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Egyelőre még nyilt kérdés, hogy ez a törvénykézirat miképpen került 
Admontba. Van ugyan egy feltevés, amelyet igen kitűnő tudósaink hirdetnek, 
élükön Jakubovich Emillel, viszont ezt több kiváló árpádkori szakértőnk 
elfogadhatatlannak ta r t ja . Eszerint a magyarázat szerint az 1141 február 
13.-án elhunyt II. vagy Vak Béla királyunk nyolcéves leányát, Zsófiát 1139 pün-
kösdjének napján eljegyezte a német császárnak, Hohenstaufi Konrádnak 
hasonlóképpen Konrád nevű fia. A menyasszony nyolc, a vőlegény kétéves 
volt. Zsófia 14 éves korában azonban, vallásos hajlamai következtében 
zárdába vonult. A zárda az admonti bencéskolostor mellett kevéssel azelőtt 
épült apácazárda volt. A királykisasszonyból lett apáca közelről érintette az 
egyévvel idősebb bátyját , II. Géza királyt, aki a zárdábavonulás körülmé-
nyeit tisztázandó, követséget küldött Admontba. Az «Admonti legenda» sze-
rint akkor került volna ki a kézirat a többi drága ajándékkal együtt Zsófiához, 
Admontba s került halála után a szomszédos bencéskolostor könyvtárába. 

Bármiként került is a kézirat Admontba, hálásak lehetünk a sorsnak, 
hogy ezt a törvénykéziratot oly helyre sodorta, ahol azt az évszázadok egy-
másratoluló viharai közepette is megőrizték számunkra. És amilyen hálásak 
lehetünk ezért a gondviselésnek és mindazoknak, akik a visszaszerzését 
lehetővé tették, elsősorban Hóman Bálint kultuszminiszternek és Jakubo-
vich Emil igazgatónak, — épp oly örömmel kell köszöntenünk mindannyiunk-
nak a hazájába visszatért kéziratot . . . Asztalos Miklós. 

Színház. 

Hűség. 
Vitéz Somogyváry Gyula történelmi 

drámája a Nemzeti Színházban. 

Alegindítóbb mozzanatot az ilye-
nekben ugyancsak gazdag magyar tör-
ténet sem sokat ismer a soproni derék 
polgárok Kun László korabeli gyer-
mekáldozatánál a becsület és király-
hűség oltárán. Egy kalandor marta-
lóc, a spalatói származású Péró, a 
cseh Ottokár kezére dolgozott s a 
parancsnoksága alá helyezett város-
ból tizenöt kisgyermeket hurcolt el 
túszul, hogy a közelgő magyar király 
bevonulását meghiúsítsa. Sopron hű 
fiai a keserves megpróbáltatásban a 
legnagyobb áldozatra, gyermekeik el-
vesztésére szánták rá magukat. 

Somogyvári tüzes magyar érzését 
ez a fájdalmasan magasztos hűség-
próba ihlette tragédiaírásra. Több 
olyan indítékot is felvet, mely valódi 

drámai kristályosodási pontul kinál 
kozhatnék ; valamennyiben inkább a 
szenvedélyek elvakultjai kivánkoz-
nának középponti hősül : akár a kissé 
előlegezetten renaissance condottiere-
ábrándú Péró, akinek lelkiismeretlen 
gazsága véresre zúzza homlokát az 
elnyomottak hűségének sziklafalán, 
akár szerelmi vetélytársa, Buller 
Miklós, akinek féltékenysége a város 
urait a kínkeserves áldozatba bele-
sodorja, akár végül a boldogtalan 
Éva, a város bírájának huga, aki a 
szerelemféltés kereszttűzében mind 
a két szerelmesét s önmagát is kár-
hozatba taszítja. E három lehetőség 
közül a szerző a negyediket válasz-
tot ta , a legkevésbbé drámait : magát 
az áldozatot tet te meg hősül s azt a 
talpig becsületes bíróban személyesí-
tet te meg. Így a tragédia inkább az 
apotheózis felé tolódott el s az áldo-
zatban nem annyira drámát érzünk, 
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mint inkább valami szörnyű és vér-
lázító — szerencsétlenséget. Szülői 
szeretet és polgári becsület egy kissé 
túlságosan tételes vezérmotívuma kö-
rül a gyásznak és hazafiúi önérzetnek 
szólamai zengenek három felvonáson 
át, mint hogyha valami görög drámá-
ban a protagonisták félretolásával a 
kórusok vennék át a vezetést. 

