
az olvaséban. Nem szégyenlem naivnak tetsző Ielbuedulásomat. A~

a gondolatom, hogy a törvénytelen gyerekek érdekében kell új
törvény alkotására ösztönözni a férfiakat. De lehet-e férfiakkal
olyan törvényt hozatni, mely férfiérdekek ellen beszél?

Büntető törvénykönyvünkben, - meglátszik, hogy sajátos mas
eulin logikával férfiak szerkesztették, - van két cikkely. Az egyik
három évi ssabadságvesstéssel bünteti azt az asszonyt, aki magzat
elhajtást követ el magán, a másik csak két évnyi büntetést a mag
zatelhajtó leányanyára.

Valóban, ez a törvény. férfi logika szerint helyénvaló, mert
bűnösebb az a nő, aki megfelelő családi körülményei ellenére is
meg akar szabadulni a gyerekétől, mint az a leányanya, kinek ol.
dalán férfi nem áll. Mégis, ebben a törvényben, - egy társadalom
ítélkezik önmaga felett, - mintegy a törvény erejével mondva ki,
hoov a házasságon kivül született gyermek a törvényes ágyból szü
letettel nem egyenrangú; törvénytelen gyermek születését megaka
dályozní kisebb bűn, mint törvényesét.

A társadalom, mely ísmerí bűnös közönyét az apátlannal szem
ben, - ime, - törvényesen kisebb bűnnek tartja azt, ha egy apát
lan nem születik meg, mint, ha egy kétszülös.

A Krisztusban egyenrangú ember eszméjétűl messze igy tess
különbséget ellJre egy társadalom megszületendll és megszülethe
tendők között, De közben van nálunk családvédelmen alapuló nem
zetvédelem és meglehetősen sokat beszélünk az egyke ellen: Van
már ország közelünkben, hol nincsenek törvénytelen gyerekek. Ná
lunk törvény van rá, hogy törvénytelen gyermek megszületését
megakadályozni kisebb bi/n. Milyen bősi cselekedet ilyen társada
lombana törvénytelenek rendjébe tartozva, ezer bűn között inga
dozva, mégis megállni, - Mollináry Gizella nagy [elentöségű müve
erről beszél.

19f1dcz RÓZSA.

POSSONYI LÁSZLÓ:

SZINHÁZI KRÓNIKA
NEMZETI SZINHÁZ: ROSTAND: SASFIOK.

Ez a hires romantikus dráma mindig megtalálta az utat a magyar
közönség szívéhez, Hogyne találta volna meg, mikor 'az átkos Auszt
ria-Bécs állítódott szembe benne a francia gloárral, a szabadság
eszmével és mindazzal, amit Rostand beleötvözött, boIO' a nemke
vésbé temperamentumos francia publikum megtalálja benne a
maga "Tokaji asszúját" vagy "Gyergyói bál j át". Mert igen, ez a
különbség PAris és Pest színpadi viszonyai közt, h01O' ott Rostand
darabjai nyujtották az olcsó nemzeti lelkesedéshez a gyúanyagot,
még pedig helyenként nagyon is költői eszközökkel, úgy hogy a
legfinnyásabb kritikusnak is kedve telhetett benne. A Bonaparte
dinasztia halvány ágának szerepében pedig a nagy Sarah óta több
nyire színésznők tündökölnek. Hettyey Arankán, Várady Arankán,
Darvas Lilin túl nálunk is csak egy kiváló férfimegszemélyesftöje
volt a l'Aiglonnak: Törzs Jenő, most pedig a Nemzeti Szinház ki
váló karakter színésznöjére bizta a ragyogó külsőt, deklamáló kész
séget és színészí lendületet megkívánó ssereoet.

