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L E A R K I R Á L Y . 
Shakespeare-felújítás a Nemzeti Szinházban. 

Pontosan száz évvel a színház első Shakespeare-bemutatója után meg-
jelent a jubileumi játékrenden az a nagy tragédia, amellyel ennek az intézet-
nek legszebb szolgálata megkezdődött, a Lear király. Németh Antal vállalta 
új betanítását s egész technikai megoldásának tervét ; a végrehajtásban 
Both Béla játékmesteri segítségére támaszkodott. 

Felfogásával nagyjában egyet lehet érteni, arra az egyedül helyes 
alapra épít, hogy az első szó maradjon a költőé, a rendezés puritán eszközei 
engedjenek minél több teret a közönség képzeletének. Színpadának meg-
oldása emlékeztet a Hevesi-félére, bizonyos egyezkedést mutat a shakespearei 
színpad meg a korunkbeli díszlet s főként világítási hatások között. Németh 
kevés, bátran stilizált, erős nyomatékú háttérjelzésre s ugyancsak egyszerű, 
de a színek nyelvén sokatmondó jelmezekre gondolt, s mindebben Horváth 
János tervezői tehetsége kitűnően támogatta. 

Az előadás stílusa is efelé halad, a lehető legtisztább tolmácsolásra 
törekszik, elismernivaló sikerrel. Mindenesetre azt mutatja, hogy a becs-
vágyó fiatal igazgató jólesően közeledik a művészi alárendelés elvéhez. 
A szerepek kiosztása egészében szintén sikerült. Igen jó Lear leányainak 
hármasa, különösen a mintaszerű szövegejtés tekintetében. Mátray Erzsi 
Goneriljének súlya van és emberi életvalósága, Tasnády Ilona Reganja a 
klasszikai stílus legjobb színvonalán áll, Szörényi Éva Cordeliájának pedig 
megvesztegető szépségén és ifjúságán kívül az érzelmes végjelenetekben 
őszinte melegsége is figyelmet érdemel. Rajta csak az első, a tragédiát 
elindító mozzanat gazdagabb kidolgozását kell sürgetnünk, ebből egyelőre 
még hiányzott Cordelia daca, nem láttuk lényének azokat a vonásait, amelyek 
benne az «apja leánya» jellemét hangsúlyozzák s ezzel tragikai sorsát is 
meghatározzák. Annakidején Váradi Aranka adott belőle legkülönb leckét: 
miként lehet öt színpadi percet egy végzetét erényeiben hordozó jellem 
hiánytalan feltárására kizsákmányolni. 

Az agg Gloster alakja fontosabb, mint aminőnek a régibb előadások-
ban akárhányszor mutatkozott. Az ő tragédiája párhuzamosan bontakozik 
ki a Learével, ezért nem szabad elszürkülnie. Most Tárayban csakugyan 
méltó gazdára lelt : lélek, méltóság s megható aggastyáni gyengeség köl-
tözött belé. A «vők»: Lehotay és Abonyi igen jól megállják helyüket, az 
egyik durban, a másik mollban. Timár Edgarja nemes jelenség, kár, hogy 
«szegény Tamás»-sá változásának mozzanatait a színpad kérlelhetetlen sötét-
sége elvitte. Uray Bolondjának finom melanchóliája igen rokonszenves, 
mértéktartó némajátéka is kifejező. Kovács Károly «cselszövői» megrögzött-
sége szintén kezd jótékonyan megolvadni. Csak Makláryra nem volt helyes 
rábízni Kent alakját. Ide több tekintély kell, grófibb föllépés, sőt amikor 
pórias álcát ölt i s : humorának melegebb forrásokból kell fölbuzognia. 
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Mindez Maklárynak nagyon jellegzetes, de egészen másízű egyéniségétől 
tökéletesen idegen. 

