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Hauptmann Gerhart nyolcvanadik
születésnapiát végül is a komoly
drámairodalommal kissé mostohán
bánó Új Magyar Szíuház ünnepelte
meg a legméltóbban. Hauptmann,
mint naturalista drámaíró tűnt fel
a századfordulókor az európai szín
műirodalom egén, ahol Ibsen óta
nagyon megfogyatkoztak nemcsak
az üstökösök, hanem a jelentősebb

állócsillagok is. A Takácsok forra
dalmi lendülete, A bunda vaskos,
népéleti humora mellett a harma
dik legJelentősebb naturalista
Hauptmann-dráma kétségtelenül a
Henschel fuvaros. Kísérlet! színpa
don láthatták azonban csak elő

deink újdonság korában s a mos
tani felújítás jóformán bemutató
számba ment.

A sziléziai fuvaros, nagydarab
csupaszív ember s megmondja róla
egy barátja: 'l'éged a jó s.zíved visz
vesztedbe Henschel. Henschel kö
zépkorú ember, nemrég házasodott,
kis gyermeke van és a szülés óta
halálosan beteg a felesége. A házi
munkát Hanne, a mindenes végzi.
tenyeres, talpas egészségtől kicsat
tanó falusi lány. De nem falusi ár
tatlanság. Homályos a multja, sut
togják, törvénytelen gyermeke van,
apja pedig súlyos alkoholista és
Hanne gyermeke míndíg vele fet
reng a korcsma bűzös levegőjében.

Hannénak azonban nincs szíve sem
a saJát gyermekéhez, akit le is ta
gad, sem beteg asszonyához. Han
nénak csak fiatallegényekhez, ko
csisokhoz van szíve. A barátjaitól
nem sajnálja az ellopott falatokat,
de még a készpénzt sem. Velük
csak akkor kegyetlen, ha rájuk únt
vagy ha már nem illenek belé ter
veibe. Mert Hanne elszánt terem
tés. A haldokló Henschelné mellett
már kiszemelte magának a csupa
szív, egészséges Iuvarost, aki talán
a maga asszonyává is tenné, törvé
nyes asszonyává. A haldokló fele
ség megérzi, milyen veszedelem fe
nyegeti jámbor, hiszékeny férjét.
Megesketi őt, hogy halála után nem
veszi el Hannét. Henschel szinte
tréfálózva megesküszik erre. Az
asszonyt eltemetik, Hanne "gondo-

zása" mellett a kis gyermek is ha
marosan követi anyját a sírba.
Hanne előtt megnyilik az út. Ég a
keze alatt a munka s mikor meg
fenyegeti Henschelt, hogy elmegy
tőle, mert félti II jóhírnevét, az
orránál vezetett jámbor ember be
leesik a csapdába: feleségül veszi
a cselédjét. A céltudatos teremtés
csak erre várt. Most már .puccos
fuvarosné asszonyság lesz belőle,
de amíg férje' távol van, facérpln-

. cérrel s hasonlókkal szűri össze a
levet. Henschel egyik útján meg
találja Hanne gyermekét s a saját
ja helyett, mint igazi apa hozza
haza otthonába. A bestiális anya
azonban rátámad férjére, nem
akarja vállalni a gyermeket s azzal
rosszabbul bánik, mint a mesebeli
mostohák. Henschel előtt lassan
feltárul második felségének ördögi
kegyetlensége. Hanne Henschel
öreg alkalmazottját is kittirja a
házból és végül a részegségbe zül
lött öreg lovász és a sógora, az el
ső asszony testvére szemébe mond
ják Henschelnek, kicsoda is a fele.
sége. Éreztetik vele azt is, hogy első

feleségét és gyermekét is Hanne
"ápolása" juttathatta sírba. A csu
paszív fuvaros lelkiegyensúlya
megrendül, felesége és gyermeke
árnyai kísérik és számonkérik
megszegett esküjét. Henschel meg
őrül, már-már félni kell, hogy
megöli Hannét, romlásának okozó
ját, de azután mégis maga ellen
fordítja gyilkos kezét, borotvával
elmetszi a nyakát.

Ezt a sötét, görög tragédiához ha
sonló kegyetlenségű és következe
tessézű sorstragédiát (hiszen Hen
seheinek csak a hiszékeny jóság a
bűne, esküjét nem komolyan, in
kább csak a haldokló asszony ví
gasztalására tette) Hauptmann szin
te klasszikus zártaágú remekművé

