
S Z E M L E 

Színház. 
A murányi kaland. 

Móricz Zsigmond vígjátéka a Nemzeti 
Színházban. 

«Mindennél nehezebb műfaj»-nak 
mondja maga a szerző is — egyik szín-
házi ujságban — a történelmi vígjáté-
kot. Újat ezzel nem igen mond: 
Gyulai óta, ki azt szintén «kétes becsű 
genre»-nak nevezte, nem akadt szín-
padi író, aki igazán megcáfolta volna 
azokat a kitűnő érveket, melyeket 
dramaturgi nézetének megokolására 
(éppen egy Széchy Máriáról szóló szín-
művel — a Szigeti Józsefével — kap-
csolatban) Gyulai tüzetesen kifejtett. 

Móricz belátva a műfaji nehézsége-
ket, mégis nyilván azt remélte, hogy 
éppen ő lesz az, ki ez irodalmunkban 
széltére feldolgozott, de mindig bizo-
nyos amazon-páthosz hangneméhez 
alkalmazott tárgyból a vígjátéki indí-
tékokat kiszabadítja s azokból olyan 
kothurnusmentes, «emberi» komédiát 
állít színpadára, amely a háromszáz-
éves időbeli távolságon át is egészen 
mai érdekkel foghatja meg a közön-
séget. 

Csakhogy a gazdaságos kompozíció, 
a fődolgokra szorítkozás Móricznak 
nem legkülönb írói erénye, színpadon 
meg éppen nem az. Amit művében 
könnyed vígjátéknak szánt, abból jó-
formán csak egy, jól — bár kissé el-
nyujtottan — megírt dialógus maradt 
hírmondónak: Mária és Wesselényi 
negyedik felvonásbeli jelenete a Mu-
rány alatti erdőben. De ez a hang is — 
kirívó stílustöréssel — olcsón bohóza-
tivá, sőt operettivé alacsonyodik a 
darab zárószakaszában. Közben pedig 
az író órákat fecsérel el Murány vára 

belső, családi perpatvarainak aprólé-
kos, még regényben elképzelve is cél-
talanul kényelmeskedő, színpadon meg 
egyenest elviselhetetlenül terjengős 
rajzára. Valahányszor Móricz idáig 
színrekerült, valami jótékony kéz nyil-
ván mindig alaposan belegyomlált a 
szövegébe. Most a rosszul értelmezett 
tisztelet becsben tartotta minden sza-
vát, pedig a szóból — bármily ösztö-
vér is kétágú cselekvénye — teljes 
ötödfél órán át ki nem fogy. Úgy ad-
ták elő darabját, ahogy megírta, meg-
írni pedig úgy írta meg, hogy semmi 
kárba ne vesszen abból, mit tárgyával 
s a korral kapcsolatban forrásművei-
ben talált. A sokgazdájú vár élete 
olyan aprószeres részletvonásokban 
kerül elénk, mintha teszem Takáts 
Sándor valamelyik történeti értekezé-
sét játszanák el a színpadon. S a házi-
munkázás, muzsikálgatás, sütés-főzés 
között történni egyéb sem történik, 
mint, hogy : Mária két mákvirág nővé-
rével meg ezek állatian önző és durva-
lelkű élettársaival vívja elkeseredett 
harcát, anyagi javakért. Történelmi 
vígjáték? Hamarabb : naturalista pa-
rasztkomédia, annak is meglehetősen 
szándékolt és ízetlen. Szentigaz, hogy 
Móricz írói ereje ezúttal is leginkább 
éppen egy-egy nyersebb fordulat biz-
tos megragadásában nyilvánul meg, 
csakhogy ez az erő most mindúntalan 
ott vet lobot, ahol legfeljebb csak arra 
jó, hogy az állítólagos vígjáték szöve-
tén goromba lyukat égessen. Néhai 
Szigeti József murányi színművéről 
Gyulai így nyilatkozott: «Ez a Széchy 
Mária, ez a Wesselényi majdnem be-
teggé tett». Minket most ez a vesze-
delem főleg a jeles «sógorok»: Illés-
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házy meg Listius uraimék részéről 
fenyegetett. Az a félállati hangosság, 
duhajkodás, lövöldözés, amivel ők a 
színpadon jó két órát elúrimuriznak : 
legsivárabb színházi emlékeinkhez tar-
tozik. Szinte fellélekzettünk, mikor a 
másodsorban álló epizódfigurák vet-
ték át tőlük a szót, a kenetes beszédű 
Kádas várnagy, vagy a konyharecept-
jeivel okvetetlenkedő Pázmányné kul-
csárasszony, noha az ő végnélküli 
litániáik is jobbára azt a vágyat kelte-
gették bennünk: bárcsak a színház-
ban is alkalmazni lehetne hébe-korba 
a parlamenti — cloture-lámpát. 

