
sabb fokig. Kisebb rajzai, de küöSitü-
-sen az Ifjúsági vasűrtvonailon rajtolt 
vázlatai azt mutatják, toogy a -kűítart'-V 
munka szép eredményiekké] járt. Al-
má:s% ha nem is mindig üvba nélkül, 
•díC legbiztosabban -rajzol a kiállítók 
közül. 

Meg kell említenünk, hogy. a kiásl-
íitás anyaga nem mutatna megfeleli) 
kapcsolatot a művészek körül zajl'> 
élettel ha Petriik ás Ailmási az Ifjú
sága vasútvonalról hozóit anyagot 
insim áülípják ki. A anásík három kiál
lító meni törekediett az életet, társa-
dalirnunk alkotó munkáját kifejezni. 
Ezt a mulasztást mm még tanulmá
nyaikká indokolhatják — de a jövő
beni feltétlenül .több tartalmat kell, 
hogy vigyenek, mutakájuík/ba. 

A tárlatot ir/ntegy ezerötszáz ér
deklődő látogatta meg — amit igen 

szép eredménynek tekiintheJtiüik, mert 
sajnos a munkásság szervezett láto
gatása elmaradt Fedte- itt van az 
ideje, hogy fölkeltsük a munkásosz
tály figyelmét kulturális fejlődésünk 
képatöművészeti ága iránt is. 

Feltűnően sok kiállított munkán 
látjuk az »eiliadott« jegest. Nagyon 
b'ztató jelenség. ;hogy a fiatal mű
vészeket elsősorban kultúrintézmé
nyeink — a szubot-cai városi mú
zeum és a Jugoszláviád Magyar Ku.l-
túrszöv^ség részesíti anyagi támo
gatásban. 

№ndezt összevéve reméljük, hogy 
cz a kiállítás tovább' lendületet ad 
az öt fiatal képzőművész munkálko
dásainak és hc^y a jövőben még 
jobb, tartalmasabb és rendezettebb 
anyaggal lépnek a köz&nség eilć. 

Gajdos Tibor 

S Z E M L E 

BEAUMARCHAIS 
A MAGYAR NÉPSZÍNHÁZBAN 

A jugoszláviai Magyar Népszm-
)úz alig két éve működ k. Д sem
miből alakult, hiszen a régi Jugo
szláviában nem volt önáiió magyar 
színjátszás, s ha akadt egy-két hi
vatásos szintsz. az is más pályát 
választott, s a biztos kenyér mellől 
ment e' olykor műkedvelőkkel ma
gyar színpad : szereplésre. Erre az 
egy-két tapasztalt színészre és t a-
tal műkedvelőkre támaszkodliatoít 
megalakulásakor a jugoszláviai Ma
gyar Népszínház, Akik figyelemmel 
kísérték kezdeti próbálkozásait, még
annyi derűlátással sem hihették, 
hogy két év alatt ódiáttg fejlődhet az 
együttes és vele együtt a színház. 

Ezt bzonyítja J . C. Beaumarchais 
Figaró liázasságának előadása. Ma
gyar színpadokon a Figaró házassá
gát Paulay Ede óta játszák, a buda
pesti Vígszínháznak évtizedeken át 
•vo't visszatérő műsorszáma. Még 
.tizenegynéhány évvel ezelőtt is lát

hattuk Góth Sándor nagyszerű ren
dezésében, s az itteni előadást aka
ratlanul is a vígszínház: előadások
hoz kel hasonlítanunk. Góth Sán
dornál a pittoreszk színpadi kép, az 
előadás .meseszerűsége volt fontos, 
a szellemes fordulatokban gazdag 
vígjáték könnyed előadása. Akkori
ban járt Jusznij lársu'ata Európá
najk ebben a részében, s romantikus 
kisérlete ;ből sokat átvettek minde
nütt, ahol megfordult. A pestj F'g;i-
ró is felemelkedett a realitás ta'ajá-
ról a mese színes világába, de .talán 
túlságosan felemelkedett. A szerep
lők oly ritmikusan mozogtak, hogy 
szinte bábszínházban képzeltük ma
gunkat, s oly gagyogva és selypítve 
beszéltek, hogy azzai tökéletesen el
sikkadt Beaunrarchais éles szarkaz
musa s a művészi játék mögött le
tűnt a XVIH. század franca forra
dalmi szelleme. 