Az előadás szintén a kollektív fáj-
dalom fölzendítésére vetette a súlyt ; 
ezen az oldalon kaptuk a legkülönb 
színészi teljesítményt is, Kiss Ferenc 
önmarcangoló belső vívódásában, a 
meggyötört emberi érzés és méltóság-
teli hivatástudat küzdelmének meg-
kapó közvetlenségű ábrázolásában. 
Timár József lendületesen és érdeke-
sen indított útnak egy nagyszabású 
kalandorsorsot, melynek megfelelő 
folytatása azonban a szerző tollában 
maradt. Abonyi a tüzes szerelmesnek 
sem sihederi hiteléért, sem balvégzetű 
hevességéért nem bírt eléggé meggyő-
zően helytállni. A fiatal Ignácz Rózsa 
sem ilyen Kund Abigélek szerep-
területére termett ; szenvedélyében 
nincs fejlődésrajz, inkább csak jele-
netekben él — sikolytól sikolyig. 
Rádai Dénes rendezése gondos, de 
tömegjenetei néha tablókká élettele-
nednek. A történelmi műfajban a 
Nemzeti Színház játékstílusa a lírát 
ritkán ejti el, de az igazibb vérkerin-
géssel többnyire adós marad. 

A legboldogabb ember. 
László Miklós színjátéka a Nemzeti 

Színházban. 
Gogolj Köpeny-éből nyesett le egy 

darabkát a rokonszenves szerző, csak 
annyit, amennyi az ő bélistás Haj-
nalka Péterét éppen betakarja. Ez a 
szürke köntöske is csak nappalra kell 
neki, mert éjjel — álmában — se-
lyembe, bársonyba öltözhetik, lévén 
hozzá csodálatos képessége, hogy ál-
mait garasos életének jóvátételére 
kisajátítsa és kedve szerint kormá-

nyozza. Most, amikor — huszonnyolc 
évi verejtékes munkája után s régi 
eszményképével, az éppen ily Hajnal-
kák gondozására teremtett, csúnya, 
de csupaszív Scheffer kisasszonnyal 
tervezett házassága küszöbén — el-
bocsátják, megint álomvilágába me-
nekül, ahol mindent megkap a világ-
tól s a világ — még igazi életének 
valamennyi megrontója is — min-
dent megkap tőle. Ezúttal egy szik-
rányi örömet az ébredés is hozna 
számára, mert az áldott Scheffer 
kisasszony közben visszakönyörgi őt 
a hivatalába, csakhogy az örömhírrel 
már csak Hajnalka kihűlt szívére bo-
rulhat rá, mely ennek a legszebb 
álomnak boldog súlya alatt meg-
szakadt. 

Nincs ennek a kispolgár-legendá-
nak olyan mozzanata, melyben író-
jának meleg szívét ne éreznők, de a 
melegszívű emberek a szónak nem 
mindig urai. László Miklós is egyelőre 
a könnyek árjára bocsátott sajkájá-
ban inkább ringatódzik, semhogy 
feszülő karral evezne. Az álomképek 
harmatosabb szín- és illatgazdagság-
gal kerülhettek ki a fantáziájából, 
mintahogy kikerültek a tolla alól. 
Hajnalka — az álomvilág nagy szuve-
rénje — itt egy kicsit a vizsgázó diák 
félelmével álmodik. A szerző a «köl-
tőiséget» annyira tiszteli, hogy merő 
tiszteletből akárhányszor még el is 
szalasztja. Otthonosabban mozog a 
vaskosabb valóságban, az iroda sava-
nyú levegőjében, Hajnalka úr tenye-
restalpas szállásadónőjének konyhá-
ján, s még a vezérigazgató úr párná-
zott a j ta jú szentélyében is. A kabarék 
kis színpadjain erről a tájékról több 
tapasztalatot szerzett. 