De ha ennek nem is, a rendezői 
kék plajbásznak joga a színházban is 
ősi jog, kár, hogy az igazgató-rendező, 
ki igaz szeretettel, a legkisebb dol-
gokra is kiterjedő nagy gonddal látta 
el tisztét, erről a jogáról szinte egé-
szen lemondott. A forgószínpad alkal-
mazásában is nagyobb mértéket kel-
lene tartani. Az egész füleki várat 
kacsalábon megforgatni csupán azért, 
hogy egy titkos követségre kiszemelt 
palóc paraszt a vár kazamatáiból a 
kapitány színe elé kerüljön : valóban 
felesleges. Ez a Wesselényi üzenetét 
vívő paraszt, kinek küldetése a drámá-
nak legszigorúbban vett expozíciójá-
hoz tartozik, különben is csak a har-
madik felvonás végén jut el a darab 
másik főszereplőjéhez, Murányvár asz-
szonyához ! Ez mindennél jellemzőbb 
a szerző technikai tehetetlenségére : 
nem vet rá ügyet, hogy felvonások 
időtartama alatt a néző valósággal év-
szakokat érez elmúlni, hacsak az idő-
illúziót a cselekvény belső szoros egy-
másbaileszkedése meg nem menti! 
A füleki várúr «primőr»-uborkába 
rejtve küldi üzenetét, de mire ez a 
körülményes uborka eljut rendeltetése 
helyére : a mi érzésünk szerint már 
a későntermő murányi hegyen is vége 
az uborkaszezonnak . . . 

A közreműködők közül a két fő-
szereplőnek meglehetősen felemás fel-
adat jut, közülük Petheő igen jól into-

nálja Wesselényit: valami diákos ked-
vességet, egy kis «stikli»-vágyat is ve-
gyít alakjába, kár, hogy amíg a darab 
végén újra szóhozjut, szinte elfelejt-
jük ezt az intonálást. Somogyi Erzsi 
Móricz elképzeléséhez igazodott, ki a 
két férjet is végigszolgált Máriát — 
miért, miért nem? — mindenáron 
gyermeteg süldőasszonnyá igyekszik 
«átértékelni». A vár alatti találkán 
egy-két komolyabb hangja is szépen 
sikerült, a páncélos jelenet rikító szí-
neit pedig egyéni szeretetreméltósága 
enyhítgette jótékonyan. A borissza 
sógorok figurái Sugár meg Kiss Ferenc 
kezében voltak. Amannak mérsékle-
tét dicsérni lehet, emez azonban túl-
zott becsvággyal iparkodott megfe-
lelni Móricz legszélsőbb elképzelésé-
nek az igazi «vadkan»-ról. Csoda-e, ha 
magyar grófja így sokkal hitelesebben 
bevált volna valami részeg kozák-
altisztnek? Aczél Ilona és Mátrai Erzsi 
baljós Széchy-lányai közül kivált az 
elsőnek jutott keserves feladat: mon-
dókáját állandó hideglelés közt végig-
vacogni ! Nagyobb gyönyörűségünk 
telt Bartos meg Vizváry Mariska jó-
ízű epizód alakjában s főleg Hosszú 
Zoltánnak minden ízében jellegzetes 
mozgású, zamatos beszédű uborkás 
palócában. 

A pénz nem minden. 
Bús Fekete László életképe a Vígszínház-

ban. 

A minapi méltóságos asszony után, 
aki trafikosságra jutott, most az ok-
leveles tanárnőről szól a rege, aki cse-
lédsorba kerül. Ma ilyen az élet, 
mondja a szerző, s az élet ma bizony 
sokszor ilyen. Ilyen, de mégsem olyan, 
mint ahogy Bús Fekete megírja, hasz-
talan nevezgeti darabjait életképek-
nek. A részletei tökéletesen, azon nyer-
sen hitelesek, akárcsak a fotografiák, 
de az összességük éppoly távol van a 
realitás s még inkább a művészet igaz-
ságától, mint a fényképek egyvelegé-
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ből összegyúrt fotomontázs. Hiába 
magyarázgatja az író, hogy korunkban 
a pénz már nem minden többé, sőt 
kezd hovatovább kompromittálódni, 
hogy helyét átadja a tehetségnek és 
életrevalóságnak. Szép ez az igen mo-
rális alapokon nyugvó optimizmus, 
csakhogy maga a darab vajmi kevéssé 
győz meg afelől, hogy a tétel igazsága 
sürgősen kiderülni kívánkozik. Még 
csak azt sem nagyon bizonyítja, hogy 
a színpadi szerzők közül máris a tehet-
ségeseké a pálya s nem azoké, akik az 
anyagi boldogulás réve felé igyekez-
nek. 