Garay Béla rendezése nem nélkü
lözi teljesen ezt a meseszerűséget, 
de ná !a ez is alkalmazkodik a darab 
általános ironikus hangulatához. 



Megmaradt a. pözépúton, az imbrog-
lio-vígjáték könnyed, de sohasem 
könnyű előadásánál. Nála nem sik
kad el a mondanivaló a művészi já
tékban, néha talán túlságosan is ér
vényesül a játék rovására. Amikor 
például Marcelina ifjúkori botlását 
men=ti és ezzel éles bírálatot mond 
az akkori társadalomról, az úri kö
rök és a szegényíány viszonyáról, 
az úgy hat, mint egy prograimbe-
széd. A szánalmasan kómikuis Mar
celina egyszerre kilép szerepéből, a 
rámpához megy és a közönségnek 
szavalja el mondókáját. A színpadon 
ezalatt megáll a játék, a többi sze
replő a körmét piszkálja, vagy 
ugyancsak a közönséget néz*. Egy 
nem kevésbé fontos jelenet, amikor 
F g a r ó a maga életét mondja el, tel
jesen elsikkad, hatástalanná lesz, 
mert a Figarót alakító Sövény Ká
roly minden átélés nélkül, anélkül 
hogy észrevenné mit mond, egysze
rűen eldünnyögi a monológját. Ilyen 
kitűnő rendezés mellett, amikor Ga-
ray Béla egy fiatal együttessel 
Eeaumarchais-t játszatja szép művé
szi elgondolással, nagyvonalú rende
ző' irányítással, ilyesminek nem vol
na szabad megtörténnie. Ezt Garay 
Bélának mondjuk, nem az együttes
nek, s ő megérti, hiszen az ö ta
pasztal tsága. hozzáértése nagyban 
elősegítette a Magyar Színház fejlő
dését. 

A darabnak négy nagy szerepe 
van. Ahnaviva. gróf. akit Pataky 
Lász'ó alakít, Rosina. a felesége, 
akit Ferenczy Ibi, Figaró a gróf ko
mornyikja, akit Sövény Károly és 
Susanne. ak :t R. Fazekas Piri visz 
a színpadra. 

Pataky László tehetséges, kultu
rált színész. Fegyelmezett, ökonomi
kus. Nincs egy felesleges mozdula
ta; m'ndig tudja, mit csinál. Talán 
a hanghordozásában van valami 
sztereotip vonás, ami azonban bizo
nyosan eltünk majd. Az az érzé
sünk, hogy inkább dráma az eleme, 
hegy orgánuma, vérmérsék l te s 
egész figurája erre predesztinálják. 
Nc:r. színes, könnyed, hanem elmé

lyülő, tépelődő egyéniség. Dc jó* 
színészhez illően, jól megállja a he
lyét Beaumarcha's darabjában is. 

Ferenczy Ibivel a Magyar Szín
ház kitűnő erőt kapott. A V á r a t o v 
vendégben és az Orosz 'kérdésben 
becsületes drámai alakítást nyújtott, 
tt azonban játszott. Ahogy íe'kapta 

a fejét, ahogy dobbantott, ahogy el
fintorította az arcát, ahogy a szenti
mentális jeleneteknél mosolyogva a 
könnyeivel küzdött, az felejthetet
len. Az igazi tehetség ott nyilatko
zik meg. ahol nem kell vigyázni rna-
gára. S Ferenczy Ib* önfeledten, fi
nom szenvedéllyel játszott. Mimika-
a, mozdultai k'íorrott színészi te

hetségről adnak bizonyságot 
Sövény Károlyról sajnos, netrr 

mondhatjuk el mindezeket. Ennek a. 
nagyon rokonszenves színésznek oly
kor el kel! felejtenie, hogy feladatot 
teljesít, szabadabban кеЛ átadni ma
gát szerepének. Az nem elég. ha1 

