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Ferenczi Zoltán zavartan felelt: 
— Mert szemérmes ember vagyok, fiam. S úriember kell, hogy még 

holtában is tisztelettel nyilatkozzon egy úrinőről. . . 
Soha többé nem beszéltünk erről a kényes pontról. 
De ha már itt tartunk, föl kell jegyeznem róla, hogy asszonyokkal, leá-

nyokkal szemben ma már szinte példa nélkül való módon előzékeny és udvarias 
volt. Kedvelték is a társaságban páratlan szeretetreméltóságáért. Ilyenkor 
ötletes volt, tréfált és sokat-sokat mosolygott. S mosolyától mosolyra fakadt 
mindenki. Minden mozdulata maga az öreguras grácia. 

Udvarias volt, könyörületes és barátkozó az emberekkel. S mert ő maga 
jó ember volt, csak jót tet t föl mindenkiről. Ő, aki az igazságot kereste mindenek-
fölött, szemtől-szembe megmondta az igazat. Kivételes tulajdonsága volt ez. 
De soha nem hallottam tőle, hogy valakiről a háta megett. mondott volna el-
ítélő kritikát. Ilyenkor csak jót mondott vagy semmit sem. Hallgatott. 

Néhány héttel ezelőtt itt ült még az emelvényen, az elnök mellett s moso-
lyogva nézett körül a teremben, kissé összehúzott szempillákkal. Mindig mo-
solygott reánk. 

Ma úgy látom már őt, amint a túlvilági ködökön át botorkál előre. Néha 
egészen eltakarja ez a túlvilági köd, néha kibukkan még belőle, félpillanatra 
visszanéz reánk s mosolyogni szeretne utoljára . . . De az arca fehér nagyon. 

Itt, ebben a teremben, mindig az elnök jobbja felől ült. Bizonyos, hogyha 
eljön egyszer amaz Utolsó ítélet, ő akkor is jobbfelől fog ülni . . . 

Komáromi János. 

Színházi szemle. 
A Nemzeti Színház úgylátszik pó-

tolni akarja a magyar klasszikusoknak 
mult évi mellőzését s az új évad elején 
felújította Vörösmartynak A fátyol 
titkai c. vígjátékát. Legnagyobb roman-
tikus költőnk e darabjának a magyar 
vígjáték fejlődésében jelentékeny sze-
repe van. Kisfaludy Károly vidéki 
vígjátékai után e darab tör útat a fő-
városi vígjátéknak, a magyar komé-
diába e mű visz emelkedettebb, maga-
sabb stílust. Meseszövése kétségtele-
nül naiv és mesterkélt, de egy-két 
eleven jelenete és a verses részeknek 
szárnyaló dikciója ma sem tévesztik 
el hatásukat. A színház dicséretre 
méltó buzgalommal igyekezett a mai 
közönség számára is színpadképessé 
tenni a vígjátékot: a jelenetek össze-
vonása, a komikus részletek sok ötlete 
és pergő tempója, a korhű díszletek, 
valamint a hangulatos kísérőmuzsika 
mind ezt a célt szolgálták. Vörösmarty 
egyik dalának, a Haj, száj, szem-nek 
betéte is igen kecsesen hatott. 

A fő férfiszerepet Lehotay Árpád 
játszotta. E tehetséges fiatal színész-
nek nem utolsó érdeme, hogy a szöve-
get megbecsüli és a verseket szépen 
mondja. Megjelenése illuziókeltő, já-
téka gondos és intelligens. Ami fogyat-