Legszebben pedig a riadt madárka 
Scheffer kisasszonynak sorsdöntő au-
dienciáját írta meg. I t t a jelenet izgal-
mától úgy átmelegedett, hogy egy-
szeriben megjött a szava is. Igaz, 
hogy ezek a szavak Vaszary Piroska 
ajkára kerültek, aki az igénytelen-
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ségből kirobbanó lelki gyötrelemnek 
mindig megrázó tolmácsa. Rózsa-
hegyi is megnyert ütközetet jelent 
minden szerzőre nézve, aki azért küldi 
őt tűzvonalba, hogy ilyen Hajnalka 
féle szívembernek színpadi hitelt sze-
rezzen. 

S az epizód is tele volt a kicsiny-
ben-remeklések egész sorával. Az a 
konyha, melynek Vizvári Mariska a 
parancsnoka, szinte magától árasz-
tani kezdi a művészi realitás meleg 
páráját. Pethes Sándor a ruhájukban, 
de lelkükben is fényesre kopott öre-
geknek szinte versenytárs nélküli 
specialistája. S amily kevéssé muta-
tós a Mihályfi Béla szerepe, olyan 
finom mérsékletről, éles megfigyelés-
ről és lehiggadt tudásról te t t benne 
tanuságot. 

Károly császár rabja. 
Gerhart Hauptmann drámája a Nem-

zeti Színházban. 
Valahára ismét olyan bemutató, 

mely nem színházi eseménynek nagy, 
hanem színházi élménynek. Dráma, 
mely meglehetősen távol van az igazi 
sűrítéstől s inkább romantikus epikai 
történetet ad elénk, de néhány olyan 
fordulattal, melyeknek mindegyike 
fölér egy-egy szokásos színházi esté-
vel. Nagy Károly császár utolsó sze-
relmének ez a lefojtottságában is he-
ves lírájú rajza Hauptmann pályájá-
nak derekáról való, abból a korszaká-
ból, amikor a diadalmas színműíró 
egyre inkább visszahúzódott a költő-
nek magasabb igényei elől, a napi 
érdekű «darab»-témák fölszínéről egy-
re mélyebbre bocsátkozott alá az em-
beri sors és emberi lélek örvényes 
mélyébe s ezt a nagy íróhoz egyedül 
méltó szenvedélyét színpadi bukásai-
nak egész láncolata sem tartóztatta 
fel. Huszonöt esztendeje, amikor ez 
a műve keletkezett, az egykorú kri-
tika már nem is suttogva, hanem 
szinte dühösen állapította meg felőle : 

vége, letört, nem tud írni, meghalt ! 
Ma pedig, ha a színpadon megszólal, 
úgy érezzük : élőbb és maibb olcsó 
szerencsével dolgozó utódainak egész 
soránál ! 