A kis Zsuzsi álszobalány története 
cupringeri útnakindításától kezdve 
mindaddig, míg a házmesterék villany-
szerelő és futballbajnok Janijával ösz-
szeboronáltatik: bizony meglehetősen 
ponyvarecept szerint van kisütve és 
feltálalva. A csinos cseléd körül legyes-
kedő, de gyáva és lovagiatlan méltó-
ságos úr, ennek férj-nagyfogyasztó 
neje, az «ügyetlen» ügyvéd, a forgalmi 
rendőr-házfelügyelő, az érzelmes sza-
kácsnő, a mentor-hajlamú cupringer 
stb., szóval az egész «pesti ház»: csupa 
hamisítatlan, «echt» és «jól eltalált» 
alak egybeterelése egy nagyon is ér-
zelmessé hamisított, csöppet sem va-
lódi és inkább ügyesen ki-, mintsem 
igazán e/talált történet lebonyolítása 
céljából. A történet azután — bár-
mennyire «korunk jelszavát» volna is 
hivatva propagálni — végül csupán az 
író mesterkedéséből s nem a maga 
benső, embersorsok közt szövődő tar-
talmánál fogva áll meg — úgy ahogy 
— a színpadon, melyre itt még külön, 
szokatlanul nehéz feladat is hárul: az 
ú. n. «atmoszféra» megteremtése. 
Ebben a díszlettervező Vörös Pál 
csakugyan remekelt: olyan pesti bér-
kaszárnyát állított a színpadra, mely 
szinte szöveg nélkül is azt szavalja 
polgári fülünkbe : «A nagyvilágon e 
kívül nincsen számodra hely !» 

A ház lakói Hegedüs Tibor rende-
zői tehetségéből mind igen kitűnően 

«laknak». Dayka Margit elragadó ta-
nárnői úriassággal húzza le a méltósá-
gos úr hegymászó-cipőjét, Jávor Pál 
hősies önsanyargatással tanul tőle hal-
evést és helyes magyarságot, Gomba-
szögi Ella olyan autentikus szakácsnő, 
akár egy Helfgott bácsi műtermében 
készült gyorsfénykép. Góthné a kel-
leténél többet beszélés művészetének 
valódi specialistája, csakúgy, mint 
Gárdonyi a cupringeri lelkivilágnak. 
Mály a helyzet magaslatán álló őre a 
rendnek. Rajnainak kevesebb csipő-
billegetésre is elhinnők a léhaságot. 
A rikító karrikaturán át az elrongyolt 
embersors valódi vonásaiból legtöbbet 
a Csortos szuggesztiv rajzú zugpró-
kátora éreztetett. 

Rulett. 
Fodor László vígjátéka a Magyar Szín-

házban. 

Molnár Ferencnek ma leghűsége-
sebb tanítványa Fodor László, — még 
abban is, hogy akárhány ujdonságá-
gával szülőhazáját csak halmozott kül-
földi sikerek után ajándékozza meg. A 
szülőhaza viszont nem mindig s nem 
szükségképpen üti rá a maga pecsétjét 
ezekre a külföldi sikerekre. Ausztriai, 
német- és olaszországi multtal került 
elibénk ez a már fogantatásában jel-
legzetesen nemzetközi vígjátéka is, 
mely «a szerelmi és a játékszenvedély» 
összeütközéséből sarjaszt igen vé-
kony, minden lelki igazságtól függet-
lenített, valóban mondvacsinált cse-
lekvényt. Mert ez a mondva csinálás 
a Molnár-iskolának legszembetűnőbb 
jegye : a dialógus által, sőt a dialó-
gusért van minden, a szó pillanatnyi 
kábító hatása hivatott elleplezni a 
szavak értelmi vagy érzésbeli termő-
talajának meddő sivárságát. A «ru-
lett» is ezúttal az a Molnár Ferenc-i 
góc, amely körül a dialóg pörög, szü-
net nélkül, mint a rulettgolyók a híres 
montecarlói «vesztőhelyen». Ez a mo-
nacói környezet is igér némi színpadi 
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varázst: elvégre a «nagy» és «mon-
dain» élet igézete a minden rendbéli 
lelkiszegények közt örök. S végül: a 
«rulett» még az élet szimbólumául is 
beválhat, már csak azért is, mert az 
életet mindenhez lehet hasonlítani, 
hát még olyan «esélyes» valamihez, 
mint a szerencsekerék ! 