Gobbi Hilda külsöben sajnos nem nyujt sok illuziót. Túl kicsi
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és vaskos ehhez a szerephez, még ha esetleg Napoleon fia lehetett
is ilyen, a Rostand-féle Sasfiókot másmilyennek képzeljük. Node
egy alakításnál sohasem számít a külsö, A müvészí erő csodákat
tehet a színpadon. Láttuk mi a kicsi Buriánt Síegfríeddé magásod
ni, vagy például Fedák Sári is csodákat müvel önmagával egy-egy
szerepében, amikor kihúzza magát. Gobbi Hildának is sikerül he
lyenként ez a színpadí átalakulás, de sajnos nem míndíg, Néhány
nagy áríánál - mert a Sasfiók nagy deklamálásai áriák - a da
rab elején túllendül saját magán és ekkor az igazi Sasfiókot idézi.
De aztán a szerep meghaladja erejét, érdes, prózai hangja nem
tüzesedik át eléggé és akkor bizony nem kelt bennünk elég illu
ziót. Elismeréssel kell azonban lennünk rendkivüli szorgalma, pre
cízítása és fegyelmezettsége míatt. Hatalmas erőpróbát állott ki ez
a fiatal művésznő és azok a lágyabb, líraibb hangok, amelyeket
most megtalált, remélhetőleg akkor sem hagyják majd cserben, ha
véletlenül megint öregasszonyokat, karakterfigurákat játszik.

Németh Antal rendezése, különösen a wagrami jelenetben
nyujt sok művészí meglepetést és általában i.zen lendületes. Kiss
Ferenc Flambeauja jelenti az igazi rostandi stílust, amelyhez leg
közelebb rajta kívül Ungvári és Rápolthll Anna jutottak el. KoOOcs
Károly kitűnően mintázza meg szerepét, kár hogy nem tud vala
mivel démonibb lenni Metternich alakjában. Ebben a darabban
nem szabad finnyáskodnia a színészeknek, banem tele marokkal
kell szórni a rostandi romantika végleteit s akkor lesz igazi az ell).
adás.

HARSÁNYI ZSOLT: A BOLOND ÁSVAYNÉ:
Harsányi Zsolt azok közé a magyar tehetségek közé tartozik, akik
nek a szűkös és nagy önfeláldozást kívánó hazai viszonyok vala
mikor még az ifjúkor kezdetén kedvét szegték. Elment a kedve at
tól, hogy próféta, vértanú író vagy félszeg rabja legyen eszméinek.
Fölényben akart maradni és ez a fölény megkívánta tőle, hogy in
kább a könnyebbik végét fogja meg a dolgoknak, mert így bizto
sabb lesz számára a siker s még mindig azzal tüntethet. bogy csak
játszadozik, amikor tollat fog a kezébe. Csinálta ezt rajta kívül sok
kitűnő ötvözetű magyar író, éppen a jobbak közül, ha tempera
mentuma úgyis vonzotta egy kissé a humor vagy a szatirizálás felé.
Legújabb darabjában azonban egy mély költői ér tört fel: az örök
szerelem apotheózisát írta meg. A bolond Asvayné férje 1848-ban tű

nik el, mint nemzetőr. Gyanítják, hogy Oroszországba kerülhetett,
mint fogoly és Ásvayné, miután tragikus félreértés közepette bú
csúzott el férjétől, mindig visszavárja, hogy kimagyarázkedhassa
nak egyszer. Mióta vonat jár a falu alatt, mindennnap kimegy az
állomásra és egyre monománíásabb csökönyösséggel várja vissza az
egyetlent, akit szeretett. Közel hét évtized telik így el, amíg a vi
lágháború derekán orosz fogoly képében megjelenik a dédunokája.
Az eszelős nagyasszony azonban azt hiszi, hogy a férje érkezett
haza és gyenge egészsége miatt nem is meri senki sem felvilágosí
tani a reszketeg öregasszonyt, hogy az ő férje már sohasem térhet
vissza.