Ezt a lélekfelkavaróan szép költe-
ményét az irodalmi naturalizmus már 
semmi sarkalatos pontban nem táp-
lálja, fiatal írókorának mentorai kö-
zül csak Dosztojevszkij szelleme lebeg 
még költői vizei felett. Az emberi 
boldogság szörnyű szfinkszét faggatja 
benne s az egész pályáján végig-
húzódó kérdéssel : a kései, utolsó sze-
relem tündéri kárhozatával néz far-
kasszemet. Hatalmas hőse, ki nem-
csak helyzeténél fogva, hanem lélek-
ben is fejedelem, rabjává lesz egyik 
legkisebb rabjának, a kereszténység-
től érintetlen, önmaga számára külön, 
az őstermészet szavára hajló morált 
teremtő szász túszleánynak. A világ-
bíró frank nem vallja meg az érzését 
— legkevésbbé önmagának — de 
ösztönösen szembeszáll egész környe-
zetével, mely a császár megbaboná-
zásától a birodalom sorsát félti. A 
jámbor és tisztalelkű uralkodó az 
evangéliumi megértés és megbocsátás 
magasságából eszmél rá, hogy a földi 
tenyészetet dajkáló napkorong nem-
csak a kristálytiszta hegyitavakból 
verődik vissza, hanem a keréknyo-
mok pocsolyáiból is. Az irodalom le-
vitézlett naturalista merészei, a We-
dekind-félék, bálvánnyá emelték a 
női lealjasulást és erkölcstelenséget 
s ezzel megteremtették ősanyját a 
mozi-ízlésben máig — s még ki tudja 
meddig — a nyárspolgár ijesztgeté-
sére szolgáló démonok és «wamp»-
nők végeláthatatlan nemzetségének. 
Hauptmann nem az erkölcstelenséget 
vonja színpadi görögtűz fényébe, ha-
nem az erkölcsönkívüliség állapotá-
ban, ösztön- és ítéletzavarában keresi 
meg az emberfajtának eredendő an-
gyalarcát, mely a fürkésző tekintet 
elől bizonyára örökkön rejtve marad, 
de a földi bíráskodáson felülemelkedő 
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szerelmi érzésnek igenis megnyilat-
kozhatik. 

Az irracionális erők játékának 
megéreztetését vállalja magára ez a 
dráma, azért támaszt olyan szokatlan 
nehézségeket színészi megoldás tekin-
tetében. Vagy van az előadókban 
teremtő képzelet, vagy nincs : szer-
zői utasításokkal itt boldogulni nem 
lehet. A Nemzeti Színház az együttes 
két nagy erősségére támaszkodhatott 
kísérletében, s ezt a kemény próbát 
mind a kettő lenyügöző erővel meg is 
állta. Bajor Gizi lényében benne van 
a féket nem tűrő szabadságösztön s 
benne van az örök gyermeki kiváncsi-
ság is. Gersuind alakjában most szinte 
csalhatatlan biztossággal haladt vé-
gig azon a meredély fölé vont drót-
kötélen, ahol még pillanatnyi meg-
ingás sem lehetséges, mert az is már 
a menthetetlen nyaktöréssel jelent 
egyet. Feltűnően sok a néma jelenete 
s ő szerepe lényegének feltárására 
talán éppen ezeket használta fel leg-
tökéletesebben. Ahogy a dráma leg-
elején klastromi gyámolítóinak cso-
portjából hirtelen előrehajolva életé-
ben először mérte végig egyetlen futó 
pillantással a császárt : abban a jelle-
mén túl, már szinte a sorsa is előre-
rajzolódott ; akárcsak abban, aho-
gyan csábító tánca után eszeveszett 
kacagással kirohan s a császárt meg 
Alcuin magisztert ettől a fergeteges 
vidámságtól a legvérfagyasztóbb szo-
morúság ragadja torkon. 

Ódrynak a fényes elme és a rá-
tartós tekintélyi elv mögött az érzé-
kek és érzések gyötrelmes hánykoló-
dását kellett éreztetnie ; érett és mély 
művészetéhez méltó feladatot nyert 
benne. Szerepe szöveg szerint rend-
kívül nagyméretű, de úgyszólván 
nincs jelenete, ahol pusztán a szók 
fényére bízhatná, hogy alakját meg-
világítsák. A beszéddel párhuzamo-
san végig meg kell mutatnia a gon-
dolatok munkáját is, azt a belső drá-
mát, mely homloka mögött némán 