Fodor nászutas férje a zöldasztal 
mámoráért elveszti feleségét, ki a re-
ménytelen konkurrencián elkeseredve, 
már egy tágszívű riviérai kokottnak 
kezd konkurrenciát csinálni. Ebben 
az inkognitójában találkozik ama bi-
zonyos «deresedő halántékú» gentle-
man-nel, aki végül az alvajáró me-
részségű asszonykát el is üti az ily 
csekélységek iránt már végkép elva-
kult férj kezéről. A férj rulett-hazárd-
sága meg az asszony erkölcsi hazárd-
játéka fut versenyt az egész, meglehe-
tősen gusztustalan, a legalantasabb 
szekszuális gondolatok körében mozgó 
vígjátékon, melynek a párbeszédek 
pergőtűzszerű élénksége az egyetlen 
elismernivaló oldala. Ebben Fodor 
kápráztató rutint szerzett, már szinte 
maga mögött hagyva az utóbbi évek-
ben határozott ellankadást mutató 
Molnár Ferencet. 

A Magyar Színház is főleg játék-
ütemben nyujt kiválót: Tarnay Ernő 
rendezése jeles stílusérzékre mutat. 
A játékos férj lehetetlenségét Ráday 
szeles mozgással, friss beszédtechni-
kával takargatta. Törzs a «higgadt böl-
cseség»-nek itt meglehetősen kongó 
igéit némi kedves egyéni melankóliá-
val festette alá. Makay Margit a poen-
tes beszédnek színpadunkon egyik 
legragyogóbb képviselője s a lényében 
rejlő úriasság mindig jótékony ellen-
szere az efféle színpadi «démon»-ok 
iránt netalán érzékenyebb gyomrok 
megmozdulásának. A legnehezebb 
dolga a fiatal Sulyok Máriának akadt 
a kokottot játszó ártatlanság szere-
pében. Üdén, ízlésesen, figyelemre-
méltó biztossággal látta el feladatát. 
Kézjátéka még némi fegyelmezésre 

szorul, de a hangja magában is nemes 
anyag, alkalmas rá, hogy valóban a 
lélek muzsikáját közvetítse s a be-
széde tisztaság és hajlékonyság tekin-
tetében is mintaszerű. 

Rédey Tivadar. 

Négy szinházi este. 

A lagymatag színházi évad a vége 
felé közeledik. Az egymásra sűrűn kö-
vetkező bemutatók színes sorában 
nem igen akadt eddig sem olyan, amely 
zavartalan művészi élvezetet, vagy 
éppen valamiféle nagy színházi él-
ményt nyujtott volna, — ezután sem 
várhatunk ilyen csodát. A színházak 
még hajszoltabb ütemben szaladnak 
a gyorsan múló napok után, a produk-
ció kényszerű szaporasága pedig az 
elmélyedő, gondos munkát akadá-
lyozza. A dráma-termést sem lehet 
olyan gazdagnak neveznünk, hogy e 
mohó darabfogyasztás mellett rá ne 
fanyalodnának színházaink a sová-
nyabb, sokadikrangú színmű-táplálék 
feltálalására. Igy hát egy reménytelen 
circulus uitiosus keletkezik és a kelle-
metlen okok-okozatoknak e körtán-
cában a közönség sokat emlegetett 
pénztelensége csak egyik láncszem. 

A darabontó Vaszary János leg-
újabban bemutatott bohózata például 
csirában maradt nyers ötlet, amely 
nem igen fogja csábítani a Belvárosi 
Színház finomabb ízlésű és irodalmibb 
csemegékhez szokott közönségét. Az 
ötletgazdag fiatal szerző új művéből 
teljesen hiányzik az élet- és probléma-
látásnak az a groteszksége, amely egy-
egy színpadi írásában itt-ott felbuk-
kant és remélni engedte, hogy a mé-
lyen mai, új komédiatípusnak a mo-
dern olasz és francia dramatikusokkal 
versenyezni próbálkozó magyar mű-
velője lesz. Ezzel szemben egyes jelek 
arra engednek következtetni, hogy 
Vaszary a filmoperett felé vette útját, 
új darabja pedig már egyenesen az 
amerikai burleszkeknek azt a korsza-
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kát jut tat ja eszünkbe, amikor Chaplin 
még innen volt a Kölyök és az Aranyláz 
megalkotásán. 

