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gyar dráma régiségtárába helyezték 
ezt a drámaiatlan bágyadtságot, ezt 
a lazakötésű jelenethalmazt, ezt a de-
koratív unalmat, ezt a nyelvében is 
dekadens és magyartalan erőlködést. 

A Nemzeti Színház tehát súlyosan 
tévedett, amikor csengő ezüstnek nézte 
azt, ami a lehető legjobb esetben is 
csak pakfong. Ezért tehát elsősorban 
esztétikai szempontból keli tiltakoz-
nunk A nagyasszony műsorratűzése 
ellen. 

Ami az esztétikánkívüli szempon-
tokat illeti, olyanféle hírek keringenek 
a levegőben, mintha e darabnak színre-
hozatala a színház részéről a baloldal 
felé való közeledést jelentené. Ha csak-
ugyan így van a dolog, akkor nem 
értjük, hogy miért nem tüntetett ellene 
a jobboldallal együtt a baloldal is. 
Hiszen e mű színrehozatalával a színház 
mintha azt akarta volna demonstrálni, 
hogy a balszárnyi irodalomnak leg-
reprezentánsabb alakja Szomori s ez 
irodalom egyik legértékesebb jelensége 
A nagyasszony. Ez bizony súlyos sér-
tés volt — a baloldal felé s ha ez irány 
híveinek szemét el nem homályosítaná 
a politikai elfogultság, akkor meg kel-
lett volna érezniök, hogy amikor a 
színház pukedlit ígért feléjük, akkor 
voltaképen szamárfület mutatott nekik. 

Galamb Sándor. 
*** 

Marionettek. Ha színpadjainkat kül-
földi társulatok szállják meg (pedig 
újabban kelleténél sűrűbben is meg-
szállják), vajmi ritkán kapunk olyas-
valamit, aminél különb ne akadna a 
magunk portáján ; az italnak inkább 
hangzatos vignettájával kábítgatnak, 
semmint nemes zamatával. De az az 
olasz társulat, mely most heteken át 
szórakoztatta a főváros közönségét, 
csakugyan versenytárs nélkül áll a 
maga nemében. Vittorio Podrecca báb-
színháza igazi huszadik századi magas-
laton mutatja a színpadi ábrázolásnak 
ezt a kétezer esztendőnél is ősibb for-
máját, mellyel az emberiség igen rokon-
szenves bizonyságot tesz róla, hogy 
minden racionális bölcseségei ellenére 
sem bírja magából teljesen kiirtani a 
bábuval játszó gyermek antropomorf 
képzeletét. A Mahabharata hindui ép-
úgy gyönyörködtek ily illuzió-színhá-
zakban, mint az egyiptomi, görög vagy 
római vándorbábjátékosok közönsége, 
a középkor vallásos áhitata épúgy, 
mint a gáláns idők pajkos szelleme. 
Cervantes Don Kihotéja felizgatott 

fantáziával beleavatkozik egy báb-
játék előadásába, az ifjú Goethe nem 
jelentéktelenebb ihletést köszön egy 
vidéki marionettszínháznak, mint a 
Faust-ét, s George Sand bokros becs-
vágyainak nem legkisebbike a bábszín-
ház-direktori buzgólkodás. 

A huszadik század technikai csodává 
emeli a régi mulatságot: Podrecca 
mester bábui mindent tudnak ; a néha 
tizenöt-húsz bábuval benépesített szín-
padon olyan heves lüktetésű élet zajlik, 
aminőt hús-vér együttestől sokszor 
hasztalan várunk. A rendezőket elfog-
hatja a sárga irigység : ezek a színészek 
vakon engedelmeskednek az instruk-
cióknak, mintha — dróton rángatnák 
őket. 

De legtöbbet az egészben az ér, ami 
már nem a gépezet dolga, ami minden 
technikán felüli: a szellem, az egész 
mutatványon eláradó jókedv és talá-
lékonyság. Az olaszok itt is tanuságot 
tesznek róla, hogy valóban a grácia 
gyermekei. Rossini zenei kellemét nem-
csak a Sevillai borbély jelenetei juttatják 
szóhoz, hanem a bábu-gárda minden 
legkisebb mozdulata. Nagyképűségnek 
semmi nyoma, de a derűs játék tükré-
ben annál jobban rádöbbenhetünk a 
magunk nagyképűségére. Ez a varázs-
tükör épen azáltal nagyít, hogy — 
kicsinyít. 

Budapest blazirtnak elhíresztelt kö-
zönsége ezúttal rácáfolt a hírére : való-
sággal tódult a játszószobába. Mert 
a Király-színház nézőterén most csak-
úgy folyt a játék, mint a színpadon. 
Itt a gyeplőszárral kormányzott fa-
bábok játszottak, amott a gyeplőszár-
ból egy-két órára kiszabadult felnőtt 
emberek. Rédey Tivadar. 

Művészeti szemle. 
Zichy Mihály emlékkiállítás a Szép-

művészeti Múzeumban. 
A regényes, érdekes életű, világhírű 

magyar mesternek, Zichy Mihálynak 
születése századik évfordulója alkal-
mából az Orsz. Magyar Szépművészeti 
Múzeum is lerótta háláját egy emlék-
kiállítás keretében. 

Sajnos, e világhírű mesterünk széles-
körű munkásságának termékei nagyon 
szétszóródtak, úgy, hogy igen nehéz 
olyan anyagot összeállítani, mely oeuv-
rejéről teljesen összefüggő képet adna. 
Ezt kellett éreznünk az Ernst Múzeum 
néhány hónappal ezelőtt bemutatott 
emlékkiállításán is. 