Megrendítő, szívet melegítő költői témát, valódi gyöngyszemet
talált Harsányi Zsolt és még egy másik gyöngyszemetis: Bajor
Gizit a szerep eljátszására. A szerep és szereplő találkozása az
után olyan forró p"illanatokat teremt a színpadon, amelyre, ha látta
valaki, évtizedek multán is úgy emlékezik rá, mintha valami kü
lönös égi tüneményben lett volna része. Bajor Gizi a közel hét év
tizedes korhatárt, amely szerepének két határkővét jelenti, az ~
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nagyszerű technikáján túl is olyan eleven erővel tölti meg, hogy
élete legjobb alakításának kell vallanunk a bolond Asvaynét. A va
lóság és az őrület, a reális élet és a szinte transcendentális magas
latokra emelkedő szerelmes hit között oly bravurosan építi meg a
színpadi elhitetés függőhídaít, amelyen borzongó ujjongással kísért
végig a nézősereg. A darab jóformán nem más, mint ez a nagy sze
rep egyedül, pedig a szerzö nem takarékoskodik a mai szokványos
darabformálás egyéb patikaszereivel, sem, sem a fínomakkal, sem
a drasztikusokkal. Bohózatos elemek, multszázadi és század elejei
szentimentalitás, magyar zsáner, biedermeier hangulat mind meg
található a darabjában, amelynek többi szereplői is kitesznek ma
gukért. A darab egészséges magyar levegője őszinte örömünkre
szolgált, Bajor Gizi nagyvonalú alakítása mellett ez biztosítja II
nagy mutatvány átütő közönség sikerét is. De azért szeretnénk, ha
ezután minél többet kapnánk abból a Harsányihól. aki az örök sze
relem motívumát szinte Bach zenei tisztaságával csempészte belé
darabjának kevésbé igényes hangzatai közé és ezt a motívumot
oly mesterien játszatta el.

VIGSZINHAz:GEPHART HAUPTMANN: NAPLEMENTEELŐTT
Másik vezető drámai színházunk is egy nagy szerep kedvéért le
pett meg felújítással bennünket. Alig tíz esztendie még, hogy
Osortos Gyula Claussen tanácsos alakját megelevenítette és most
Somlqy Arturt látjuk viszont ebben a lear-királyi alakításban. Ha
uptmann írásművészetének csúcspontjára jutva irta meg egy het
venéves ember szerelmét. Claussen tanácsos diadalmas életet élt,
gazdag, érdeklik a művészetek, négy felnőtt gyermeke van. S mi
kor feleségét elveszti, kis időre mintha bezárult volna előtte a gaz
dag termékeny élet is. De azután ez az elkopbatatlan fizikum, ez II

faustikus beállítású szellem az öreg Goethéhez hasonlóan új sze
relem csábjába esik. Egy fiatal gyermekkertésznő, szegény, szeren
csétlen családból származó árvalány gyujtja fel Claussen tanácsos
szívét, A család, azaz a felnőtt gyermekek és az egyik hatalomra
éhes vő azonban megindítják az öreg úr ellen a harcot. A család
viaskedása odáig fajul, hogy a gyermekek gondnokság alá helyez
tetik apjukat, A pater Iamilias tekintélyén és büszkeségén gyógyít
hatatlan csorba esik. A harcban megviselt, túlzottan igénybe vett
öreg szív egy kitörés után felmondja a szolgálatot, Claussen taná
csos azonban előbb bosszút áll a családján. Egy örJöngő jelenetben
ssétrornbolja feleségének és családjának arcképeit, megátkozza
gyermekeit és csak azután, minden földi kapcsolatában csalödva
omlik össze.

Gerhart Hauptmann nagyszerű szerepet írt, s így darabjának
értékelésétől most talán tekintsünk el, nem lévén rá elegendő te
rünk, A Vígszínháznak is sikerült Somlay Arturban nagyszerű ala
kítót kapnia Claussen tanácsos alakjához. Intellektuálisan építi fel
Somlay ezt az alakot s a végső összeomlásban shakespeari mérete
ket nyer alakítása. Nagyszerű magaslat II művész pályáján. És an
nál inkább kimagaslöbb ez a siker. mert a színház különben nem
állít melléje mélté keretet. F~nye8 Alice bizonytalan, halvány kó
piát nyujt csak Inken ösztönösséget és nagy formátumot kivánó sze
repében, A fiatal Sándor Izabella ösztönös színész anyag. Sajnos
hangmodulálása még bizonytalan s egyébként sem eléggé kiforrott,
de olyan tehetség azért, hogy megérdemli a figyelmet és további
szerepeít is. Érdekes egyéniség, bár még nem Jutott el oda, hogy
merjen VIlllóban egyéni is lenni. Jó rendező kezében azonban bizo-
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nyara sokat várhatunk még tőle. Ajtay és Dénes György nevét kell
még említenünk, akik a halvány előadásban néhány felvillanással
Somlay mellé emelkedtek.