érlelődik. S amikor az utolsó felvonás-
ban az apáca-fejedelemasszonynak 
meggyónja ti tkát, eléri azt, hogy 
ezzel a nézőknek már nem is mond 
újat : tekintetével, egész magatartá-
sával velünk már megelőzőleg közölte 
mindazt, amit pedig önmaga előtt 
ís palástolgat. Arra kellett gondol-
nunk : lehet, hogy ünnepelt nagy-
sággá a színészt az úgynevezett «há-
lás» szerepek teszik ; de ilyen «nehéz» 
szerepek nélkül valóban nagy színé-
szekkel talán sohasem találkozhat-
nánk . . . 

Szerencsés az egész szereposztás. 
Gál a diplomata higadtságnak s a 
vérigmenő fanatizmusnak jól össze-
hangolt kettősségével érdemel komoly 
méltánylást, Sugár a kegyes lélekben 
meghúzódó szikrányi hedonizmusnak 
finom megéreztetésével. Hettyey 
Aranka a parancsolókon és tömeg-
szenvedélyeken egyaránt felülemel-
kedő sziklaerősségű hitnek adott ne-
mes hangot, Kürti József a meleg-
érzésű darabosságnak, Lehotay a 
nyilthomlókú lovagi hűségnek. 

A fordítás Sebestyén Károly ki-
próbált tollából való, a rendezés a 
fiatal Tarján György bemutatkozása. 

Rágalom ? ! 
Edward Wooll színműve a Magyar 

Színházban. 
Kérdőjel és felkiáltójel a címül 

adott Rágalom szó után : ezekben a 
darab egész cselekvénye mintegy jel-
lemezve van. A kérdőjel azt veti fel : 
vajjon Loddon báró, az angol alsóház 
tagja és nagybirtokos az-e, akinek 
magát vallja, vagy pedig az ő gyilkos 
fegyverétől elpusztult Loddon báró 
címének, birtokának és feleségének 
csupán bitorlója, valójában vakmerő 
kalandor, gyilkos és csaló kanadai 
katona. A felkiáltójel viszont annak 
a megdöbbenésnek jelképe, hogy ilyen 
végzetes kérdésben — ha egyszer 
rágalmazó szándék felveti — az igaz-
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ság néha milyen keservesen, szinte 
csak rendkívüli csoda következtében 
derülhet ki, amely nélkül a sajtóper 
szörnyűséges «Justizmord»-dal vég-
ződhetnék. 

Három felvonáson át folyik e két 
írásjel küzdelme. Mindvégig esküdt-
széki tárgyaláson veszünk részt, védő-
és vádlóügyvédeket, mentő és ter-
helő tanukat hallgatunk meg. Igazi, 
emberi drámát nem kapunk, mert 
szomorú hősének köz- vagy magán-
életi vonatkozásai egészen eltörpül-
nek az «eset» mellett, mely itt a tulaj-
donképeni «hős»-sé lép elő. A szerző 
maga is bűnügyi szakember, jól 
ismeri az efféle kényes tárgyalások-
nak nemcsak minden külsőségét, ha-
nem veszedelmes örvényeit is, de 
drámaírói képessége nem terjed azon 
túl, hogy a nyersanyagot némileg meg-
tisztítja az üres és céltalan esetleges-
ségektől. Egyébként sem embereket, 
sem helyzeteket nem fest, csupán 
fényképez. 

Ezért kénytelenek feladataikban 
a színészek is képzeletük szabadabb 
munkája helyett inkább a fénykép-
naturalizmus követelményeit szol-
gálni. Az ilynemű előadás akkor jó, 
ha nem színházi, hanem tárgyaló-
termi izgalmak fűtik a nézőteret, 
mely ez esetben voltakép nem más, 
mint a tárgyalás színpadi statisztéria-
közönségének folytatása a rivaldán 
innen. 