De ha valahol: itt igazán a főszereplő vállán nyugszik minden. Kiss 
Ferenc nem is volt méltatlan a gyönyörű feladathoz, amivel megtisztelték, 
legfeljebb azt lehet mondani, hogy nem termett rá minden tekintetben. 
Esztendeje Othellóval is szép sikere volt, de akkor sem minden fogyaték 
hiján. Nagy átérzettségéhez, ízléses eszközeihez szó sem fért, csak Othello 
fejedelmi magatartásával maradt némikép adós. «A föllépés előkelősége, 
a nagyság igézete az, ami valamelyest hiányzik lelkes és éber művészi biztos-
sággal végiggondolt munkájából» — ahogy akkor írtam róla. Udvariatlanabb 
bírálói közt akadt olyan, akit Othellója hellyel-közzel a «hizelgő cigány»-ra 
emlékeztetett. Ezek talán Learjének is valami enyhe Gambrinus király-ízét 
állapíthatnák meg. Mi csak az uralkodói vonást nem éreztük eléggé az apa 
mély és megindító fájdalma mellett. Pedig Learből annak sem szabad rövi-
debbre jutnia. Lehet is, hogy a jeles művész legértékesebb vonása : magá-
ban fürkésző örök nyugtalansága majd közelebb jut ennek az egyensúlynak 
megteremtéséhez. Addig is becsülést érdemel a legnagyobb föladat szolgá-
latába állított odaadó, szép munkája, amelybe minden hitét és művészi 
tudását belevitte. 

Hazajáró lélek. 
Zilahy Lajos színművének felújítása a 

Nemzeti Színházban. 

Tizenöt év multán kevés «újdon-
ság»-gal lehet szóba állni. Zilahy első 
drámája változtatás nélkül is alig-
hanem érdeklődést keltett volna eny-
nyi idő mulva. Mégis most érettebb 
művészi eszközeivel gyökeresen bele-
avatkozott ; mindenben sikeresen, 
ami a finomabb megokolást, gazda-
gabb színezést illeti. A lényeg válto-
zatlan maradt : a női lelkiismeret 
kálváriajárása. Amit egykorúlag meg-
állapítottak, hogy : alapjában egyes 
esetről, kórtani jelenségről van szó, 
ma is érvényes. De a szingularitás 
mögött az igazi költő messzebb hordó 
lélekismerete is eleven : a sírontúl 
is óvó, «bosszúállás»-ában is istápoló 
szeretetnek ez a szép elégiája ma is 
megfogja a szíveket. Új jelenetek is 
kerültek a darabba, mint teszem a 
bárkörnyezetbe helyezett mozzana-
toké, melyek a női amoralitás leg-
szélsőbb színeit kívánják beékelni, 
azt mondhatnám : fölöslegesen ; a 
dráma itt valamelyest elakad, a 

kísértés ereje sem fokozódik. Annál 
szebb és költőibb az Erzsébet-hídi, 
szintén új jelenetben a férj lélek-
mentő szerepének tiszta és erős 
hangsúlya. 

Az előadás igen jó. Bajor Gizi az 
«elhagyás művészetéinek bámulni-
való magaslatán éli újra régi szere-
pét ; szava, mozgása már nem a 
mesterségtudásnak, hanem a művészi 
ihletnek diadala. Méltán áll mellette 
Timár, abban a feladatban, melyhez a 
nagy Pethes Imre egyik utolsó remek-
lésének feledhetetlen emléke füződik. 
Megint a lélek mélyéből fakadnak föl 
szavai, mint — hálás örömünkre — 
újabb alkotásaiban mindig. Jávorról 
is örömmel kell följegyezni, hogy ol-
csóbb színességek feláldozása árán 
a valódi lélekrajz biztosabb ígereté-
vel jelentkezik. Petheő Attila hig-
gadt előkelősége a dráma egyik leg-
kényesebb fordulópontjának nagy 
erőssége. Gózonnak friss és hatásos 
eszközei vannak, egy hajszálnyival 
bővebben a kelleténél. Nagy Adorján 
játékmesteri gondossága, Jaschik Ál-
mosné díszlettervezői ízlése nem cse-
kély mértékben járul hozzá az elő-
adás színvonalának biztosításához. 
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Nóra leányai. 
Székely Julia színműve a Nemzeti 

Kamaraszínházban. 
Rokonszenvessé ezt a drámát min-

denekfölött az teszi, hogy nem a siker 
kis fogásait próbálgatja, hanem ko-
molyan fölvetett kérdésekkel vias-
kodik. A mai nő kérdései ezek, me-
lyek szüntelenül közöttünk kísérte-
nek, amióta Ibsen Nórá-jának lelki 
megébredéséhez az életviszonyok vál-
tozása a külső indítékok egyre jobban 
elsokasodó áradatát is hozzáadta. A 
fiatal írónő három női sorsot bogoz 
fel előttünk, mindig a «férfikérdés» 
szempontjából s végül is arról győz 
meg, ami felől különösebben meg-
győzetnünk aligha szükséges, hogy : 
tehetség, vérmérséklet és «fajsúly» 
dönti el az egyénenként változó meg-
oldást. Nem is okadatolásában van 
az ereje, inkább becsületes komoly-
ságában, valódi írói együttrezgésében 
és tagadhatatlan színpadi érzékében. 