Magyar Szemle. Ezen a címen for-
mában és tartalomban egyaránt elő-
kelő és komoly folyóirat indult meg 
szept. közepén. A közéleti férfiakból 
és tudósokból alakult szerkesztőbizott-
ság élén gr. Bethlen István áll, követve 
ebben gr. Tisza István és a Magyar 
Figyelő egykori kezdeményezését. 
E tény, valamint az, hogy a szerkesz-
tés munkáját Szekfü Gyula végzi, bizto-
sítéka a folyóirat színvonalának s a 
kitűzött célok méltó megvalósulásá-
nak. Szekfü beköszöntőjében a nem-
zeti öntudat kialakításának, a társa-
dalmi megértés ápolásának és a magyar 
művelődés tudatossá tételének hármas 
feladatát jelöli meg a lap programmja 
gyanánt s e nagy munkában elsősor-
ban a fiatalság támogatására számít. 
A folyóirat csak elméleti cikkeket s 
tanulmányokat közöl a magyarság 
politikai, társadalmi, gazdasági pro-
blémáiról, de — bár szépirodalmat 
nem ad — nem hagyja figyelmen 
kívül az irodalmi élet felötlőbb válto-
zásait, melyek oly szorosan összefügg-
nek a magyar sorssal. Örömmel üdvö-
zöljük a Napkelet nevében a közös 
eszményekért porondra lépő új lap-
társat s melegen ajánljuk mindazok 
figyelmébe, akik programmpontjainak 
érdekes és életbevágóan fontos jelen-
tőségét értékelni tudják. 
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kozása van, annak oka a kellő gyakor-
lathiány. Mozgásának szögletessége már 
sokat csiszolódott, arcjátéka azonban 
még nagyon egyhangú. A komolyabb 
indulatokra voltaképen csak egy ki-
fejezése van : a száj környékének 
valami savanyú mozdulata, mint ahogy 
a primitív görög szobrok sem találnak 
a lelki élet változatosságára az ú. n. 
archaikus mosolynál egyéb kifejezést. 
Vilma szerepét Tasnády Ilona a szokott 
finomsággal, Kiss Irén a vénkisasszonyt 
pompás humorral játszotta, Kaczor, 
Guta és Rigó szerepeit pedig Timár, 
Pethes és Bodnár jóízűen adták. Csak 
Vaszary Piroska nem volt a szobalány 
szerepében helyén; az ő területe a 
groteszk komikum, a kedvesség nincs 
eléggé hatalmában. 

Ne maradjon említés nélkül a Ka-
mara Színház függönye sem, melyet 
A fátyol titkai előadásán mutattak be 
a közönségnek. Közepén a Nemzeti 
Színház első épületének képe látszik, 
a négy sarokban pedig a Gizella-téri 
színház, a Rondella, a Várszínház és a 
Budai Színkör régi épülete. Örültünk 
e kedves új függönynek, csak a Budai 
Színkör helyett szerettük volna inkább 
Molnár György Budai Népszínházának 
képét látni. 

* 

A Nemzeti Színház első bemutatója 
Turgenyev Natáliá-ja volt. E darab 
a maga lélekábrázoló finomságá-
val, halk tónusával valóban kiváló 
munka, felépítése azonban inkább no-
vellisztikus, mint drámai, és színpadon 
még a legkitünőbb előadásban is bá-
gyadtnak kell hatnia. Egy földbirtokos 
felesége áll a mese középpontjában, 
aki szárazon józan férje és unalmasan 
érzelgős udvarlója körében beleszeret 
fiának nevelőjébe, egy félszeg, de 
csupa-élet fiatalemberbe. A fiatalem-
ber azonban, hogy az asszony életében 
tragédiát ne okozzon, távozik a család 
köréből. 

A Nemzeti Színház előadása gondos 
és korrekt, de az orosz levegőt sehogy-
sem érezteti. Nem akarjuk a Vígszínház 
Csehov-előadásait a Nemzeti Színház 
elé például állítani, hiszen ezek szinte 
verejtékesen erőszakolták az orosz 
hangulatot, de mégis valamivel többet 
óhajtanánk abból a különös atmosz-
férából, amely az orosz írásműveket 
jellemzi. Már maga a díszletezés is 
szerencsétlen: azok a kietlenül fehér 
falak, bensőség és intimitás helyett 
csak úgy árasztják magukból a hideg-
séget. 