Egy modern makrancos hölgy a 
Házassággal kezdődik c. darab hősnője. 
Az elkényeztetett, önfejű, dúsgazdag 
leány férjhez megy szerelemből egy 
szimpatikus fiatalemberhez. Ez az 
amerikai Petrucchio kevesebb lélek-
tani ismerettel rendelkezik, mint re-
naissance elődje, mert az esküvő előtt 
mit se vesz észre menyasszonya vesze-
delmes természetéből, különben azon-
nal — lemondana bősz Katájáról. (Igy 
azonban semmi sem lenne a darab-
ból . . .) Mert az ujdonsült férj nem az 
a fiú, aki — szerelem ide, szerelem 
oda — nagyon ambicionálná az asz-
szonyszelidítést. Amikor közvetlenül 
a nászút előtt összevesznek azon, hogy 
melyikük vezesse az autót és a leány 
útrakel a férj helyett egy pohos imá-
dójával, aki hajlandó minden szeszé-
lyét teljesíteni, a férj vérző szívvel 
bár, a rövid félórás, de annál viharo-
sabb házasélet után azonnal válni 
akar. Az első felvonás ennek a duett-
ből quintetté szélesülő veszekedés-
fergetegnek mulatságos rajza. Ami 
ezután következik, annak édes-kevés 
köze van a főtémához. Az országúton 
szélvész módra száguldozó kisasszony-
feleséget rablók támadják meg és el-
fogják. Megtudva, kicsoda a foglyuk, 
váltságdíjat akarnak kicsikarni a dús-
gazdag apától. A harcias menyecske 
réme lesz a rablóknak, jobbra-balra 
repülnek a pofonok és olyan kordában 
tar t ja őreit, hogy azok váltságdíj nél-
kül is szívesen elengednék már, csak-
hogy megszabaduljanak tőle. De az 
amerikai «bősz Kata» nem megy el, 
várja férjét, — akit egy kicsit mégis 
szeret — hogy az szabadítsa meg. Vé-
gül is megérkezik a «szabadító» és mi-
után jól összeverekszik hitestársával, 
a rablók revolverrel kényszerítik őket 
a kibékülésre, csakhogy már elvigye a 
kentuckyi rablófészekből veszélyes és 
kellemetlen életepárját. 

Ennek a minden lélektani folyama-
tosságot nélkülöző mozidarab-mesé-
nek a vékonyka szálára egy sor vicc 
van fűzve. Ezek a viccek a mulatta-
tók — sokszor szellemesek is, — nem 
pedig a darab. Az előadás — a szerző 
rendezésében — eléggé érdekes kere-
tet szolgáltatott ezeknek a vicceknek. 
A «rapszodikus» amerikai menyecske 
megszemélyesítője, a szép és mondén 
Lázár Mária nem volt teljes hitelű kis-
asszony-fúria. A férj elejtett és vázla-
tosan megírt figuráját a kitűnő Páger 
Antal igyekezett megtölteni emberi 
tartalommal. Ha ez nem sikerült is 
minden vonatkozásban, nem az ő 
hibája. Mulatságos és egyéni alakká 
lett a sokszorosan kikosarazott, gyáva, 
falánk, intrikus tőzsdés, a fiatal-
asszony udvarlója, Huszár Pufi ábrá-
zolásában. A rablóbanda tagjai és 
egymásközti jeleneteik azonban érde-
kesség nélkül valók voltak. 

Biztosan több szerencse fogja kí-
sérni a Vígszínház legfrissebb ujdon-
ságának előadásait. Hunyadi Sándor 
egy-két komoly balsiker után úgy 
látszik helyrebillent egyensúllyal írta 
meg Ritz, 1919 című darabját. Azok 
a túlfeszült nagyotakarásból eredő 
gátlások, amelyek a Feketeszárú cse-
resznye kivételes sikere után az írót 
zavarták, mintha eltűntek volna. Nem 
akart többet, mint amennyit t u d : 
színes, mozgalmas életképet vetíteni 
a színpadra, minden zártabb kom-
pozíció nélkül, valami egyszerű em-
beri kis mese keretében. Az író lelki 
hangszűrője három hangot zenget 
vissza élesen a lármás, bábeli életből : 
a férfi és nő testi és lelki szerelmének 
sikoltását, a pénz csörgését és nemzeti 
tudat tétova kiáltását. (Ez a sorrend 
az írónak a problémákat látó és élet-
ábrázoló képességében, ennek a képes-
ségnek különböző intenzitás-fokozatai-
ban leli magyarázatát.) A Feketeszárú 
cseresznye-ben az első és harmadik 
hang szövődött össze erőteljes egy-
ségbe. Új darabjában a leghalványab-
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ban a harmadik szólal meg : a román 
megszállás napjaiban, a Ritz-hotel 
bárjába, ántánt-tisztek közé betévedő 
magyar katonatiszt ajkán. Legerő-
sebben az első zeng : hogyan adja oda 
lányságát egy fiatal, kedves teremtés, 
akit megérintett a körülötte láposodó 
élet lehellete, egy ántánt-tisztnek, 
akibe beleszeret és aki sikertelenül 
akar kokottot formálni kis barát-
nőjéből. Szinte valószínűtlenül ideális 
szerelme a leánynak, azután a futó 
kalandot kereső tisztben is szerelmet 
ébreszt. De nem belülről jön a meg-
váltás. A könnyelmű fiú elverve min-
denét, piszkos adósságokba keveredve, 
rangjától megfosztva, már halni ké-
szül, amikor beviharzik ajtaján testvér-
bátyja. Ügyeit rendezi és tud juk : 
a főhadnagy elveszi feleségül a leányt, 
aki már a szíve alatt hordozza a gyer-
mekét. 