egy színész megcsinálja a szerepét, 
még az sem, ha jól cs'nálja anegr 
érezni kell a beleélés örömét, a m ű 
vészi feloldódást, s ezt Sövény Ká
rolynál nem mind'g érezzük. A Lu
das Matyiban kapott először na-gv. 
nekiva/ó szerepet, jól játszotta dc 
nem vesszük észre az eltelt idő; ч 
két szerep között. Fejlődött beszéd
ben, mozgásban, bár még mos* is 
vannak tíVzoit mozdulatai, amikor 
saját rtmitsa elragadja és egy ütem
mel hosszaibb a ke l l e téné l . . . Dé
riem fejlődött be'ső'eg, ezért felüle
tes gyakran, hogy szinte -úgy tűnik* 
unja a dolgot. 

Felfigyeltünk apróbb fogyatékos-" 
ságokra is. Ilyesmi van a színhá
zaknál, de nem szabad lennie. A szí
nész, a Jó. a tehetséges színész nent 
egyfajta közönségnek játszik. Ha 
szerepében öröme telik, ha igénye
sen játsz'k, akkor mindegy, hogy 
Ludasousztán van-e, vagy Noviszá-
don, hogy felnőttek ülnek a nézőté
ren vagy gyerekek. S a Magyar 
Népszínháznál gyakran előfordul, 
hogy a színészek. m :után e !moiidták 
szerepüket, azt hiszik, nekik most 
már nincs dolguk, s aztán n közön-



séget nézik. Nem veszik észre, hogy 
ezzel kiléptek a játékból, akár ki is 
iuehetné::e:k, legalább nem vonnák 
magukra a közönség figyelmét, s 
nem vonnák azt el partnereiktől. 

Azt hiszem ezt okvetlenül meg 
kellett mondanunk, még mielőtt rá-, 
térnénk R. Fazekas Piri finom játé
kára. Talán az egész színházban nin
csen még egy színésznő, aki annyit 
fejlődött, m'nt ez a kedves, nagyon 
tehetséges ezüsthangú színésznő. 
Fgyedül lép a színpadra, s mégis 
minden mozgalmas tőle. Minden lé
pése, mozdulata, szava annyira lekö
ti érdeklődésünket, oly várakozóvá 
tudja tenni a közönséget, mintha 
Isten tudja mi következhetnék, mi
csoda szenzációkat, micsoda titkokat 
fog most mindjárt kideríteni. Fe
renczy Ibivel ők ketten visz k a da
rabot nem csak szerepüknél, hanem 
tehetségüknél, örömteli játékuknál 
fogva is. 

Sántha Sándor régi színházi em
ber, hivatását komolyan veszi, sze
repeit k'dol'gozza, Antonio szerepé
hen is jó volt. Ha figye-meztetnénk 
valamire, csak arra, hogy szokjon 
le beszédében a niodorosságról. Ez 
a borízű, anekdótázó hang nem min
dig és nem mindenütt érvényesül 
egyforma sikerrel. Azonkívül még a 
jó színészt is megunják, ha önma
gát ismétli. Már pedig Sántha Sán
dor tehetséges, jó színész, kár vol
na ha ebben a modorosságban meg
merevednék. 

Ügyesen mozgott a színpadon a 
fiatal Godányi Zoltán is. Rutinnal, 
tanulással jó színész lehet belőle. 
Viszont Rind Kárc'y darabos volt, 
tipikusan műkedvelő gesztusokkal 

és erő'tetett színpadias hanghordo
zással; ő az, aki legkevesebbet fej

lődöt t az együttesben. Egyszer ki
dolgozott egy szerepet iieyerrnans 
Reményében, azt tőle telhetően be
csületesen megjátszotta, de úgy tű
nik, mintha még mindig ugyanazok
kal az eszközökkel akarna célt érni, 
mintha félne a minden szerepnél 
más és más problémák megoldásá
tól. 