Hevesi Sándor sikeresen küzdött 
meg a rendezés két fő nehézségével : 
színészeivel a nyomdafestéklaposságú 
alakoknak megadatta a maximális 
emberi tapinthatóságot s azonfelül a 
csaknem mozdulatlan színpadi képbe 
belevitt annyi változatosság-illúziót, 
amennyit csak lehetett. Törekvésé-
ben jó együttes támogatta. Ebből 
főleg Törzs emelkedik ki a vádlott-
sorba keveredő panaszos belső mar-
cangoltlelkűségének és külső higgadt-
ságának gazdag árnyalású rajzával ; 
még a legnehezebbet : háborús amné-

ziájának fokozatos tisztulását is eléggé 
meggyőzővé tudta tenni. Gózon a 
védőügyvédet játszotta sok ember-
séges melegszívűséggel, Beregi a vád 
képviselőjét egy kissé talán túlságo-
san is kiélezett és kiélvezett fölény-
nyel. Lázár Mária nem egészen találta 
meg a helyét. A nemzeti színházi évei 
óta szinte eltűnt Beleznay Margit 
igen jól oldotta meg jelenetét, egy 
másikban pedig Földényi László meg-
döbbentő művészi realizmusa szer-
zett meglepetést és elismerést. Rát-
kai egyre jobban visszatalál az ope-
rettből a jellemrajzba ; csak a távo-
zásából csikart ki feleslegesen hossza-
dalmas tapssorozatot. Lakatos László 
fordítása a törvényszéki szókincs pon-
tos és hű ismeretével készült. 

Hajsza. 
Nyiri Tibor tragikomédiája a Belvárosi 

Színházban. 
«Tehetségre gyanús», — ez volt 

Ady kifejezése az átlagnál többet 
ígérő első írói jelentkezésekre. Ennyit 
a Nyiri Tiboréra is el lehet mondani. 
Le tud kötni a mondanivalójával 
ott is, ahol érzésünk ellene fordul, 
lépten-nyomon érezni szolidaritását 
az emberi nyomorúsággal, akkor is, 
amikor annak ellenmérgét valami 
nem éppen megnyugtató erkölcsi fel-
fogásban iparkodik forgalomba hozni. 

Egy leigázott lelkű kistisztviselő 
vágyálmát mutogatja, aki sikkasztás-
sal szeretné leküzdeni «gátlásait», 
hogy végre második, igazi életét él-
hesse. Nizzában egy csöndes előkelő-
ségbe beevezett ex-sikkasztóval hozza 
össze rosszul sikerülő sorsa, aki szinte 
apai gyöngédséggel karolja fel a «kez-
dőt», pedig, mint kisül, ennek a hála 
nem éppen kenyere : már majdnem 
elszereti az őszülő világfi kedvesét, 
aki maga is meginog a sikkasztó-
szakmabeli «vén király és ifjú pász-
tor» között. Csakhogy a pesti vágy-
álmodó a vakmerőségre is gyávának 
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és törpének bizonyul agyonhajszolt 
éjszakájának lázálmában kiderül, 
hogy abban a nagyszabású «második 
én»-ben hiú fantomot dédelget. A 
szerző szándéka szerint ez az álom 
dühös lázadás, csak azt nem látjuk 
világosan, hogy minek az érdekében : 
a becstelenségből való megtisztulás-
ért vagy a becstelenség boldog élve-
zésére való képességért? Fölébredve, 
a régi senkivé zsugorodik össze s noha 
még egyideig «vezeklésről» papol, 
végül is volt főnökének piszkos aján-
latára a megnemesítő börtön helyett 
újra a lealjasító rabszolgasorsot vál-
lalja. 

