
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
Egy külvárosi szobafestőnek leánya 

a maga kis gépíró és gyorsíró tudomá-
nyával egy szép reggel beállít egy nagy 
bank vezérigazgatójához és kierősza-
kolja, hogy alkalmazza őt maga mel-
lett. Az igazgató úr a munka fana-
tikusa, megtetszik hát neki a munká-
ról szépen szavaló és a valóságban is 
szorgalmas leány. S mivel a leány csi-
nos is, nemcsak a gép- és gyorsírás 
tudománya tetszik meg neki. A szoba-
festő leánya is rajongva tekint a munka 
héroszára, az öregedő bankdirektorra 
s a darab végén a templom egeréből 
milliomos asszony lesz. 

Ez a meséje Fodor László új víg-
játékának, melyet a Vígszínház muta-
tott be. A darabot a közönség is, kritika 
is kedvezően fogadta. A közönség vala-
hogy úgy képzelte, hogy a vígjáték 
a mai életnek hű képe, a kritika pedig 
látta ugyan, hogy az életet csak a 
szobafestőleányok képzelik ilyennek, 
de értékelte azt a vígjátékírói gyakor-
lottságot, amely a fordulatok ötletes-
ségében és a felépítés biztosságában 
mutatkozik. 

Mindez tagadhatatlan is s csakugyan 
nagyon óhajtandó volna, ha vígjáték-
irodalmunkban az alsó határt az efféle 
darabok képviselnék. Túlságos dicséret 
azonban okvetetlenül indokolatlan vele 
szemben, mert az a cukrosvíz, amelyet 
írója elénk tálal, felvonásról-felvonásra 
émelyítőbben unalmas lesz s a szerző 
ötletességének műhelyébe is jelenetről-
jelenetre jobban belátunk, annyira, 
hogy a darab vége felé már szinte bosz-
szankodva állapítjuk meg, milyen mesz-
szire elkanyarog az író, hogy az út 
széléről egy-egy viccet leszakasszon. 

A bankdirektort Somlai alakítja s 
jóval nagyobb feladatokhoz szokott 
képessége játszva emelgeti ezt a pe-
helykönnyű szerepet. A címszerepben 
Gál Franciska — Isten tudja hányad-
szor — mutatja meg, hogy mennyire 
nem únja önmagát ismételni. Van azon-
ban e szerepnek egy mozzanata, ahol 
a cukros kis leánykának mélyebbről 
jövő hangot kellene hallatnia (a máso-

dik felvonás végén) s épen ez a jelenet 
mutatja Gál Franciska tehetségének 
határait. Mert még ha hirtelenül riká-
csolóváváló hangját meg bocsátjuk is, 
kitörése még így is kényszeredettnek 
hat. Fejes Teréz egy gépírókisasszony-
ból kokottá sülyedő lányt tempera-
mentumosan és ügyesen játszik, csak 
lábtechnikája kezd unalmasan modo-
rossá válni. Az az affektált pipeskedő 
járás, az az alsó lábszárnak térdből való 
lógatása úgy hat, mint valami pró-
zára hangolt charleston. S ami még 
szomorúbb, mintha ez a modor iskolát 
kezdene csinálni s partnereire is át-
ragadna. 

A darab epizódszerepeit Szerémy, 
Rajnai és Gárdonyi játszották igen jól. * 

A Magyar Színház, úgylátszik, any-
nyira elszédült a forgó színpados Orosz-
ország sikerétől, hogy új darabját, 
Frantisek Langer cseh írónak Kül-
városát ismét forgó színpadon mu-
ta t ta be. 

A darab középpontjában egy kül-
városi exisztencianélküli fiatalember 
áll, aki szeretőjénél, egy utcai leánynál 
férfit találván, azt hirtelen felháboro-
dásában agyonüti. A gyilkosságot sike-
rül elpalástolnia s úgy feltüntetnie a 
dolgot, mintha az idegen véletlen sze-
rencsétlenség áldozata lett volna s a 
holttestre ő lelt volna rá. S amiért nem 
rabolta ki, az özvegytől még jutalmat 
is kap (egy frakkot) s mivel jó táncos, 
szeretőjével együtt egy barba szegő-
dik el. Gyilkosságát azonban nem tudja 
titokban tartani. Valahogyan kikíván-
kozik belőle. De külvárosi barátai le-
hurrogják vallomását, a rendőrség pe-
dig nem hiszi el, végül egy züllött, el-
csapott törvényszéki bíró törvényt ül 
felette és fölmenti. 