Gyapjas János az énekmester sze
repében gyenge voit. A szerep sem 
volt nekivaíó, kedvetlenül is játszott, 
úgyhogy nem lehetett megátepí tam: 
nem tudja vagy nem akarja csinál
ni, amit rábíztak. 

Ezzel szemben Kiss György alakí
tás? az irnok epizód-szerepében fi
nom yolt, művészi. Nagyot fejlődött 
a tehetséges Szabó István. Amikor 
utoljára iáttuk, még nagyban rezeg
tette a hangját. Hosszú Zoltán mo
dorában nyújtotta és ropogtatta a 
szavakat és rogyadozó térdekkel' 
járt, mintha született apa és jellem-
színész volna. Nagy örömünkre szol
gált, hogy levetette ezeket a bántó 
kusőségeket és szeretettel, elmélye
déssel formálta meg k :s szerepét. 
Jő volt a mindig jó, megbízható 
Balázs Janka, ő nem akar többet 
annál, mint amit elbír, s tisztában 
van önmagával, mértéktartással min
dig kihozza, amit akar. 

Külön kellene szó'ni a díszletek
ről, amelyek Dezselics Ber'szláv íz 
lését dicsérik, a szép kosztümökről, 
amelyeket Péics Miklós és Szőnyi 
Hermina készítettek a színház sza-
bóműhc'yében. 

Herceg János 

KRLEZSA-DRÁMA ZOMBORBAN 

A zombori Városi Népszínház ízet 
Hadzsi-Mehmedovics igazgatása alatt 
komoly fejlődésnek indult. Ez a fej
lődés nemcsak az együttes, hanem 
az igazgató érdeme is, aki jól össze
fogta társulatát s megértvén a mai 
színház feladatait, művészi igény
nyel folytatja munkáját. 

Krlezsa Agónia című drámájával 
olyasmit váralt a színház, amibe a 
művészi : gényesség nélkül: feltétle
nül belebukott volna. A tegnapi elő
adás azt bizonyítja, hogy a zombori 
Városi Népszínház messze kinőtt a 
műkedvelő színjátszás kötöttségéből 
s ma a Vajdaság legkomolyabb* 
együttesei közé tartóz k. 



Kriezsa húsz év előtt írta az Agó
niáit a »Glembajok« ciklots .heveseté
seké nt, amikor az első világháború 
utáni hangsat még tartott s a hu-
manizmuis légkörében -részvétet ér
zett a háború által megtépázott úri 
osztály iránt is. A monarchia fel
bomlása után a horvát főváros társa
dalmának képe jelentősen megválto
zott. A történelmi osztály képviselői
nek helyét törekvő polgárok foglal
ták el, <a <régi, -».sEOiItfd« üzleti vállal
kozásokat felcserélte a lánckereske
delem; a régi rend alappillérét jelen

tő »hon;po!gá.rt« a siberek, tőzsdések, 
kalandorok váltották fel, akk az új 
országban a letört mágnások, hadse
reg és állás né !kü! maradt katonatisz
tek, orosz emigránsok tarka tömke
legével alkották az első háború utáni 
világ annyira jeVemzö hibrid egysé
gét. 

Az Agóniának ez a miliői;e. tar-
ta-'rni magja azonban ennél sokkal 
kevesebb: egy meg nem értett asz-
v.7.or>y tragédiája. Lenbach Laura bá
rónő divatszalont nyitott, h^gy mun
kával keresse meg kenyerét, de fér,: 

ie Lenbach báró cs. és k. huszárez
redes nem tud e'szakadni osztálya 
hagyományaitól, a munkát megveti, 
s továbbra Is úgy akar élni, nv'nt 
azelőtt. Kártyázik, váltót 1 hamisít, 
kémkedik, mert azt becsületbeli köte
lességének tartja, bebörtönözik, kijön 
s folytatja ott ahol abbahagyta. Az 
Ksszony, amikor férjével küzd. mint
ha a régi vlággal folytatna remény-
íel-í-n küzdelmet hogy megkapaszkod
hass ék az újban. 