MADAcH SZINHAz: FELKAY FERENC: NÉRÓ.
A fiatal szerző túlságosen nagy fába vágta a fejszéjét, amikor Néró
alakját akarta elibénk állítani. Ezt az alakot vagy a shakespeací
pátosz és lélekrajz fogadtathatná el velünk, vagy a shawi irónia.
Felkay sokszor a sienkieviczi vonaira téved, de némi pszichoanali
zissel akarja felfrissíteni ezt a napjainkban már halott stílust és
így műve nem nyujt zavartalan benyomást. El kell azonban ismer
nünk ügyes színpadkészségét, a könnyed eszközökkel való motíválás
erényét és tisztult eszményeit is, amellyel darabja anyagához nyúlt.
Sajnos azonban éppen itt tévedt naívságokba, sienkieviczizmusok
ba, ahol több fölényt kívántunk volna meg tőle. Kicsit sok a gyil
kosság, a rémdrámaszerű hatásvadászat ebben a darabban, pedig
a szerző két jelenetben is megmutatja, hogy nemesebb vonalon na
gyobb bíztonsággal tud haladni. Az egyik Nérónak és anyjának
párjelenete, amikor a fiú becézések közepette meggyilkolja anyját.
A visszataszító jelenetet Felkay fölényes biztonsággal és dicséretre
méltó ízléssel idézi elénk. Azután pedig ef!Y paraszt fuvolást, Ani
cetust hoz be a színpadra. Ezáltal az együjITű paraszt által azután
megérezteti velünk a késő-római kor egész belső kiábrándultságát
és várakozását valami jobb és egészségesebb után. Anicetus nem
magyaráz, nem okoskodik, hanem néhány paraszti szóban meg
mondja, hogy a nép únja már a sok nérói eécöt, nyugalomra és
munkára vágyik. És ebben az egy alakban sokkal jobban benne
rejlik az egész későbbi keresztény középkor lehetősége, mint a ke
resztlaragó, ál pátoszú, magukat minden történelmi ok nélkül ke
reszténynek valló udvari és ellenzéki költökben. fiIozófusokban és
kegyencekben.

Az előadás igazi meglepetése Titkos Ilona volt, ez amellőzött

nagy színésznő. Ösztönös művészi készséggel, szinte kapásból tárta
elénk Agrippinának, Néró anyjának bűnöktől fertőzött s elvete
mültségében is nagyvonalú alakját. Jaschik Almosné stílusos dísz
Jeteinek pompás keretében ő volt az előadás legfőbb igazi ékköve.
Rögtön utána Tapolczay Anicetusát kell említenünk. Tusköszerű

együgyűségében hiánytalanul megéreztette a római szőlőhegyek pa
rasztjának a lelkét. Grequss, ha Néró sokban bizonytalan és elraj
zolt alakját nem is tölthette meg végig élettel, először adott alakí
tási készségéről bizonyságot. Néró iszákos imbecilitását és gyerme
kes szadízmusát sikeresen érzékeltette is, az alak másik összetevő

jét azonban, a császári nagyságot annál kevésbé. Pedig ez a Néró
a krónikák szerint sokban nagy császár is volt és legalább mint
gonosztevő, nagyobb magaslatokba lendült, mint Greguss betegesen
hiú és ostoba költőcsászárja, Feltűnt még egy fiatal színész Bozóky
István. Nagyorrú, nem szép, de karakterisztikus férfiarc s talán ké
sőbb egy Tanay Frigyest vagy egy Sacha Guitry szerű irónikus don
Juan színészt nyerhetünk benne. Figurában érdekes volt. tehetsé
get árult el felemás szerepében. Reméljük, ez a tehetség feljödés
képes is. Pünköstí Andor rendezése nagyvonalú, meg látszik rajta,
mekkora szeretettel állitotta színpadra fiatal írótársa első repre
zentatív igényekkel fellépő darabját. Az új szerzö darabja az új
színházban új és újra felfedezett. színészekkel több pozitivummal,
mint negativummal járt. A kísérlet megérte a fáradságot.

. Possonyi László.
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