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Színház. 
Császár Imre. 

1864—1933. 

Felnőtt egy nemzedék, mely klasz-
szikusan szép fejét, daliás alakját 
színpadon már nem látta. Negyed-
századdal ezelőtt, legszebb férfiévei-
ben, művészetének is virágján, szinte 
máról-holnapra meg kellett válnia a 
Nemzeti Színháztól, ahol két évtize-
den át az élen járt mind a műsorban, 
mind a közönség szeretetében. Az 
örökös tagság díszével távozott, s az-
óta csak a Színművészeti Akadémia 
katedráján tartotta fenn a kapcsola-
tot a színpadi gyakorlattal, melyből 
majd negyven esztendeig adott jeles 
pedagógiai érzékű leckéket az egymás 
sarkába hágó színésznemzedékeknek. 

Színészcsaládból kelt szárnyra 
Paulay Ede keze alatt, ki gárdája 
korán elhunyt kiváló tagjának, Csá-
szárné-Kárevits Máriának választékos 
megjelenésű, nemes organumú fiát 
már huszonhároméves korától vezető 
feladatokban foglalkoztatta, előbb 
amoroso-szerepekben, majd a mű-
során uralkodó francia társadalmi 
drámák bonvivant-alakjaiban. A «hó-
dító férfi»-nak ezidőben ő volt a tö-
kéletes hitelű reprezentánsa ; az ak-
kortájt kelendőségre kelt «házassági 
háromszögek» illegitim szögében az ő 
megjelenése már-már követelmény-
számba ment. Az attaché Prachs bá-
rója, Az ibolyafaló címszerepe, Lady 
Windermere legyezője-nek Darlington 
lordja, Brieux Bölcső-jének háziba-
rátja, az Ahol unatkoznak Bellac ta-
nárja egytől-egyig becsülő emlékeze-
tében él a századvég és századkezdet 

színházi közönségének. Pailleron 
Egér-jében, melynek csak egyetlen 
férfiszereplője van, nála meggyő-
zőbbé más aligha bírta volna tenni a 
zajos hölgy tábor csatározását a hó-
dító Max Simieux körül. Volt benne 
némi hidegség, a szív megmozdulását 
«korrekt» magatartással leplezgető 
tartózkodás ; amit abban a korban 
«kaszinótag-típus»-nak neveztek, an-
nak pontosan egybevágó színpadi 
változatát ő formálta meg. S ha erre 
a típusképre tiszti egyenruha került, 
mint teszem a Dolovai nábob leánya 
Tarján Gidájában, az alak hitele 
szinte hatványra emelődött. 

Jelmezben is a férfias «snájdig»-
ságért állt helyt legsikeresebben; dél-
ceg Balassa Bálintját, nyalka Simonyi 
óbesterét a nézők már a szemükön át 
is szívükbe fogadták. A klasszikus 
játékrend mélyebb feladataira is fu-
totta képességeiből; shakespearei ala-
kításai (Lysander a Szentivánéji álom-
ban, Hector a Troilus és Cressidá-ban 
stb.) közül egy, a Romeo és Julia fö-
lényes humorú Mercutiója a magyar 
Shakespeare-játszás legkülönb ered-
ményei közé tartozik. Az ember tra-
gédiája jubileumi előadásai során pe-
dig új és érdekes felfogású Luciferével 
keltett visszhangotverő feltűnést: 
Madách sátánjában a bukott angyal 
fenségét jut ta t ta döntő nyomatékhoz. 

Az elnémult színész nevével már 
életében elmegy az idő hajója. Csá-
szár Imre híre is egy századnegyed 
történeti távlatában rekedt el. De 
színészetünk és közműveltségünk 
multjának számontartói szem elől ott 
sem fogják téveszteni: művészete 
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annak a letűnt kornak fövenyében 
biztos és időálló horgonyt vetett. 