Mindez erényeivel különb fogad-
tatást érdemelt volna, mint aminő 
részéül jutott. Áldatlan napjaink 
múló (de veszedelmes) légkörében 
minden művészettől idegen mellék-
tekintetek prédájául esett, vele a 
szép és gondos előadás is, melynek 
külön érdekessége volt, hogy Bajor 
Gizit először állította a rendezői pul-
pitus mellé. Pompásan, valóban az 
avatott karmester érzékével látta 
el tisztét, kivált a női szerepek gazdái 
lehettek hálásak szerető és csupa-
lélek irányításáért. Gobbi Hilda ko-
moly, szép sikere a jövő felé is nagy 
ígéret. Szörényi Éva az árnyalatosság 
irányában jutott jelentékenyen 
előbbre. Szeleczky Ziza üde kedves-
ségét csak a túlszínezés veszedelmé-
től kell még erélyesen visszaszorítani. 
Uray finom és gazdaságos játéka, 
Juhász jellegzetessége a darab hama-
ros letünésének veszteséglistáján ha-
tározottan egy-egy fájdalmas tétel. 
S ugyancsak kár a Básthy István mes-
teri színpadképeiért. 

Fehér és fekete. 
Bourdet Edouard vígjátéka a Víg-

színházban. 

Lanyha tisztelője volna Bourdet 
kipróbált írói képességeinek, aki en-
nél a hevenyészett s már eredetileg is 
külvárosi színpadra szánt művénél 
hosszasabban elidőzne. «Vagány»-tör-
ténetet írt, ő maga erkölcstanulmány-
nak mondja, de azért nem kell nagyon 
készpénznek venni erkölcsi elmélke-
dését, valójában hálás tárgyat kerge-
tett és olcsó sikert, nem valami er-
kölcsös eltökéléssel. A fehéreknek, t . i. 
a békés nyárspolgároknak, meg a 
feketéknek, mármint az alvilágiak-
nak társadalmát keverte össze valódi 
«rázókeverék»-ké, közben előállt az 
ilyenkor már kötelező oldalvágások-
kal a becsületesség és becstelenség 
felől táplált «balhiedelmek» felé, anél-
kül, hogy állításainak bármiféle iga-
zolását szükségesnek látná. Még csak 
a mulatságosság enyhítő körülmé-
nyére sem túlságosan fellebezhet, 
mert — egy-két vidám fordulatot 
leszámítva — meglehetősen «áll» a 
színpada. A párizsi csibész slang va-
rázsa sem valami új, még nálunk 
sem, ahol természetesen angyalföldi 
átírásban idézgeti a Liliom fénykorát. 

Alapjában kár volt a Vígszínház 
gondos munkájáért, melynek pedig 
pl. a Páger ízes és benső kedvességű 
alakítása határozottan számottevő 
értéke. Muráti Lilinek «ismétlés» ju-
tott, több rokonhangú szerepe után, 
pedig az ő tehetségének üdvösebb, 
ha változatosságra fogják. Rádayra 
ugyanez mondható. Komár Juliska 
most is megvesztegetően kedves és 
közvetlen. A többiek szokott szint-
jükön mozognak, talán az egy Bihary 
emelkedik ki egyénibben soraikból. 
Harsányi Zsolt fordítása ezúttal nem-
csak fordulatosságával, hanem «kül-
telki» szakavatottságával is kiválik. 

Rédey Tivadar. 
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Z E N E . 