A háromszöget Krizsovec zárja 
l>e. »Keresztess von Krizsovec Iván*, 
aki etött ragyogó karrier állt. csa
ládfának, rokoni kapcsolatainak, te
hetségének, műveltségének b;ztos zá-
Jogaként, de ezt a karriert kettétöri 
a háború. Ügyvéd lesz Zágrábban, 
tyúkpörökkel bajmolódik. végnélküli 

•logikai fejtegetésekben, jogi doktrí
nákban, a szobizmus sznte tudatos 
élvezetében és szereim! kalandokban 
éli ki magát. Osztályának tökéletes 
pé'dánya, a formát többre becsül- a 
tartalomnál, a viszony felszínes se-

iyemszáiait a szerelem mé y kapcso
latainál. 

Laura a két férfi között vergő
dik. Az egyiktől nem tud megszaba
dulni", a másiknak nem keíl. A szang
vinikus Lenbachot végül belekergeti 
az öngyilkosságba, de amikor rájön, 
hogy Krizsovec sohasem érzett irán
ta komoly, önfeláldozásra hajlandó 
szerelmet — véget vet életének. 

Mindezt két felvonáson keresz
tül mesteri módon, helyenként költő 1 

finomsággal bonyolít a le a szerző. A 
Krlezsára annyira jellemző monoló
gok az Agóniában szabadabb fo-lyást 
kapnak, mint a ciklus másik két da
rabjában. A tulajdonképpen vérsze
gény szereim; háromszög ezekké! a 
monológokkal, a mult emléke nek idé
zésével, a- folytonos történelmi, zenei, 
rnüvészi kirándulásokkal, a sznob örö
kös eltérésével a tárgytól, színessé 
válik, finomabb lesz, szinte el felejt
jük a háromzöget. a mesterség nél
külözhetetlen sablonja't s átadjuk ma
gunkat az annyira jellegzetes krle-
zsai idikc tónak, amely majd udvarias 
fecsegésbe, majd lírai meditálásba, 
vagy okos eszíetizálásba siklik át. 
Talán nem tévedünk, ha az mondjuk, 
hogy ez Kriezsa lényege; a sti'us, a 
hang, amelynek hatása a támadásban, 
a gúnyban van. Ez a hatalmas kész
ség határozta n;eg Kriezsa egész iro
dalmi múltját. Gyakran az volt az 
érzésünk, hogy nem egy ember állt 
k' a porondra; csak a hang la szállt, 
olykor a harsona zengésével, máskor a 
fuvola lágyságával, de mindig külön 
hang, hogy disszonanciát keltsen. Ma 
sajnos, ez a hang csak drámáiból és 
régi írása ibó' szól felénk. 

Ez alkalommal a darab előadásán 
van a hangsúly. Az előadáson, ame
lyet ma már más közönség és más 
szemmel néz, mint húsz évvel ezelőtt 

A darab nagy szerepét, Laurát, 
Genier Erzsébet játszotta. Ez a fia
tal, nagyon szép. igen intelligens és 
tehetséges művésznő néhány hónap 
előtt tünt fel egy Zi-ahy darabban, 
majd Shaw Pigmaliónjában is forró 
sikert aratott. Műveltsége már akkor 
megóvta a műkedvelői modorosság-



tő!, egyéni alakítást nyújtott de ha
tározottan állítani, hogy kizárólag a 
színpad az ő világa, nem mertük vol
na. Nehéz ugyan's különválasztani az 
Intelligens igyekvőt a vérbeli tehet
ségtől, hiszen a színpadi, játék nem 
csupán tehetségből áll, az intelligen
cia, a szerep felfogása, az író elgon
dolásának maradéktalan átvétele a 
tehetség fogyatékosságát is gyakran 
ió! takarja. De Gerner Erzsébet Lau
rájában tehetség és intelligencia tö
kéletes összhangban állnak. Nem csak 
hogy komoly stúdiumokkal magáévá 
tette Krlezsa intencióit, de hozzáad
ta a saját tehetségét is és ragyogó 
átélésben játszotta meg Laurát. E z 
után az előadás után bizonyos, hogy 
Gedner Erzsébetet nevével a zombGx*-
nál nagyobbigényű színházaknál is 
talá'kczni fogunk. 