Ezt a kis történetet szerencsés kéz-
zel 1919-be helyezi Hunyadi Sándor, 
csaknem kizárólag a külföldi katonai 
misszió tagjai közt pergetve le a lazán 
összefűzött jeleneteket. (A Vígszínház-
nak ezzel alkalma nyílik pompás és 
valósághű enteriőrök sorát forgatni 
el színpadán a nézők e l ő t t . . . ) Hu-
nyadi képei élnek, ha kissé egyoldalú-
nak érezzük is a «vérnek és aranynak» 
ezt az erős kicsengését az élet polifon 
zenéjéből. Nagy kár még, hogy sűrűn 
zavarják fülünket nyers, sőt durva 
szavak, mondatok. A realizmus ezt 
nem indokolja, mert a valóságnak egé-
szen más akusztikája van, mint a 
színpadnak, a színháznak. 

Az előadás kifogástalan, gondos. 
A rendezés az ántánt-tiszteket időtlen 
uniformisokba bujtatta, ami azonban 
nem akadályozta meg felismerésüket. 
A simán és elegánsan összejátszó 
együttesben mindenki helyén volt. 
A szerelmes kis Ilona fő szerepét a 
fiatal és tehetséges Ágai Irénre bízta 
az igazgatóság. A kísérlet jól sikerült. 
Ha volt is egy-két jelenete, amelybe 
több, teljesebb, emberibb életet le-

helhetett volna, Ilona, Ágai kis-
asszony ábrázolásában, megfogta a 
nézőket. Jávor Pál keménykötésű, 
hevülékeny, könnyelmű, majd keser-
vesen vergődő főhadnagya, Csortos 
Gyula talpig katona puritán ezredese, 
Gárdonyi Lajos Markót érdemlő si-
berje, Gyergyai István visszataszító 
bár-énekese és Fejes Teri szeszélyes, 
szeles kokottja voltak az est legszebb 
és legértékesebb színészi produkciói. 

A Kamaraszínház a Caramba sike-
rén felbuzdulva és talán az egykor 
sok varieté-, majd operett-előadást lá-
tott falak misztikus kisugárzásának 
hatása alá kerülve, melyet úgy látszik 
nem gyengített meg a páréves nem-
zetiszínházi mult emléke sem, hátat-
fordított a színműirodalomnak és 
Bolondóra címen zenés burleszket tű-
zött a műsorára. Kizárólag a lelkes 
színész-gárda kedvéért kivételesen szí-
vesen foglalkoztunk volna az előadás-
sal, amelynek nem egy jelenetében 
a régi commedia dell'arte-k halhatatlan 
kacagtató ereje támadt fel. A főpróbát 
Pest színházi életében páratlanul álló 
botrány kísérte : a sajtó képviselőinek 
egy része kiszorult a nézőtérről és 
így nem áll módunkban beszámolni 
az előadásról. 

A Nemzeti Színház olyan fárad-
hatatlan lendülettel dolgozik, mintha 
még mindig a főidényben lenne. 
Az irodalom barátainak őszinte örö-
mére műsorába iktatta R. Besier-
nek a nagy angol költő-házaspár, 
Robert Browning és Elisabeth Barett 
regényes szerelméről szóló darabját. 
A Londonban és Newyorkban hatal-
mas sikerrel játszott dráma Ahol tilos 
a szerelem címen került színre nálunk. 
Az irodalomtörténeti alakok itt tulaj-
donképpen mellékesek. A lényeges a 
modern pszihológia, mely igen érde-
kes tárgyra bukkant az öreg Barett 
Wimpole-streeti ódon házában. 