A címszerepben Várady Aranka, 
a maga egész lélekábrázoló képességét 
csatasorba állította. Sok helyen valóban 
erősen meg is markolta a nézőt, de — 
teljes tisztelettel a művésznő kiváló-
ságai iránt — legyen szabad mégis 
megjegyezni, mintha e rendkívüli te-
hetség csak a már megszerzett kincsei-
ből élne s nem érezné a továbbfejlődés 
szükségét. A házitanító szerepében 
Uray Tivadar kitűnő volt. A neki ú j 
és úri környezetbe bejutva, nagyon 
helyesen nemcsak a félszeg ifjút ját-
szotta meg, hanem hangjának érdes 
hangosságával a fesztelenebb milijőben 
felnőtt embert is. Abonyi Géza az 
udvarló szerepében legkitünőbb alakí-
tásainak egyikét nyujtotta. Már maszkja 
is elsőrangú : van benne valami Pus-
kin arcából. Hangja halk, tekintete 
mélázó, s egész játékán végigvonul 
nemcsak maga a világfájdalom, ha-
nem nagyon diszkrétül a viiágfáj dalom-
nak bizonyos szenvelgése is. Különösen 
kézjátéka nagyon kifejező : újjai foly-
ton arany nyakláncát babrálják, finom-
kodva és fáradt előkelőséggel. Halmy 
Margit művészien egyszerű eszközökkel 
játszotta Natália anyósát, csak fiával 
való jeleneteiben szerettünk volna több 
melegséget. Palágyi Lajos a háziorvos 
szerepében a szokott jó volt, de nem 
értjük, hogy miért ragaszkodik ama 
szokásához, hogy hangját állandóan 
egy oktáv különbségben fel- és letor-
náztatja. A mellékszereplők közül fel-
tünt Hosszú Zoltán egy tipikusan orosz 
szolga szerepben. 

* 

A Nemzeti Színház másfél évi pihen-
tetés után ismét színre hozta kamara-
helyiségében Ibsentől Solness építő-
mestert. Az új előadás sokban felette 
állott a réginek. Annak idején Ódry 
(Solness) és Bajor Gizi (Hilde Wangel) 
szinte francia tónusra hangolták át 
e darab nehéz északiságát. Most Ódry 
Solnesse igazi norvég jelenség volt. 
Hogy a darab eszmei tartalmát kitü-
nően interpretálta, azt e kitünő mű-
vészről fölösleges is említeni. Csak 
azokban a jelenetekben láttuk egy 
kissé csináltnak fájdalmát, ahol meg-
halt gyermekeiről beszél. Bajor Gizi 
alakításában főképen játékának válto-
zatossága csodálatraméltó. Kifejezései 
szinte egymás sarkába tapodnak, érzé-
sei villámgyorsan váltakoznak: egy 
megkezdett gesztusa még ki sem élte 
magát, már egy más lelki vibrációt 
ábrázoló gesztusba torkollik, arcjátéka 
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egy mondat tartama alatt az érzések 
számtalan iránya felé villan. Bajor 
Gizi Hilde Wangelje ellen csak egy 
ellenvetés tehető : nem volna szabad 
ennek az ideges és végzetszerű nőnek 
ábrázolásába még hébe-hóba sem va-
lami suhancos és fölényes vígságot 
belevegyíteni. Ha ez az egyetlen elsik-
lás nem rontaná játékát, akkor a mű-
vésznő ez alakítása klasszikusan töké-
letes lenne. Solnessné Vízváry Maris-
kának egyik legjobb szerepe. Halál-
sápadt arca, halk jövés-menése, beszéd-
jének szinte sírontúli módja úgy hat-
nak, mintha halottak közül lépett 
volna az élők közé. 

* 

A Belvárosi Színház Hatvany Lili 
darabjának megérdemelt bukása után 
sürgősen másik darabot mutatott be ; 
Berr és Verneuil-nek A szombatesti 
hölgy című bohózatát. Ami a darab 
technikáját illeti, a szokott francia 
bohózati vágányon halad, csak témá-
jának undorító voltával különbözik 
tőlük. Egy naiva szerepeket játszó 
színésznőnek a megöregedéstől való 
félelmét elvégre lehet vígjátéki tárggyá 
tenni, de az anyai érzést egy bohózat 
középpontjába helyezni, legalább is 
ízléstelen. Mert itt egyfelől arról van 
szó, hogy a színésznőt és a nyilvánosság 
előtt titkolt fiát az emberek többször 
együtt látják és rájuk fogják, hogy 
egymásnak szeretői, — másfelől pedig 
ez a fiatalember nem átall olyan csa-
ládba benősülni, ahol a családfőnek 
(s ezt a fiú nagyon jól tudja) az ő 
anyjával viszonya van. — A darabnak 
lehet, hogy mindamellett sikere lesz. 
A főszerep annyira talál Fedák Sári 
egyéniségéhez, hogy szinte csodálatos 
volna, ha nem érne el benne nagy 
hatást. Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban. 

