
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
A mult évad drámai termésében is 

az újabban annyira elszaporodott ma-
gyaros, vidéki hangú vígjátékok ural-
kodtak. A Vígszínházban a Noszty fiú 
esete Tóth Marival, a Nemzeti Színház-
ban pedig a Te csak pipálj Ladányi. 

E kedélyes és jóízű színdarabok 
divatja egy szempontból mindenesetre 
örvendetes. Jelenti azt, hogy közön-
ségünk ízlésében a magyaros vonás 
lett az uralkodó. Azon a színvonalon 
azonban, amelyet e pár éve sűrűn fel-
tünő darabok mutatnak, drámairodal-
munknak nem volna szabad ilyen 
sokáig vesztegelnie. Ezek a napsuga-
ras alkotások sajnos, csak a felszí-
nét érintik nemzeti életünknek. Le-
hetetlen, hogy drámaíróink ne talál-
nák meg a háború utáni magyar tár-
sadalomnak, a forradalmak utáni ma-
gyar léleknek mélyebb problémáit is, 
ha elszánnák magukat e problemák 
keresésére. Közönségünk szivesen kö-
vetné e nehezebben járható tájékok 
felé is íróinkat, ha akadna kéz, amely 
biztosan vezetné őket. Elképzelhetet-
len, hogy az a közönség, amelyet a 
Jules Romains Diktátorában művé-
szien megragadott általános európai 
problema annyira érdekelni tudott, 
hogy ugyanaz a publikum ne juttatná 
diadalra a speciális magyar kérdéseket 
mélyebben megmarkoló színdarabo-
kat is. 

Ezek a vidékies-magyaros vígjáté-
kok kitünő alapjai lehetnének a ma-
gyar dráma továbbfejlődésének, de 
okvetetlenül csak alapjai. Az minden-
esetre nagy lekicsinylése a magyar 
életnek, mint élményforrásnak és a 
magyar közönségnek — még pedig 
szerző és színház részéről egyaránt le-
kicsinylése ! — hogy már négy-öt esz-
tendeje nem akarnak e fejlődésben 
tovább jutni. 

A mult évadban egyetlenegy olyan 
színművet láttunk, amely a kitaposott 
ösvényből kifelé iparkodott. Ez Zilahy 
Lajos Fehér szarvasa volt. E darab 
megjelenése annyival érdekesebb volt, 
mert ugyanaz a szerző írta, aki e 

könnyű drámai műfaj megindításában 
és felvirágoztatásában (Süt a nap !) 
maga is részes. Baj volt azonban, hogy 
egyrészt a Fehér szarvas a maga formai 
lazasága miatt nem mérkőzhetett az 
író eddigi alkotásaival, másrészt pedig 
— bár problémafelvetésének komoly-
sága örvendetes és követendő példa — 
volt a darab tendenciájában valami, 
amit épen nemzeti szempontból egye-
sek félreértettek. 

E darabokon kívül a tavalyi évad 
magyar terméséből csak Szenes Béla 
Nem nősülökjének volt (érdemetlenül) 
sikere és sok szó esett Molnár Ferenc 
Játék a kastélyban című vígjátékáról, 
melynek léhasága azonban a jobb-
ízlésű publikumot visszatartotta attól, 
hogy a darabot jelentősebb sikerhez 
juttassa. 

* 

Színházaink közül természetesen a 
Nemzeti Színház érdekel bennünket a 
legjobban. E színházra az évad első 
fele szinte csupa bukást hozott. S ez 
annál szomorúbb, mert a szinre került 
hazai szerzőket e bukások méltóképen 
érték. Harsányi Kálmán egyfelvoná-
sosa, a Páter Benedek volt az egyetlen, 
amely különb sikert érdemelt volna 
meg. Ennek az egynek elbuktatásában 
maga a színház bűnös, amikor össze-
házasította olyan darabbal, amely mél-
tán vérzett el. Csak a második félév 
hozta meg a Csathó és Zilahy darabok 
nagy sikerét. 

Az első hónapokban a külföldi dara-
bokkal sem volt sikere a színháznak. 
Legnagyobbrészt értéktelen felujítá-
sokkal kisérletezett a mult század 
utolsó évtizedeiben feltünt és elher-
vadt francia vígjátékaiból. A további 
külföldi bemutatók közül is az egyet-
len igazi érték Jules Romains Dik-
tátora volt, melyet a majdnem töké-
letes előadás megérdemelt sikerhez jut-
tatott. 