Lányok az intézetben. 
Winsloe Christa színmüve a Vígszin-

házban. 
A színpadi naturalizmus fénykép-

művészetéért sem lelkesedünk, még 
kevésbbé a fotomontázs szándékolt és 
hatáskergető műfajáért, mely az 
összhatás sugallóerejét az egymás 
hegyén-hátán tolongó részletektől 
várja. Személyes visszaemlékezésekre, 
élmény- és hangulatemlékekre tá-
maszkodik ez a színpadi mozaik-
munka, mely külföldi pályafutásán 
többszázas előadássorozatokat ért el, 
hangosfilmváltozatában meg éppen 
az egész ó- és újvilágot bejárta. 
Szerzőjében van igazi együttérzés a 
szenvedéssel; van bizonyos rokon-
szenves mértéktartás is ott, hol té-
májának szexuális vonatkozása má-
sokat talán durvább öltésekre csábí-
tana, hanem azért alapjában ő is csak 
a «méltatlanul szenvedő naivság» 
melodrámai gombjához varrta darab-
ját, melynek zajos «világsikere» csak 
az Ambrus Zoltán igazához szolgál-
ta t újabb bizonyságot: «milyen kevés 
írói képességre van szüksége a szerző-
nek ahhoz, hogy a szinpadon pro-
sperálhasson !» 

Egy északnémet leánynevelőinté-
zet élete kerül elénk, mely tagadása 
minden élet-nek. Katonatisztek lá-
nyait fogják itt kaszárnyai, jófajta 
porosz drill alá. A tanárnők ridegsége 
és korlátoltsága tőlünk valami hold-
beli távolságot sejtetően idegen. Ebbe 
a lélekgyilkoló környezetbe csöppen 
bele a kis Manuela von Meinhardis, 
egy apátlan-anyátlan, betegesen ér-
zékeny és rajongó gyermek. Társnői 
ugyanezt a testi-lelki igát hordják, de 
a gyermeki fizikum és kedély termé-
szetes rugékonyságával. Manuela elüt 
tőlük, végzetét ő magában hordja, a 
jeles intézet azt legfeljebb megérleli. 

A többiek is mentőövül fogadják és 
serdülőkori rajongással bálványozzák 
körül a tanárikar egyetlen emberi 
érzésű tagjának, von Bernburg kis-
asszonynak a kimért s az intézetben 
obligát formákon átütő melegségét és 
jóságát. Manuela azonban ebbe a 
fényforrásba valósággal belehull s 
benne halálra perzselődik. Ezért is 
nem látjuk megdöbbentő sorsát va-
lódi drámának, hamarabb a patholó-
gia szánalmatébresztő esetének. Egy 
intézeti színielőadás sikerének má-
morában a kis lány meggondolatlanul 
túlad a Bernburg kisasszony részre-
hajlatlanságát gyanuba borító titkán, 
s mikor tettének tudatára ébred, fia-
tal életét áldozza fel kiengesztelésül: 
a színpadi képek során rendületlenül 
kísérteties lila fényben csillogó, baljós 
ablakon át leveti magát a mélységbe. 
A színház egyik igazgatója bemutató-
előtti nyilatkozatában gyermektragé-
diáról beszélt. Mi éppen a tragikait 
nélkülözzük a szerzőnő színpadi tör-
ténetében, mely úgy, amint előadja, 
sokkal inkább gyermekszerencsét-
lenség. Ahhoz, hogy belőle általáno-
sabb művészi igazság lélekzete fu-
valljon, túlságosan klinikai kórképlet. 

A siváran naturalista darab hang-
neme a Vígszínház játékstílusához 
jól talál, s ebből az egybevágásból 
szinte tökéletes színpadi tolmácsolás 
támadt, sőt a főbb szerepekben a 
megnemesítésnek és lélekkel átárasz-
tásnak jótékony többlete is gyönyör-
ködtetett. Ágai Irén nagyrahivatott 
tehetség; a mély átélés szokatlan ere-
jével, a lélek gazdagságának a fiatal 
Varsányi Irénre emlékeztető szerény-
ségével arra jogosít fel, hogy vergődő 
kis Manuelájában egy magasbahágó 
színészi pálya indulását gyanítsuk. 
Az évek óta ezeken a deszkákon mű-
ködő (majd azt írtam : kallódó) Tőkés 
Anna is most jutott először olyan fel-
adathoz, mely előkelő képességeit 
méltón foglalkoztatta. A környezet 
kényszerét vállaló kemény fegyelme-
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zettség meg az ennek fölszíne alatt 
hánykolódó emberi jóság és nagy-
lelkűség kettős síkján folytatott mű-
vészi játszmája színpadunk egyik leg-
igazabb becsülést érdemlő teljesít-
ménye. Peéry Piroska a pedagógiai 
vércsék vezérszólamában maga volt 
az Intézet Szelleme : felfelé stréber és 
alázatos, lefelé az érzelmi vakság és 
süketség világbajnoka. Karikirozó vo-
násból egy szemernyivel sem élt, 
vérfagyasztó, szinte fiziológiai hatása 
egy elferdült lélek dermedt mélységé-
ből szakadt föl. Mellette — egy ok-
távval mélyebb hangnemből — Gyön-
gyössy Erzsi a döngő bornirtságnak 
volt pompás megszólaltatója. Az in-
tézeti «kadett»-leánykák jól össze-
hangolt együtteséből két színpadi 
novicia : a magávalsodró vérmérsék-
letű kis Szombathelyi Blanka meg 
a választékos játékstílusú Perczel 
Zita vonta magára a figyelmet. 