IFJÚSÁGI ÉNEKKAROK. Négy iskola énekkarának legutóbbi hang-
versenye ismét bebizonyította, hogy ma ezek az ifjúsági énekkarok a magyar 
hangversenyélet igazi sztárjai, a nemzeti ünnepélyek legnépszerűbb szereplői, 
a magyar zene leghathatósabb propagálói. Nem hirdetik öles plakátok a 
hangversenyeiket s mégis olyan zsúfolt terem, olyan forró lelkesedés, véget nem 
érő ünneplés az eredmény, amilyen ma talán még a világotjáró virtuózoknak 
sem jár ki. Ez az a zeneművelés, amely mindenkép méltó és megfelelő korunk 
nagy célokat kitűző szellemi eszményeihez : a zenélésnek a népi közösségbe 
való belekapcsolódása, nem koncertező versengéssel, nem üzleti alapon, hanem 
a benső érzületi összefüggés, az igazi tárgyszeretet, a hit, a lelkesedés szellemében 
űzött zenemüvelés. Csakis ilyen módon lehet gyermekektől a legmagasabbrendű 
művészi eredményeket elérni, mint pl. ezen a hengversenyen Kodály Zoltán 
«Jézus és a kufárok» c. világhírű kórusának előadása volt. Ebben három 
intézet: a I. ker. Koronaőr-utcai polgári leányiskola, a X. ker. Szt. László 
gimnázium és a Salvator tanítóképző énekkara osztozott. A bámulatos tisz-
tasággal, biztos muzsikalitással és friss lendülettel énekelt műben talán a 
drámai követelmény volt az egyetlen, aminek a gyermeki lélek nem tudott 
megfelelni, de ezért bőven kárpótoltak a gyermekszoprán friss, kristály-
tiszta színei, amelyek különösen tudatosságra hozták a mű fenkölt eszme-
világát. Ismét tanulság arra, hogy csak a legjobb, a legtisztább, a legművé-
szibb alkotást tudja a gyermeki lélek minden zenei nehézségek ellenére is 
ennyire megáévá tenni. Áz ilyen szellemben nevelt énekkarok lehetnek csak 
a régi nagy egyházi mesterek legjobb tolmácsolói. A műsoron szereplő 
gregorián-dallam, Lasso, Palestrina, C. Festa stb. művek előadása épúgy 
megütötték a legmagasabb mértéket, mint a többi új magyar kórusok, Ko-
dály, Bartók, Vásárhelyi kórusainak előadása. 

Ha meggondoljuk, hogy ezek a szereplő énekkarok felerészben polgári 
iskolák növendékeiből álltak, akik hála nagyszerű karvezetőiknek : Mar-
kóczy Irénnek és Preisinger Lászlónak, ilyen eredményeket tudtak felmutatni, 
csak még jobban fájlaljuk, hogy a legújabb középiskolai tanterv a III. osz-
tálytól kezdve kizárta a gimnáziumokat ebből a gyönyörű mozgalomból. 
Az iskolai karénektanításnak a nemzeti kultúra szempontjából való első-
rangú fontosságát ma már mindenfelé felismerték. Igy éppen a körülöttünk 
lévő országok — Németország elsősorban — a legnagyobb gondot fordítanak 
minél alaposabb kiépítésére. Ezzel szemben nálunk, ahol olyan világhírű 
magyar mesterek állnak a mozgalom élén, mint Kodály és Bartók s ahol ez 
a mozgalom ilyen páratlan eredményeket tud felmutatni, mint sok-sok 
hasonló után, ez a hangverseny, éppen a középiskolás ifjúság, a nemzet 
jövendő vezető szellemi rétege esik el a faji szellemben való zenei kiképzés, a 
nemzeti önismeret egyik leghathatósabb eszközétől: az iskolai karének-
tanítástól. Dehát minden reprezentációs dísznél, hivatalos elismerésnél és 
támogatásnál nagyobb érték a szívből jövő őszinte meggyőződés, az Esz-
méért való tiszta lelkesedés, amellyel ma az iskolai énektanárok és tanít-
ványaik ezt a nagy nemzeti kultúrmissziót végzik. S az ilyen munka sohasem 
veszhet kárba, mert élő talajba, a lélek termő talajába hull az a mag, amely 
előbb-utóbb meg kell, hogy hozza a gyümölcsét, ennek a mozgalomnak 
legfőbb eszményét: a népzene által a magyar nemzet minden rétegének 
egybefűzését. Prahács Margit. 
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