A francia irodalom színehagyott 
vígjátékainak felújítása azért is hatott 
bántóan, mert ugyanakkor a régi 
magyar drámairodalom értékes alko-
tásai szinte egyáltalában nem szere -
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peltek műsoron. Ezt tavaly a sajtó 
többször szemére is vetette az igazga-
tóságnak, mely az új évadra csakugyan 
több régi magyar darab felújítását 
igérte meg. Nem gáncsoskodunk hát 
a mult esztendőért, hanem várjuk és 
követeljük az igéretek beváltását. 

A külföldi klasszikusok megszólal-
tatása tekintetében a tavalyi esztendő 
egyébként változatosabb volt az előző-
nél. A színház műsora nem forgott 
egyedül Shakespeare körül, hanem 
egy Moliére-ciklussal gazdagodott s 
megszólaltatta Schillert és színre hozta 
Faust mindkét részét egy estén. 
A Moliére-ciklus igaz kissé készületlen 
volt, a Faust-előadás pedig egy-két 
értékes rendezői ötlet ellenére sem volt 
szerencsés, mindamellett a színháznak 
az egyoldalú Shakespeare-kultuszból 
a változatosság felé való elmozdulását 
örömmel állapítják meg. De még okve-
tetlenül látnunk kellene a teljesen el-
hanyagolt francia klasszikusokat, a 
spanyol drámát, az olasz vígjátékot 
és az antik szerzőket is. Igaz, Paulay 
Edén túlment a magyar színház fejlő-
dése, az ő működésének azonban egy-
két föltétlenül követendő vonatkozása 
van. Az első a műsor változatossága és 
gazdagsága, a másik pedig az előadá-
sok gondossága és készültsége. A Nem-
zeti Színház előadásai az utóbbi idő-
ben egyre többször mutatják a lázas 
munka káros következményeit: az el-
sietettséget, zökkenőket és szerepnem-
tudást. Lehet, hogy ennek egyetlen 
oka az, hogy a színház egyszerre két 
fronton harcol, a saját portáján és a 
Kamara Színházban. Egy társulatnak 
hetenként tizenhat előadást produkálni 
pedig olyan feladat, amelyet aligha lehet 
megfelelően teljesíteni. A régi Nemzeti 
Színház is játszott a Várszínházban is, 
de hetenként csak kétszer. Nem volna-e 
tanácsos a Kamara Színház előadásait 
is csökkenteni ? 

A társulat összetételéhez is fér egy-
két szó. Ujabban többször érte szemre-
hányás az igazgatóságot, amiért sok 
fiatal erőt foglalkoztat a régibb gárda 
rovására. It t valóban nem ártana 
nagyobb mérséklet, bár némikép meg 
lehet érteni a vezetőséget, amikor szí-
nészi utánpótlásról akar gondoskodni. 
Nagyobb baj, hogy e kisérletezések 
ellenére is több szerepkör maradt be-
töltetlenül. Tudjuk jól, hogy a szerep-
körök merevsége épen nem modern 
elv s ha az igazgatóság ez elvet több 
rugalmassággal és elevenséggel kezeli, 
ez csak helyeselhető, de mégis vannak 

bizonyos színpadi karaktercsoportok, 
bizonyos szerephasonlóságok, amelyek-
nek belső rokonsága kétségtelen s ame-
lyeknek megfelelő ellátásáról gondos-
kodni kell. 

Mindezen fogyatkozások ellenére még-
is meg kell állapítani, hogy valamennyi 
színházunk közül a Nemzeti Színház 
teljesítménye a legkülönb s ami fel-
tünő — a legmodernebb is. A többi 
színház régi együttesét a színészek 
örökös ide-oda vándorlása — szinte 
pendlizése — megbontotta, a rendezői 
elvek pedig a többi fővárosi színház-
ban még mindig a mult évtizedek szá-
razon józan naturalizmusában fulla-
doznak. A Nemzeti Színház e tekintet-
ben a leghaladóbb szellemű. Hogy a 
vadonat új rendezési irányokkal nem 
kacérkodik, ez tőle, mint nemzeti szín-
háztól csak dicséretes. Többi szín-
házunk fagyott merevsége azonban 
teljességgel érthetetlen. Hiszen épen 
az ő feladatuk volna a legújabb rende-
zési problémákkal kisérletezni, kipró-
bálni őket s közülük azoknak, ami ben-
nük egészséges, a magyar színjátszás ér-
tékei közé utat törni. Ezelőtt három-négy 
évvel még láttunk egypár bátrabb neki-
lendülést. Ujabban azonban ismét ál-
mosság vett rajtuk erőt és szomorúan 
jellemző hogy az egyetlen szenzációs, 
közönséget csábító ujság (?) a Magyar 
Színház forgószínpados Oroszországa. * 