Па kisebb észrevételeket teszünk, 
arra éppen e felfelé igyekvő pálya 
határozottsága adja meg számunkra a 
felhatalmazást. Mert később, megie-
•elő rutinnal Gerner Erzsébet bizto
san szabadon rendelkezik majd orgá
numává!!, s kibontja azt az egész gaz
dag skálát, amely kétségtelenül meg
van benne, amelyet azonban ma még 
nem tud zavartalanul kezelni. Az 
Agónia zonibori előadása k'ssé túlfű
tött hangulatban játszódott, — felfo
gás doilga — de a magasan tartott 
hang helyenként unalmassá, egyhan
gúvá lett. Ez főleg az első felvonás
ra vona*:kh7,'k, ahol .La.ur.a- partnere az 
egész játékot gyakran száraz,' izgága 
szónoki asságba vitte. Gerner Erzsé
bet észért nean mindig találta meg a 
visszavezető utat a magas hőfokról a 
langyosabb levegőbe. Olykor kissé 
kemény volt: ott, ahol lágyabbnak, 
asszonyosabbnak, melegebbnek kel
lett volna lennie. A finom lírai átme-

t netek. a hangulathu-lámzások, ame
lyek a kiegyensúlyozatlan, két férfi 
között vergődő asszony természetes 
lelki tényezői, nála nem tudtak min
dig íe'oldódni. mert még túlságosan 
vigyáz magára, még nem meri egé
szen elengedni magát. Ezek azon
ban olyan kötöttségek, amelyeket az 

olyan komoly tehetség, mint Gerner 
Erzsébet, biztosan hamar levet majd 
magáról. Mély vízben a jó úszó is 
nagyobb karcsapássaü siklik s halad 
a. célja felé. Meggyőződésünk, hogy 
Gemer Erzsébet is kiemelkedik a 
kezdeti gátlásokból és eléri a nagy 
művészek elsőrendű célját: a kitelje
sedést. 

Krizsovec szerepét Tito Strozzi, a 
zágrebi Nemzeti Színház ismert drá
mai színésze játszotta olyan termé-
szetesiS'é'ggel, oslyan simán, nyugodt fö
lénnyel, aihogyan csak nagy színéiszek 
visznek életet a színpadra. — Ezért 
Strozzi vendégjátékát nem érezzük 
alkalomnak a kritika méltatásra. He
lyét a szakavatott színházi kritika 
rr ár régen az ország legjobb drámai 
színészei között állapította nueíg. Csak 
köszönetet mondhatunk felejthetetlen 
játékáért, amelyet oly ritkán élvez
hetünk. 

Báró Lenbachot Krómcs Milán, a 
színház egyik főerőssége játszotta, 
a'íi egyben a darab rendezője is volt. 
Sajnos, Krónics nem illett bele sze
repébe. Sem alakja, sem orgánuma, 
sem temperamentuma nem predeszti
nálta a pocakos, vérbő, huszáros ki
törésekben tobzódó züllött báró sze
repére. Feladatát azonban így is be
csületesen oldotta meg, mondhatnánk: 
felülmúlta önmagát. Annáik ellenére, 
hog sem külsőleg sem besőleg nem 
hasonlított a k. u. k. ármádia e tipi
kus huszárezredesére, hitelessé tud-

л alakítását. Mint rendező, na
gyobb é s művészrJbib munkát végzett-

Meg kel] emilítenünk még Szc-
nya Plávsicsot, aki az orosz grófnő, 
Madeíaine szerepét játszotta meg 
nagyon kedvesen, tehetségesen és 
természetimen. Jellemábrázolása ki
tűnő volt s nagyobb szerepekben 
bizonyosan többet mutat majd ön
magából. 

A színpad díszletei Jenovác 
Szteván tervei alapján jól hatottak, 
s elfeledtették velünk, hogy vidéki 
színpadot látunk. 

Herceg János 
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