építette ki. Tüdős Klára rendezése
pedig akkora meglepetéssel szol
gált, ho!!'Y az Új Magyar Színház
drámai műsorának reneszanszát re
méljük tőle. Az eddig rendezö-.
hiányban szenvedő színházban egy
szerre komoly összjátékot teremtett
olyan színészekkel is, akik eddig
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vézetés hiányAban SOkSiOf esak
ődöngtek a színpadon. Nem vonat
kozik ez persze a színház két il
lusztris vendégére, Daylca Margitra
és Kiss Ferencre, de nincs az a
,.sztár", aki igazi rendező nélkül
tökéletes előadást teremthet, mert
a "sztár" sem lehet jó, ha körülötte
gyenge, rendezetlen szereplők im
bolyognak. Tüdös Klára rendezésé
ben pedig a legkisebb szereplő is
a helyén volt, igaz! drámát játszott
és tisztában volt a szerepevel. Az
Új Magyar Színház szerződtetett

színészei most forrottak először

"drámai együttessé". És ez egy
nagyon kultúrált, igen erős kezű, ki
váló színházi intelligenciájú "ren
dezőnő" keze alatt sikerült. Nem
fukarkodhatunk az elismeréssel
mé~ azon a címen sem, hogy a
rendezönö közjogi méltösáz felesé
ge is egyúttal. Ez csak hendikep
lett volna színhází pályáján a mi
rosszmájú városunkban, ha nem al
kot valóban kíválót. Az érdemet
pedig el kell ismerni akkor is, ha
borzashajú ifjú érdemli ki, akkor
is, ha közéleti kapcsolatú méltösáz
igényli becsületes művészí teljesít
ményével.

Dayka Margit, habár, bájos ar
eocskájával, matyóbaba egyéniségé
vel eddig inkább mint "Torockói
menyasszony" vagy "Két lány az
utcán" hősnője élt skatulyázó em
lékezetünkben, belülről kifelé ol
dotta meg a sziléziaí cselédbestia
alakját. Lefogyott és talán sohasem
volt még ilyen szép, mint most.
Grétchen-figurájával most mégis
döbbenetesen elénkvetítette a gyil
kos, szeretkező, gyűlölködő asszony
lelki fényképét. Élete legemléke
zetesebb alakítása marad Hanne és
nagy tragíkáinkkal veszí fel a ver
senyt. Kiss Ferenc is megújult
kedvvel, tiszta művészi ihlettő!

hajtátva kezdi alakítását. Súlyos,
oroszos, csupa lágyság és csupa erő

Henschele azonban a misztikus,
transcendens jeleneteknél, az őrü

let határán járó, öngyilkossági vagy
gyilkossági kérdésekkel bajlódó
résznél egy kissé lemarad Daylca
végig következetes alakítása mel
lett. A transcendenst, a metafizíkaí
régiókat nem érezteti eléggé. Ez a
nagyszerű színészünk még nem
hisz eléggé Istenben, hogy egészen
megrendítsen bennünket. De most
már jó úton jár. Azt hisszük, ha-
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marosan egy Iij Kiss Pereneeel is
merkedünk meg. A sok szereplő

közül Földényi markáns lökeres
kedőjét. Gárday döbbenetesen élet
hű öreg lovászát, Juhász János ké
sőbbi pályajára sokat igérő kocsis
legényét és Bordás Rózsi felvillanó
karakterfiguráját kell megemUte..
nünk. BercSényi Tibor díszletei tö
kéletesen éreztették a darab leve
gőjét s méltök voltak a bravúrosan
gondos rendezéshez. Hauptmannt
méltó an ünnepelte az Új Magyar
Színház Fodor József kitűnő új for
dításával is.

A Ytgsztnház llertelendll István
Jákyak című színmüvével mintha
folytatni akarta volna a nagysíkerü
Remenyik _darab problémakörét,
Csakhogy a fiatal és igen tehetsé
ges szerző korántsem hozott annyi
keserű élettapasztalatot az iszákjá
ban, mint a világvándora Remenyik.
Talán túlságosan kacsingat is a
kasszasíkerre., amely színházaink
pénztári naplől szerint legtöbbször
a jó dzsentris, mulatásos multszáza
di problématikájú véngazemberes
daraboknak jár ki. Nos a Jákyak
felépítésében is van egy vén gaz
embere" figura, Antus bácsi, és
Bihary játssza kitűnöen. Jáky fő

szolga biró úr pocsékolhatja a va
gyont, eladósithatja földbirtokát,
mert Antus a birtok egyik felét
éppúgy őrzi, mint a véngazember a
színleg összelopott százezreket.
II ertelendy azonban előre meg
mondja, hogy itt a Jáky családdal
nem lehet nagyobb baj, így azután
nagy baj sem lesz, de drámai fe
szültség sem igen' akad a színpa
dán, pedig csősIül zúdítj a a szeren
esétlenséget a Jákyakra, hOIlY az
tán e~v megeredő eső deus e~

machmája mellett ugyanígy meg
oldja az összes problémákat is.
"Man merkt die Absicht und wir d
verstímmt." A különben tehetséges
fiatal író pedig vegye komolyabban
szép hivatását. És rajzoljon máskor
maibb dzsentriket, mert olyanok,
mint a Jáky gyermekek, hála Is
tennek, már nem igen vannak.
Elsöpörték őket a komoly idők, az
idegen megszállások s a férgese
már naoviáböl elhullott. Fényes
Alisz opálfényben villódzó szem
tükrű árvalánya és Mezey Lajos
eleven diákportréja ugrottak ki
színészí teljesítményként a szépdísz
letü darabból. PQssonyi Lászld
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