Az új évad első hazai ujdonságát, 
Hatvani Lilinek Az első férfi c. szín-
művét a Belvárosi Színház mutatta be. 
A darab meséje a háború utolsó évei-
ben indul meg. Egy vidéki kastélyba 
ellenséges katonák törnek be s az egyik 
tiszt a kastély kisasszonyán erőszakot 
követ el. A háború befejezése után pár 
évre találkoznak, de csak nagynehezen 
ismerik fel egymást. Mikor azonban 
kilétük világossá válik, férj és feleség 
lesznek. 

A darabnak ez volna az igen rövidre 
fogott meséje. A témának kínos voltán 
még túltenné magát a néző, ha az 
írónő igazsággal, drámai módon és 
művészettel tudta volna mondanivaló-
ját formába önteni. 

De először is az hat visszataszítóan, 
hogy a leány ebbe az erőszakos, bru-
tális férfibe, ebbe az előtte piszkosan, 
részegen megjelenő ellenséges tisztbe 
minden állatiassága mellett is — vagy 
talán épen azért? — beleszeret. Ehhez 
olyan undorító hisztéria kell, hogy az 
ilyen leány inkább szanatóriumba való 
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mintsem színpadra. Az írónő azonban 
azt akarja velünk elhitetni, hogy az ő 
hősnője normális úrileány. Ebben az 
esetben azonban hol az igazság? 

Továbbá : az átélt borzasztó élmény 
csak akkor válnék igazi drámai problé-
mává, ha arról volna szó, hogy a leány 
máshoz akarna feleségül menni. Lehet-e 
ő, a — bár akarata ellenére — de mégis 
tisztaságavesztett leány —másnak fe-
lesége? S ez csakugyan probléma is a 
darabban egy háromnegyed felvonáson 
keresztül. Mikor azonban a leány éle-
tében újra megjelenik «az első férfi», 
többé már csak az lehet kérdés, hogy 
ez elveszi-e őt. A dráma tehát, mintha 
áttolódnék a férfira, ennek igazi küz-
delme azonban kívül játszódik le s ő a 
csomó megoldására már kész elhatá-
rozással lép a színre. Hol van hát itten 
a dráma? 

Az egyes jelenetek felépítésében ta-
gadhatatlanul van némi routine. Ez is 
azonban csak kipróbált és elhasznált 
fogások ügyes újrahasználatában mu-
tatkozik meg. Az egésznek artisztiku-
san nemes formába öntése, az indíté-
koknak szigorú és puritán egymásból 
fejlesztése kívül esik az írónő képessé-
gein. A darab a második felvonás végén 
már eldőlt s egy rövid harmadik fel-
vonás mindent kibonyolíthatna, ehe-
lyett azonban még két unalmas és erő-
szakosan nyujtot t felvonáson kell ke-
resztülvergődnünk, hogy elérkezzünk 
oda, ahová úgyis tudtuk, hogy el kell 
érkeznünk. Hol i t t a művészet? 

A darabnak csak a téma kiabálóan 
kényes volta s a szerző egyéni érdekes-
sége hozhat némi sikert a budapesti 
társadalomnak nem a legelitebb ízlésű 
köreiben. 

A hősnőt Makay Margit játszotta. 
Ez a művésznő színjátszó képességei-
nek változatos gazdagságát a legutóbbi 
években bontja ki teljesen. E darabban 
is művészi hatásban jóval túlnő a sze-
repén. Partnerét egy fiatal színész, 
Delly Ferenc játssza. Megnyerő kül-
sejű, intelligens jelenség. Csak moz-
gásban feszes és szegletes még. 

* 

Másodiknak a Vígszínház hozott 
színre magyar szerzőt, Harsányi Zsol-
tot szólaltatván meg A zenélő óra c. 
vígjátékával. A szerző iránt, a Mik-
száth-regények szerencsés átdolgozása 
után, nagy érdeklődés nyilvánult meg, 
amikor eredeti darabbal lépett a kö-
zönség elé. 

