyv dús illusztrációkban 
mutatja be azokat az ingó és ingatlan 
műemlékeket és klenodiumokat, me-
lyek a legnagyobb és legfontosabb ma-
gyar vármegye százados életével kap-
csolatban vannak. Sorra veszi a régi 
budai és pesti megyeházat, a színhá-
zat, a falaik között őrzött emlékek 
némelyikét, a közgyűlési terem óráját, 
a levéltár nevezetesebb okmányait. 
Fényképek, színes illusztrációk, Alt 
Rudolf és Wasquez Károly gróf rajzai 
után készült műlapok teszik az anya-
got változatossá. A tudós szerző ma-
gyarázó szövegével egyenkint vilá-
gítja meg az egyes emlékeket s rövi-
den, tömören utal a jelentőségükre. 

Idegenben jelent meg, de magyar 
művésszel foglalkozik az a szép mo-
nográfia, melyet svájci vállalat adott 
ki Lechner Jenő építészről (Jenő Lech-
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