Nagyon érdekesen, a «bűnügyi» 
műfaj hagyományait határozott drá-
mai emberrajzoló készséggel meg-
gazdagítva épül meg az első felvonás. 
A második az álomvíziók vad kavar-
gásásában az öniróniának akárhány-
szor szerencsés, valóban írói ihletésű 
megvillanásaival lep meg s közben 
néha a szatíra vesszejét is biztos kéz-
zel suhogtatja. A harmadik felvonás-
beli «felszámolás» azonban vissza-
menőleg is nagyon leleplezi az írónak 
félmegoldásokra fanyalodó hajlandó-
ságát, mely már az álom-intermezzo 
tétova, a lényegi pontokra nézve hatá-
rozatlan vezetéséből is kiviláglott, 
most, a végén pedig annak gyanításá-
val bocsátja el a kritikust, hogy a 
tisztességnek és forradalmárságnak 
szinte a «tragikomédia» minden jele-
netébenfelvetődő átértékelésére nézve 
az író nem tudott vagy nem akart 
határozott álláspontra helyezkedni. 

Bárdos Artúr rendezői becsvágya 
ebben az újdonságban nem minden-
napi feladatot oldott meg teljes el-
ismerésre méltóan ; az álomkép su-
gallatos színpadi megjelenítése a gro-
teszkban komolyat-éreztetésnek igazi 
mesterműve. It t nagy segítségére volt 
főszereplője is, a jólesően komoly 
lelkifedezettel dolgozó fiatal Nagy 
György, aki pompásan érzékeltette, 
hogy a helyzetek csapdájánál jobban 

fogja és szorítja a benső félelmek 
hinárosa. Beregi a nyugalmazott sik-
kasztó tekintélyéhez egy kicsit a — 
Beregi közönségpresztizsét is számí-
tásba vette. Baló kitűnő volt, a nála 
megszokott miszticizmushajlam sze-
rencsés kikapcsolásával. Végh Sári 
az igyekezeten túl most sem lepett 
meg sok örvendeznivalóval. 

A döntő éjszaka. 
Rudolf Lothar és Hans Adler vígjátéka 

a Belvárosi Színházban. 
Tisztára színpadi matematika. Egy 

fiatal párizsi kabarészínész, aki estén-
kint lázbahozza a várost a népszerű 
és széllelbélelt bankár-báró utánzásá-
val, egy elsőrangúan kritikus napra 
vállalja a csőd szélére jutot t bankár 
szerepét, s ügyességével, még inkább 
pedig jótékony tájékozatlanságaival, 
megmenti ingófélben lévő modelljének 
pénzügyi helyzetét s ráadásul még 
családi boldogságát is. Mindez, mon-
dom, matematika, ahol semminek 
«valószínűsítése» nem feladat, ellen-
kezőleg a legtökéletesebb játék káp-
rázatát kell előidézni, a közönség felé 
mindvégig nyilt kártyákkal. Ehhez 
a szerzők elismernivalóan értenek. 
Attól fogva, hogy a kissé természet-
szerűleg nehézkes előkészítésen át-
estek, a helyzetek boszorkányos 
ügyességű kizsákmányolását valóban 
karikacsapás módjára végzik el. A 
szereplők hol azért vannak zavarban, 
mert beugranak a látszatnak, hol 
pedig még nagyobb zavarban azért 
(s ezek a finomabb, néhol már lélek-
tani érdekességig emelkedő mozzana-
tok), mert — kinyílik a szemük. 

A színdarabgyártás ügyeskedői 
számításaikkal rendszerint hamis 
bankót szeretnének a közönség mar-
kába csúsztatni — jó pénz gyanánt. 
Ennek a darabnak jókedvű írói ennél 
becsületesebb dolgot művelnek : meg-
vallják a tulajdon kegyes csalásukat 
s nézőiket őszintén belevonják a já-
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tékba ; sohasem nagyképűek, de ta-
gadhatatlanul mindvégig barátságos-
képűek. 