Az írónak az előadás előtt pár nap-

pal megjelent hirlapi nyilatkozata 
azonban élénken nyugtalanító volt. 
Azt mondja, hogy neki megdönthetetlen 
dramaturgiai elve, hogy egy színdarab 
sohasem lehet motívumokkal eléggé 
zsúfolt. Szóval: a dráma, ez a legszoro-
sabb kötésű, ez a célja felé nyílegye-
nesen rohanó műfaj, ez — épen ez ! — 
kívánja az indítékok zsúfoltságát? Azt 
hisszük, hogy Sophoklestől Ibsenig a 
világirodalom valamennyi elsőrangú 
drámaírója tiltakozást jelentene be ez 
elv ellen, amely a szerzőnek megdönt-
hetetlen dramaturgiai meggyőződése. 

A darab maga aztán meg is győzhe-
tet t mindenkit az elv elhibázott volta 
felől. Mert az utóbbi években nem 
láttunk még darabot, amelyben egy 
eléggé ösztövér mesét írója annyira 
felcifrázott volna motívum-aggatékok-
kal, fordulat-sujtásokkal és epizód-
cicomával, mint A zenélő óra meséjét. 

Az eset maga a Bach-korszakban 
játszódik egy erdélyi magyar udvar-
házban. Az özvegy nagyasszony és két 
felnőtt leánya Kossuth Lajos tervezett 
akciójára pénzt gyüjtenek s az összeget 
egy zenélő órába rejtik. A hivatalos 
spiclik megneszelik a dolgot, leleplezik 
s a nagyasszony fogságba kerül. A vizs-
gálatot azonban egy magyar szárma-
zású százados vezeti, aki a nagyasz-
szonynak valaha udvarlója volt. Ter-
mészetesen úgy csűri-csavarja az ügyet, 
hogy tisztára mossa és kiszabadítsa 
volt ideálját. E vékony kis mese mel-
lett egy másik eseményszál is fut, 
amely azonban semmi kapcsolatban 
sincs a főtörténettel. A nagyasszony 
egyik leányának vőlegénye — egy 
fogságot szenvedett hazafi — a darab 
alatt megtalálja elveszett törvénytelen 
gyermekét. 

Az író dramaturgiai alapmeggyőző-
dése azonban e két főmotívumot is 
keveselte s közéjük olyan motívum-
erdőt ültetett, hogy valósággal eltéve-
dünk benne s hiába keressük a kivezető 
Ariadne-fonalat, egyre vigasztalanabbul 
botorkálunk a tömkelegben. Hogy e 
motivumhalmozással azután lélektani 
valószínűtlenségek is járnak együtt, az 
még csak jobban megnehezíti három 
és fél órán keresztül tartó (ilyen hosszú 
a darab !) vándorlásunkat. 

Hogy A zenélő óra szerzőjének 
egyébként nemes és hazafias intenciói 
voltak, azt szívesen elismerjük és örü-
lünk neki. Egy-két jelenete csakugyan 
meg is markolja a trianoni csapástól 
szomorú magyar lelket. Azt is szívesen 
állapítjuk meg, hogy a Vígszínház, 
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melynek valaha a sikamlós, francia 
bohózat volt a legműveltebb területe, 
ma nemzeti szellemű darabokra tér át. 
Ez mind nagyon szép, de nem elég. 
A jószándék mellé jó darabot is ké-
rünk. 

Az előadás a szokott vígszínházi. 
A szereplők jók, a rendezés pedig baná-
lisan pompás, fantáziátlanul szemkáp-
ráztató. 

* 

A Nemzeti Színház eddig a Shake-
speare Sok hűhó semmiért c. vígjátékát 
primitív XVII. századi angol színpa-
don játszotta. A darab legújabb színre-
hozatalában visszatért a díszletezett 
színpadhoz. Annyival kevésbbé értjük 
ezt az örök kísérletező szenvedélyt, 
mert a korhű színpadi keretben jobban 
érvényesült e vigjáték. Az előadás 
pergőbbütemű és elevenebb voltával 
kedvesebb hatású volt. De különben 
is, ha már az igazgatóság jónak látta 
a vígjátékot újra rendezni, nem lett 
volna szabad félmunkával megelé-
gednie. Most ugyanis az a helyzet, hogy 
a színpadi keret modern, a járás-kelés 
azonban csak oldalról történvén, meg-
maradt korhűen shakespeareinek. Az 
előadó színészek különben igen jól 
játszottak, de készületlenség, a kellő 
számú próbák hiánya ismét látszott 
rajtuk. Akadozás többször előfordult, 
sőt megesett az is, hogy az egyik szí-
nész a másik oldalon jött be, mint ahol 
kellett volna s még hozzá késve érke-
zett jelenésére. Nem szeretnők, ha a 
meginduló új évad visszahozná a mult 
szezon e kellemetlen botlásait. 

Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
Ernst-Múzeum — Nemzeti Szalon. 

Az új művészeti évad elé elsőnek az 
Ernst-Múzeum és a Nemzeti Szalon tárt 
kaput egy-egy csoportkiállítással. Az 
Ernst-Múzeum évadnyitó kiállításán a 
fiatal nemzedék még forrongásban lévő, 
friss terméséből mutat be igen érdekes 
gyüjteményt. 

A múzeum falait komoly igéretek 
borítják, olyan próbálkozások, melyek 
a most érlelődő művészeti törekvések 
javából valók. Molnár C. Pál, Derkovits 
Gyula, Simon György János az ifjú 
generációnak számottevő tagjai, vér-
beli művészek, akik nem divathóbort-
nak hódolnak, mikor a kifejezés új 
útjait keresik, hanem benső meggyőző-
déseik számára nyitogatnak friss szem-

határokat. Munkáikban még sok a ke-
reső bizonytalanság, még nem nyuj-
tanak kész eredményeket, de a lázas 
erőlködés közben, mely által látomá-
saikat érlelgetik, máris el-eljutnak a 
lelket éreztető művészi élményekig. 
Az ilyen nagy, verejtékes küszködés köz-
ben természetesen el-elcsúszik még az 
alkotó kéz, a célon túlugró nekilendülé-
sek elég gyakran ragadják túlzásokba 
csak a munka bevégzése után fölesz-
mélő művészt, az igazi, leszűrt ered-
mény akkor alakul majd ki, mikor az 
ilyen nyers, fiatal erő megtalálja az ön-
mérséklés aranyzabiáját. 

Molnár C. Pál főleg rajzaival kelt 
kellemes feltünést. Teljesen egyéni úton 
jár, maga vágott ösvényt magának a 
grafikában. Rajzainak legfőbb értéke 
abban rejlik, hogy megtalálta a kor 
mozdulatainak szinte mozgófényképe-
sen hű kifejezését. Ötletes, szellemes 
rajzgondolatokat vet papirra a ma női-
ről, figuráiról, embereiről. Észrevette 
azokat a futó, de végtelenül jellegzetes 
mozgásokat, állásokat, amit tánc- és 
sportmániás korunk érlelt ki az emberi 
testből. Ezeket veti oda néhány bra-
vúrosan friss vonallal. Ez a nagy érték 
benne, de viszont ez a nagy korszerű-
ség azzal kezdte fenyegetni, hogy lé-
hává, üressé, könnyed bravuroskodássá 
züllik érdekes művészete. Szerencsére 
azonban Molnár C. Pál sokat tanult 
a nagy Hodlertől és ez a belesugárzó-
dott nemes erő megint visszalendítgeti 
a fölfelé törő útra. Egy verseskönyv-
höz készült meleg, bensőséges, archai-
záló rajzsorozata szépen igazolja ezt. 
Festményein súlyos plasztikai és formai 
feladatokat igyekszik megoldani, sok-
szor érdekesen, de itt még nem találta 
meg magát. 

Derkovits Gyula elmélyedő, érdekes 
művész. Festményein a gondolati elem 
uralkodik. Egyelőre ez még erősebb 
hatást gyakorol reánk, mint a festői 
megoldás, it t még úgy érezzük, mintha 
ecsetje nem érné utól képzeletét. Túl-
fűtött, komor képzelőerő sűrűsödik e 
vásznakra. Rejtelmes emberi lélek-
zugok tárulnak föl a furcsa színek és 
izgató vonalak révén. Egynémelyik ké-
pén azonban már kezd harmóniába 
összecsengeni a gondolati és festői elem. 
(Quartett, Országúton, Menekülés.) 
Ezek a képek érdekes, sokat igérő 
művészi út állomásai. 

Simon György János vérbeli grafikus. 
Végtelenül kevéssel tud sokat mondani 
emberekről, tájakról, városokról. Raj-
zaiból lélek és tudás sugárzik. Külö-
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