E különös darab a legnagyobb stílus-
összevisszaságot mutatja. Alaphangja 
valami sivár és kietlen naturalizmus, 
mely azonban hol a szimbólumok, hol 
pedig az expresszionizmus felé próbál 
kitörni. Ám sikertelenül, mert végső 
hatásában művészietlenül nyugtalan 
marad. Színszerűség tekintetében még 
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ennél is nagyobb baj, hogy a tizenkét 
képből álló jelenetsorozat első fele na-
gyon is vánszorgó menetű s csak máso-
dik felében mozgalmasabb. 

Mindamellett a szerzőtől jelentéke-
nyebb irodalmi képességeket nem lehet 
elvitatni. Eszközei egyszerűek, nem 
vadászik olcsó hatásra és személyeit 
egy-két biztos vonással tudja meg-
rajzolni. Csak a züllött bíró alakja 
rikító és erőszakolt. 

A főszerepet Kiss Ferenc játszotta 
feltűnően kiegyensúlyozatlanul. Ez a 
kiváló tehetségű színész ismét vissza 
kezd esni abba a hibájába, hogy sze-
repe minden mozzanatának túlságo-
san nekigyűrkőzik. E szerepe is a túl-
játszás jegyében folyt le. Annál érthe-
tetlenebb, hogy egyik jelenetben meg 
épen a másik végletbe csapott: amikor 
a rendőrségen följelenti magát, en-
gedte, hogy partnere, a rendőrtiszt-
viselőt játszó Z. Molnár László kere-
kedjék föléje, pedig e jelenetben az ő 
lelkifurdalásainak kellett volna vezér-
motivummá erősödni. 

Az utcai leányt Titkos Ilona ját-
szotta. Tagadhatatlanul akad nála 
akárhány változatosabb színésznőnk, 
van azonban egy olyan kvalitása, amely 
okvetetlenül kiemelendő: ábrázolásának 
m nden mozzanatát egész testének ki-
fejező és összhangzatos mozgása kíséri. 
A züllött bíró szerepét Csortos Gyula 
kitűnően játszotta; a függöny előtti tel-
jesen fölösleges úr szavait pedig Hege-
düs Gyula mondta nagyon szépen. — 
A rendezés eredménytelenül igyekezett 
hangsúlyozni a darabnak szimbolikus 
elemeit. A színpadi képek pedig ugyan-
azt a stílzavart mutatták, amit maga 
a darab : az előtér realisztikus volt, az 
utcajelenetek háttere pedig ködbe-
veszően, elmosódottan stilizáló. 

. . . Csak még egy esztétikán kívüli 
szempontot akarunk a darabbal kap-
csolatban megemlíteni. Minden nemzeti 
elfogultság nélkül állapítottuk meg, 
hogy Frantisek Langer nem közönséges 
író ; ám semmiesetre sem lángelme, e 
darabja pedig nem több, mint közepes. 
Ha remekműről van szó, kötelességük 
színházainknak ellenséges nemzet iro-
dalmának termékét is bemutatni, de 
a Külváros-féle darabokkal szemben 
lehetnének egy kissé önérzetesebbek. * 

I. M. Barrie, akinek Vén leányok c. 
vígjátékát a Kamaraszínház felújította, 
több művével ismerős már a magyar 
közönség előtt. Pár évvel ezelőtt láttuk 

ugyancsak a Kamarában Alice, ülj 
a kandallóhoz! c. vígjátékát, körülbelül 
egy negyedszázaddal ezelőtt Egyenlőség! 
c. fantasztikus színművével ért el nagy 
hatást a Nemzeti Színház. 

Maga a Vén leányok is jóideig mű-
soron volt s aki két évtizede látta, 
az nem igen felejtette el azt a kedves 
hangulatot, amely belőle árad s azt 
a bájosan valószínűtlen mesét, amely 
a Napoleon-korbeli Angliában játszik. 