Lysistrata. 
Emőd Tamás Aristophanes-átdolgo-

zása a Belvárosi színházban. 
Az ókori komédiaírónak vaskosság 

dolgában csak epigonjai lehetünk, 
szövegét a könyv lapjairól mai szín-
padra áttelepíteni lehetetlen; s Ly-
sistratája éppenséggel «csúcsteljesít-
mény». Utódai a mult századvég óta 
mégis erre a csípős mártásra járnak 
rá legmohóbban. Donnay volt az 
úttörő, a Chat Noir szellemében, 
mely az attikai só legitim örökségét 
büszkén vallotta. Emőd Tamás azt 
hírlelte, hogy ő a klasszikus vígjáté-
kot adja, a cselekményt legfeljebb 
egyéb aristophanesi művek motivu-
maival élénkítve. Ám Donnay egész 
csomó fordulatát kisajátítja, a leg-
árulóbbat is : a házasságtörés csat-
tanóját, mely csakugyan ízig-vérig 
francia változat. Ez paródiává teszi 
már Donnay darabját is s paródiánál 
az Emődé sem egyéb. Csakhogy az 
ő parodiája szemernyit sem franciás, 

annál inkább — pesties s ha Donnay 
némi joggal nézi Athént az ókor 
Párizsának, Emőd bizonyára önké-
nyesebben az ókor — Terézvárosá-
nak : «itt helyben» vigadozik — Aris-
tophanes számlájára. Muzsikus szer-
zőtársa, Nádor Mihály, a görög grá-
ciához is, a finom paródiához is kö-
zelebb jár, ritmusai szellemesebben 
hancuroznak s több elméset mon-
danak, mint a szövegírónak egyéb-
ként formailag virtuóz verssorai. 

Bárdos Artúr rendezése a kép-
zelem gazdagságának s a minden rész-
letet fölényesen egybefogó fegyelme-
zésnek ritka példája. Ez a nagy ren-
dezői «belefekvés» a színpad ará-
nyain valamelyest túl is csapott : 
a nagy női sokadalom még az inti-
mebb fordulókon is akárhányszor 
Homeros zajos darvainak emlékét 
idézte. De a ragyogó színpadi képek, 
a jelmezek szinte orgiasztikus szín-
kavargása, Beck Juditnak a görög 
vázák arcéirajzait követő koreogra-
fiája így is megtették a magukét. 
A stilizálás elvét csak a versmondásra 
kellett volna jobban kiterjeszteni; az 
ebben lappangó hatáslehetőségeket 
még a főbb szereplők is jobbára el-
ejtették. 

Ezek közül ezúttal Turay Ida 
került az élre; a nagy «kollektív» 
színpadi felvonulásokban egyénibb 
humorral, és kellemmel szinte egyedül 
ő állta meg a helyét. Mellette — ha-
bár igen «szemelvényes» alkalmakra 
szorítva — Dajbukát Ilona tagbasza-
kadt vidéki amazonja hibázott rá leg-
inkább a friss és jóízű paródia hang-
nemére. Csak a fő-fő mozgató, az 
asszonyi ész és báj megtestesítője, az 
ingadozók közt az egyetlen céltisztelő 
taktikus : maga Lysistrata nem ka-
pott reliefet Titkos Ilona kezében. 
Jóformán mindent rábízott a kiszá-
mítottságra, a játékalkalmakon való-
dibb beleélés nélkül siklott át, Ari-
stophanes felé egyelőre Emőd Tamá-
sig sem jutott el. Rédey Tivadar. 