Elisabeth régidők óta bénán, bete-
gen fekszik apja házában. Az iroda-
lomban, költészetben talál életcélt és 
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menedéket, mint ahogyan tudatalatti 
ösztöneitől indítva a betegségbe mene-
kült apja megsejtett rettenetes szen-
vedélye elől. Az öreg Barett előtt sem 
világos ez a lappangó érzés, ami több, 
mint az apai szeretet. Ő a túlzó vallá-
sosság védősáncai mögé bujik fenye-
gető önmaga elől. Közben zsarnoki szi-
gorral tilt el házában minden szerel-
met, nehogy többi gyermekeinek pél-
dája ismeretlen vágyakkal töltse meg 
romantikuslelkű legidősebb leánya szí-
vét. Mániákus féltékenységgel küzd a 
természetes, igaz, emberi szerelem 
ellen, anélkül, hogy komolyan önma-
gába merne pillantani és a tudat nap-
fényére emelni a sötét mélységekben 
meghúzódva élő rejtelmeket. De minél 
zsarnokibb módon uralkodik gyer-
mekei seregén, annál éhesebb, sóvár-
góbb lélekkel várják azok az emberi 
élet tavaszának napfényét, mely mégis 
rásüt ezekre a szerencsétlen rabjaira 
a Wimpole-streeti háznak. 

Elisabethre is . . . Robert Broniwng 
előbb lávaforróságú, titokzatos versei-
vel hódítja meg ezt a szomorú szívet, 
majd levelezni kezdenek, kapocs szö-
vődik e két nagyszerű költő-lélek kö-
zött, majd a személyes találkozás vég-
leg nyilvánvalóvá teszi, hogy egymás-
nak elrendelt élet az övék. Elisabeth 
számára egyszerre értelme lesz az élet-
nek és a szerelemtől erőre kapott lélek 
legyőzi a beteg test tehetetlenségét. 
Gyorsan gyógyul. . . Már utazhatna. 
Itáliába ! De az öreg Barett, aki félté-
kenyen látja, hogyan csúszik ki kezéből 
a gyermekei fölött való hatalom, látja 
az egészségessé lett Elisabeth belső fel-
szabadulását, elveszti a talajt a lába 
alól és kitör belőle az önmaga előtt is 
titkolt rettenetes vallomás. Elisabeth 
most már egy pillanatig sem akar itt-
maradni, ebben a sötét házban, meg-
szökik Robert Browninggal, aki titok-
ban feleségül vette. 

Ezeket a mozgalmas, színes, drámai 
lelki változásokat írta meg R. Besier 
öt felvonásban, aprólékos, gazdag rész-

letezéssel, sok költői erővel. Amit a 
Nemzeti Színház előadásán láttunk, az 
egy más darab volt. Az utolsó felvoná-
sig egyetlen néző sem lehetett tisztá-
ban azzal, hogy az öreg Barett tulaj-
donképpen miért is ellensége annyira 
a szerelemnek. Egy gyakran nevetsé-
ges, ellenszenves, modern Tartuffe élt 
előttünk a színpadon, a túlzó puritán 
egy remek karrikatúrája, nem pedig 
ösztöneinek végzetes, sötét szörnyei-
vel viaskodó, szerencsétlen ember, aki-
nek lélektani tragikus mozzanatai né-
hol félelmes erővel viharzanak el előt-
tünk. Az ötödik felvonás nagy vallo-
mási jelenete pedig későn és halványan 
tárta fel a nézők előtt a dráma igazi 
lelki motorját, amelynek itt már fel 
kell robbannia. Elismerjük, hogy 
Budapesten és a Nemzeti Színházban 
nem lehetett volna a hiteles darabot 
játszani, azzal a pszichológiai mezte-
lenséggel, ahogyan Londonban vagy 
New-Yorkban játszák. Ebből a szem-
pontból viszont dicséretes Odry Árpád 
gondos, érdekes és művészi színészi 
munkája, amivel másnak mintázta 
meg az öreg Barett különös arcát. 

Tökéletes volt Bajor Gizi mint Eli-
sabeth Barett-Browning. Ez a hárfa-
lelkű és hárfahangú, csodálatos színész-
asszony szinte minden esztendőben 
megajándékozza a közönséget egy-egy 
igazán «nagy» alkotással. A szenvedés-
nek és szerelemnek szinte zenei szép-
ségű testet-öltése volt a benne életre-
kelt Elisabeth. 