A darab főférfialakja, Valentine 
Brown, bizonyosan nagyon kedves és 
derék ember, csak egy hibája van. Ki-
csit korlátolt. Nem veszi észre, hogy két 
barátnője — egy öregedő kisasszony 
és bájos húga — közül a fiatalabbik 
melegen érdeklődik iránta s azzal sin-
csen tisztában, hogy ő is vonzódik, a 
leányhoz. Akkor is túlságosan hiszé-
keny, amikor két barátnőjének rábízott 
pénzét olyan bankba helyezi el, amely 
a bukás szélén áll s magával viszi a két 
leány vagyonkáját. Valentine Brown 
tehát meglehetősen zavaros viszonyo-
kat hagy otthon, amikor hazafias 
lelkesedésében Napoleon ellen katoná-
nak csap fel. De legalább mint katona 
megállja a helyét. Tíz évig vitézkedik 
s a háborúból félkarral és kapitányi 
ranggal tér vissza barátnőihez, akik 
közül az idősebb menthetetlenül meg-
vénült, a fiatalabbik pedig szintén a 
vénülés felé halad. Pénzük elúszván, 
tanítással keresik kenyerüket. Brown 
úr meghökkenve látja a változást s 
még most sem érti, hogy ő az oka 
mindennek. Meghívja barátnőit a Wa-
terlooi diadal ünneplésére rendezett 
bálra. Az ifjabbikban fellángol a már-
már haldokló ifjúság parázsa, újra szép 
és ifjú akar lenni, felölti azt a ruhát, 
amelyet nénje valaha az esküvőjére 
készített, fürtjeit fiatalosra fodorítja 
s kiadja magát a saját unokahúgának. 
A bálban mindenki csak a szép, kacér 
leánnyal foglalkozik, maga Brown úr 
is, ő azonban egészen más célból, mint 
a többiek. Félrehívja és megmondja 
neki, hogy őt ez a kacérság nem tudja 
elszédíteni, ő most látja csak, hogy 
mennyivel értékesebb nála a nagy-
nénje, akit feleségül is fog kérni. Mi 
sem természetesebb, mint hogy a dolog 
végül is jó végre fordul s Brown úr 
csak most viszi oltárhoz szerelmesét, 
holott már tíz évvel ezelőtt megtehette 
volna. 

A mesének e rövid vázlata fogalmat 
sem ad arról a kedves, bájos hangulat-
ról, amely az egész darabon elömlik. 
Megbocsátjuk azt a nagy-nagy való-
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szinűtlenséget is, hogy valaki egy csa-
pásra tíz évet tud fiatalodni és hogy 
senki sem veszi észre, hogy nagynéni 
és unokahúg egy és ugyanaz a sze-
mély. Megbocsátjuk, sőt elhinnénk az 
írónak még nagyobb képtelenséget is, 
mert az a világ, amelybe olyan édesen 
beleringat, nem más, mint a mesék 
világa s az az emberi szív, amelynek 
húrjait olyan naív melegséggel pengeti, 
csak örülni tud azon, ha a szegény 
Phoebe akárhogyan is, de Brown úré 
lesz. 

Az előadás egyike a legjobbaknak, 
amit a Nemzeti Színház produkált. 
A hősnőt játszó Bajor Gizi pedig talán 
e szerepében ért el művészetének el-
eddig legnagyobb magasságába. Rend-
kívüli tehetségét eddig is megcsodál-
tuk, de nem egyszer hökkentett meg 
egy-egy szerepének erőszakolt félre-
játszásával. Hol suhanckodott, amikor 
nem kellett volna, hol pedig bizonyos 
precieuse hangot vitt oda, ahová 
egyszerűbb természetesség illett volna. 
E szerepében azonban tökéleteset al-
kot. Túlbuzgó temperamentumát fé-
kezi, fiús egyéniségét meghalkítja, szó-
val hű marad a szerephez, csak válto-
zatosképességeit bontja ki egész gazdag-
ságukban. A legnagyszerűbbet ott al-
kotja, ahol egyszerre több érzelem-
forrásból fakadó megnyilatkozást kell 
ábrázolnia. Szinte villanásszerűen vib-
ráló kifejezőképessége pillanatok alatt 
vágtat az érzelmek skáláján keresztül. 
Szemérem és enyhe kacérság, életbe 
fáradtság és az életnek nekidacosodó 
akarás, olvadékonyság és finom gúny, 
szerelmese késő vallomásán érzett öröm 
s a multért való szemrehányás — 
gyakran egy-egy rövid jelenetben forra-
nak változatos egységgé. 