A Nemzeti Szalon már második ki-
állítását nyitotta meg az ú j művészeti 
idényben. Kilenc művész terméséből 
mutat be nagyobb gyüjteményt. 

A tárlat nagyon közepes színvonalú, 
egyik kiállító munkássága sem nyujt 
mélyebb művészeti élményt, túlnyo-
mólag csak mesterségbeli készségről 
számolnak be ezek a festmények és 
rajzok, melyek láthatólag alkotóik lel-
kében sem jelentettek bensőbb meg-

mozdulást. Akad ugyan közöttük né-
hány derekasabb, melegebb alkotás is, 
de a legtöbb falról raktári hangulat 
ásít le a nézőre. Sajnálatos, hogy a Nem-
zeti Szalon ezúttal is elég számos olyan 
vásznat engedett becsúszni termeibe, 
melyek legfeljebb műkedvelő-nívóig ha 
elérnek. A félművészeket pedig való-
sággal káros abba az illuzióba ringatni, 
hogy lélektelen pepecselésükkel valaha 
is keresni valójuk lehet az igazi művé-
szek között . . . 

Dinnyés Ferenc munkái sorában né-
hány rokonszenves darabot láttunk. 
Főleg alföldi hangulatokat szeret fes-
teni, úgylátszik, érzi is a magyar táj 
lelkét, de egyelőre még formabizony-
talansággal küzd, még nem találta meg 
a kellő kifejezésmódot. 

H. Schuschny Erna pasztellképei meg-
lehetősen naivak, hosszú utat kellene 
megtennie, hogy mondanivalóit az 
igazi piktura nyelvén közölhesse velünk. 

Haála Gyula kifejezésmódja már 
elég érett és biztos, pár munkája jobb 
színvonalig ér, ha valami egyénit nem 
is tud ma még nyujtani. 

Habsburg-Lotharinqen Henrik Ferdi-
nánd főherceg kedves kis rézkarcokkal 
vonja magára figyelmünket. Látszik, 
hogy őszinte mesterségszeretet irá-
nyítja karcolótűjét, mellyel nagy hű-
seggel igyekezik megörökíteni kedvenc 
témáit, az osztrák és német dekoratív 
tájakat. Művészkedése nem nagyon 
lendületes, de rokonszenves, mert tuda-
tában van képességei határának és 
azon belül elmélyedéssel törekszik a 
lehető legjobbat megteremteni. 

Kolozsváry Sándor krétarajzaiból va-
lami szándékos naivitásra való törek-
vés érzik, erősen torzítja a formákat, 
nem tud a néző lelkéhez férkőzni. 
Kőrösy Vilmos képei nem értek még 
meg arra, hogy nyilvános kiállítás 
keretében szerepeljenek. Rajzkészsége 
fejletlen, színei elmosódnak, nagyon 
messze jár a művészi kifejezés erejétől. 
Lobisser Svitbert fametszeteiben van 
fantázia, a régi német metszetek mo-
dorát jut ta t ja eszünkbe modernsége 
mellett is. Néhány lapja dús vonal-
játékával komolyabban is elfoglalkoz-
tat ta a tárlatlátogatókat. Örsi Sándor 
állattanulmányai is jobbfajta dolgok, 
néhány vázlatán jó jellemképet tud 
adni modelljeiről, főleg a madarakról. 
Sass Árpád kifejezésmódja eléggé ki-
forrott, pár szolnoki festménye derék 
munka, bár egyéniségét ma még alig 
tudja hangsúlyozni. Mariay Ödön. 
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