Pár nappal utóbb az Antigone fel-
újításával tett tanuságot a Nemzeti 
Színház amellett, hogy a klasszikusok 
kultuszát változatlanul elsőrendű kö-
telezettségének tekinti. Amennyire a 
színház tradiciója megengedi, maivá 
hangolt, gondos előadás keretében, új 
rendezésben, új szereplőkkel került 
színre az elmúlhatatlan szépségű mo-
numentális tragédia. Az egész előadás 
emberibb hangnemre volt hangolva. 
A hatalmas pátoszú mondatokat igye-
keztek a szereplők lélektanilag reálissá 
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tenni, egyben belső túlfűtöttséggel 
telíteni meg. Ha nem is érte el minden 
jelenetben és minden szereplőnél ez a 
túlméretezett lelki drámaiság az exta-
zist, az alapfelfogás és a nyom, amerre 
elindultak, helyes volt. Meglepően szé-
pen sikerült Lehotay Árpád Kreonja. 
E szertelen jellem sokszínűen és erő-
teljesen bontakozott ki ábrázolásában. 
Csak elmenetelére kell jobban vi-
gyáznia, hogy az is mindig szervesen 
az előző jelenet folyománya legyen és 
hogy testtartása, járásának ritmusa, 
híven tükröztesse a hős lelkiállapotait. 
Mátray Erzsi Antigoneja új, értékes 
oldaláról mutatta be a kitűnő művész-
nőt. Nemesen csengő alt hangján drá-

mai erővel keltek életre Sophokles 
mondatai. Dekoratív mozgása is kelle-
mesen támogatta játékát. — A szín-
pad ízléses és nagyvonalú. A rendezés 
komoly, értékes munka, csak a kóru-
sok beállításával nem tudunk egyet-
érteni. 

Az Antigone mellett Marivaux 
finom, mulatságos rokokó vígjátékát 
újította még fel a színház. A szerelem 
és a véletlen játéká-t már csak azért is 
érdemes volt újra műsorra tűzni, hogy 
gyönyörködhessék a közönség Somogyi 
Bogyónak jóízű, csupahumor kis fran-
cia szolgálóleányában, mely a rokokó-
kosztümön is átizzó magyar színeivel 
bűbájos színészi alakteremtés. 

Németh Antal. 

Képzőművészet. 

Kiállítások. 

Az Ernst-Múzeum legutóbbi cso-
portkiállításán a legnagyobb várako-
zás Kernstok Károly gyűjteményéből 
bemutatását előzte meg s tegyük 
hozzá, itt érte a közönséget a leg-
nagyobb csalódás. Kernstok a háború 
után Németországban dolgozott s a 
germán expresszionizmus hatása alá 
került. Hazatérve ez a hatás egy ideig 
eleven maradt, ez új gyüjteménye 
azonban azt mutatja, hogy a művész 
vissza akar térni ifjúkorának iedáljai-
hoz, a nagy aktos kompozíciókhoz, 
melyekkel annakidején emlékezetes 
sikerei voltak. A visszatérés nem sike-
rült. Új képei sem rajzban, sem szín-
ben nem foghatók a régiekhez, színe-
zésük önkényes, rajzuk nehézkes, 
kompozíciójuk erőltetett. Különösen 
rajzbeli fogyatékosság tűnik fel ennél 
a művésznél, kinek kitűnő rajzkultú-
rája közismert volt. Nagy kompozícióit 
a régiekkel összevetve, első pillan-
tásra feltűnik a rohamos visszafejlő-
dés. Néhány képe úgy hat, mintha 
egy ismeretlen, jó modern képet köze-
pes tehetségű festő másolt volna le. 

Vadász Endre, kit eddig aprólékos 
megmunkálású grafikájáról ismertünk, 
olaj képeket állított ki. Ugyanaz a 
szeretetteljes elmélyedés jellemzi 
vásznait, mint rézkarcait. Témája a 
város és falu mindennapi élete, amit 
aprólékos gonddal és kedvesen ad 
elő. Nem vágyik feltűnésre, nem tűz 
maga elé nagyobb feladatokat, mint 
amelyeket meg tud oldani, rajzbeli 
készsége és finom színkultúrája meg-
óvja a tévedésekről. Gallé Tibor grafi-
kákat állított ki, erősen színes és ro-
busztus formanyelvű lapokat, melyek 
a fiatal művész fejlődését mutatják. 
Petri Lajos képmásszobrai kifejezőek, 
de kissé hidegek. 

Újabb kiállításán az Ernst-Múzeum 
a Munkácsy-Céh művészsorsjátéká-
nak nyereménytárgyait mutatta be, 
csaknem száz művész, pártállásra való 
tekintet nélkül, vonult fel a művész-
nyomor enyhítésére. A céh ezúttal 
nyolcadik kiállítását rendezi az ezzel 
kapcsolatos sorsjátékkal egybekötve 
s áldásos munkájával méltán vívja 
ki a művészeknek és a művészet 
barátainak elismerését. 

A Tamás-Gallériában Simon György-
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