Brown úr szerepét Uray Tivadar 
nagyon kedvesen játssza, csak hibá-
san indítja el. A szerep régi ala-
kítójától egyetlenegy mozzanatot át-
vehetne. Mikor először színpadra lép, 
naiv és kissé korlátolt önteltséggel 
kicsit többet kacaghatna. Igy nem 
hatna nevetése e jelenet végén, ami-
kor megtudja, hogy barátnői azt hit-
ték, hogy nősülni akar, olyan brutá-
lisan sértőnek. Azt hinnők: nevet, mert 
hiszen ez a szokása. Ha szerepének 
korlátolt vonását egy árnyalattal erő-
sebben emelné ki, akkor az a pénz-
história is motiváltabb volna. 

Az idősebb kisasszonyt Tasnády 
Ilona játszotta finom érzelmességgel, a 
szakácsné szerepében pedig Kiss Irén 
volt mulatságos. 

Bizony helyesen cselekedett a Nem-
zeti Színház, mikor azok helyett az 
avult francia vígjátékok helyett, me-
lyekkel tavaly kísérletezett, ilyen bájos 
és csupaszív darabot újított fel. 

Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
Horvai János Kossuth-emlékműve. 
Firenze legszebb terén, a Piazza 

delia Signorián, hol a képfaragásnak 
egy egész múzeumra való remeke sora-
kozik, áll egy brutálisan rossz már-
ványszobor is : a díszkút vaskos, lélek-
telen Neptunusa. Mellé bízvást jelző-
táblát tehetnének Riedl Frigyes szel-
lemes szavaival: «Csúnyasági verseny-
ben első díjat nyert». Nem voltak róla 
jobb véleménnyel már alkotójának 
kortársai sem: szájról-szájra adták a 
csípős epigrammát, mely pattogó disz-
tichonban a Michelangelo-epigon mű-
vész helyett a — márvány védelmére 
kelt, körülbelül így : «Ammanati, Am-
manati, mily dicső márványt tettél 
tönkre itt!» 

Mi mérget mernénk rá venni, hogy 
Firenzét járó «Bildungsreisender»-eink 
legtöbbje ezt a «muszájherkulest» 
ugyanazzal a négyszázéves multnak 
kijáró tisztelettel bámulja, mint a 
Palazzo Vecchio tövében egybehor-
dott, kincsetérő társait, teszem a Cel-
lini Perseusát. 

S ugyane külföldetjárt széplelkeink 
között hányan vannak olyanok, kik 
most Budapest ú j Kossuth-emlékében 
világért sem hajlandók egyebet látni 
elrontott márványdarabnál! Hetek óta 
harsognak a jerikói kürtök, hátha ösz-
szedől a kőfal s maga alá temeti az egész 
márványkabinetet (melyet — melles-
leg mondva — az újságok szokott tájé-
kozottságukkal nem egyszer Kossuth-
kormányként emlegetnek ; Batthyány 
érje be szerényen az — örökmécses-
sel). 

Horvai alkotását hibátlannak mi 
sem tartjuk. Főbaja, hogy annyi szim-
bólikát vállal magára, amennyit szob-
rászi eszközökkel kifejezni lehetetlen 
is, szükségtelen is. Gondolatának fo-
gantatása idején — húsz évvel ezelőtt 
— ily meddő irodalmiságok világszerte 
elhomályosították a szobrászat tiszta 
célkitűzését, sokkal inkább, mint ma, 
mikor a klasszikus formatisztaság újjá-
éledő eszménye dereng, ha kitűnő mű-
vekben egyelőre nem is, legalább az 
elmékben. Horvai műve sem bírja 
a márvány nyelvén elmondani mind-
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