Ilyen a pompásan perdülő elő-
adás is, mely Hermán Richárdnak 
nemcsak rendezői ötletességét, ha-
nem a keresetlenül finom és játékosan 
kedves tónus iránt való biztos érzékét 
is dicséri. Előadókul is olyanok álltak 
rendelkezésére, akik ezt a tónust sze-
rencsésen átvették és egyéniségük-
kel is táplálták. A színész meg a báró 
kettős szerepében Páger Antal az 
árnyalatok kifogyhatatlan bőségével 
oldotta meg az egymás sarkába tapodó 
helyzetváltozatokat. Többet való-
sított meg ügyes és üres bravúr-
teljesítménynél : a művészi finom 
mulattatás szintjére emelte feladatát. 
Az együttes új tagja, Bulla Elma 

szintén a lényében rejlő tartózkodás-
sal, sokszínűségében is jólesően meg-
őrzött választékosságával nyerte meg 
a közönséget s ugyanakkor a jobb-
igényű kritikát. Ahol démonkodó 
hangsúlyaikkal akárhányan félútig 
sem jutnak el, ott az ő kedves disz-
kréciója többnyire játszva célhoz ért. 
Az epizódban Z. Molnár, meg Boray 
egymást mulja felül a szent együgyű-
ség bájában, Pártos meg Soltész 
Annie viszont a kitűnő realista meg-
figyelésben. A kellemes és rokonszen-
ves Lengyel Vilmosnak jót tenne egy 
gondolatnyival kevesebb szenvtelen-
ség, a fürge és hangos Szilágyi Marcsá-
nak egy gondolatnyival — több. 
Szép Ernő fordítása stílusérzék tekin-
tetében mintaszerű. 

Rédey Tivadar. 

Zene. 
A Magy. Kir. Operaház megnyitá-

sának 50. évfordulója méltán sorako-
zik a nemzeti kultúra ünnepei közé. 
1884 szeptember 26-én a Ferenc Jó-
zsef-kor békés polgárai bizonyára a 
legszebb reményekkel léptek be elő-
ször a gyönyörű renaissance épü-
letbe, aminél formai szempontból 
kívülről, belülről harmonikusabbat 
aligha lehet elképzelni. Az Operaház 
azóta sok küzdelmes éven ment ke-
resztül, — hisz mégcsak a közelmult-
ban is kétségbevonták a létjogosult-
ságát, — de mindennek ellenére el-
mondhatjuk, hogy nyugodtan tekint-
het vissza rövid multjára : két jubi-
leumi estéjének műsora dióhéjban 
mutat ta be nemzetnevelő hivatásá-
nak két főeredményét : a hazai opera-
művészet fellendítését és a klasszikus 
operaművek kultuszának terjeszté-
sét. Az 50 év előtti megnyitáson bizo-
nyára nagyobb fényt, pompát tudtak 
kifejteni, mint ma, de a műsoron 

akkor csak egy magyar szerző, Erkel 
Ferenc szerepelt. Mellette idegen 
mester művével, Wagner Lohengrin-
jének I. felvonásával kellett ékes-
kedni. Az akkori germános művelt-
ségű fővárosi közönség talán nem is 
álmodott arról, hogy a mai jubileumi 
estére világhírű magyar mesterek 
között bőven esik válogatás s még így 
is csak egyes kis töredékekben juthat-
nak szóhoz. Mindezek a magyar szer-
zők a maguk módján, sajátszerű mű-
vészi hitvallásuk nyelvén, igazi haza-
fias lelkesedésből fakadó szellemi erő-
feszítéssel igyekeztek egy-egy téglát 
adni a magyar opera kiépítéséhez. 
Erkel Ferenctől, a magyar történeti 
dalmű mesterétől, a híres La Grange 
ária, Liszt Ferenc Szent Erzsébet 
oratoriumának egy részlete, továbbá, 
Goldmark, Hubay, Szabados Béla, 
Poldini, Dohnányi, Bartók, Kodály, 
Zichy Géza gr. színpadi műveiből egy-
egy jelenet került előadásra. 




