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Ma~asabb embersegért küzd Ibsen a "Nórá"-val is, - de, valljuk
be, a drámához szükséges örökké érvényben maradó emberísmere
ret nélkül. Annakidején a feminista erkölcstanra lehetett drámát
építeni, azonban ami akkor lélektani járatosságnak tetszett, ma
hatástalan színpadí oráció a kékharisnyás ideológia mellett. Ter
mészetszerűen ma is hat az érzéki világ mísztíkus távlata Ibsen
fakószürke fénylésű prizrnáján át, de ami akkor még újdonságként
hatott, ma nem nagyon galvanízálja az idegeket, hanem kortörté
neti érdekességével hat inkább. Ma visszafelé tesszük meg ugyan
azt az utat.. Bajor Gizi játéka kétségtelenül leköt, mert a darab
mai érvényét úgyis csak az előadás, a színészi alakítás tudja meg
adni. Személye hozza közelebb hozzánk Nóra figuráját s igyekszik
elfogadhat6bbá tenni. Vérmérséklete talán illenék ennek az északi
babának disztingvált alkatához. Olyan, mínt a "havas, Thule" tá
ján a fjordok közé kíült asszonyka, aki törékeny virágszálat hi
mez nagy műgonddal, fínom selyemszálakkal dolgozza ki a mintá
kat. Éppen a mügondaz, ez a disztingvált modor, amely az alakí
tás lázrohamát időnként Ie-lecsitítja s egy-egy heves taglejtését
rníniciózusan kimért gesztussa halkítja. Érzelmi kitörésének visz
szafejtását művészi decrescendókkal végzi el így is, de az átélés
drámai rnélységét sokszor megzavarja az a hatalmas rutin, amelyet
ez a nagy színésznö oly magátólértetődőleg szerzett meg annyi
szereplése után. A rutin, a modor, az alakoskodás oly pontos, oly
szakszerű, oly rugalmas játéka közben, hogy az ösztönösség, az
átélés szikrázása itt-ott már ki is marad. Néhány nehéz szituáeié
ban, a lélektani elhitetés nehezebb pillanatában nem az alakítás
fogvacogtató mámorára bízza magát, hanem hidegvérrel veszi
igénybe saját rutinját s elemi erővel ható természetes és csodá
latos magamegleledkezés helyett nagyon is öntudatos szívóssággal
használja fel játékskálája bevalt futamait. Szívszorító pillanatai
így is vannak, amikor nem mínt magánember nyűgöz le bennün
ket, hanem színészként és varázslóként ajándékozza meg a néző

teret a színjátszés ihletett és prófétikus verseivel. E vakító pilla
natok alatt elfeledjük azt, hogy minden nagy színész naturaliter
modoros is lesz, hiszen mégsem lehet közönyös azokkal a játék
formákkal szemben, amelyekkel száz és száz esetben aratott na~y

sikert. Bízunk abban, hogy Ba;orGizi sem fogyott még ki alaki
tási eszközeinek teljes felvonultatásával. Amiket most bemuta
tott, nem mind hatott ísmeretlenként, de sokkal nagyobb lehet
ilyen kiváló színész képzeletvilága, hogysem pontosan megj elöl
bessükl skálája végső határát. Természetes ösztönszerűségéből,
legszabadabb spontánságáböl felröpülő áriákat kérünk tőle - keve
sebb intellektust, több ösztönösséget. Ami stílus és forma, az még
nem míndíg azonos az emberrel, ami fuvalom, az még nem or
kán, májusi szélből még nem lesz hurrikán - pedig a színjátszás
olyan végitéletszerü vihar, amelynek minden porcikánkat át kell
járnia, hogy végül kis csillagfény szikrézzon felénk valahonnan a
láthatár legmélyéről, hogy az élet mégsem elviselheteten. Bajor
Gizi gyönyörii csillagfény volt a Nórában, - de kissé hidegen ra
1Y00ott.
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A Vígszínház jól bevált békebeli vígjátékstílusban készült francia
kommersz-árut adott Hpnyady Sándor szezonnyitó darabja után,
olyan kedves komédiát, amely a francia szinpadok és szinjátékok
háború utáni problematikusságából és avangardísta törekvései vo
nalából ismét visszatért a szinpadhoz, amely nem annyira az élet
től tanul, hanem sokkal inkább önmaga cirkulusaiból von le hatás
vadászó sablonokat. A "Marie Rose" azért elég friss, tele sok élet
teljes játéklehetőséggel még a szuffiták kieszelt fordulatai köze
petite is. Helyes irányérzékkel és értékesebb igénytelenséggel
olyan adagolásban vegyíti el a vígjátéki sablonokat, hogy leg
alább komoly előadást produkálnak vele a szinészek.

A pesti vígjátéki színpad régi lendületét próbálja visszaadni a
"Marie Rose"-ban is Tolnay Klári, akár annakidején a "Francia
szobalány"-ban tette. A sikernek úgyszólván az ő vígjátéki vénája
az egyetlen biztosítéka. Drága kirándulás lett volna előadni nél
küle, - vele pedig ráfizetés nélküli színházpolitikai gesztus. Azon
ban be kell vallani, hogy az ő vígjátéki skálája nem bővült eléggé
ahhoz, hogy magához tudja édesgetni a vígjátékkal szemben tartoz
kodóbb közönséget azzal a régi svunggal és bűvölő erővel, mint
annakidején tette. Szándéka most is komoly, de erőfeszitése néha
megérződik, alakja nem elég vérbő s játékia nem ragad magával
olyan lenyűgöző erővel, hogy a néző minden fenntartás {os
megfontolás nélkül adja meg magát egy öntudatlan, ösztönös, spon
tán alakításnak. Húsból, vérből, életből állt össze most is a figu
rája, de sokkal több volt benne a kidolgozott rendezői irányítás,
(Horváth ÁrpádItól) mint az igaz átélés benső gyönyörűsége.

*

A budapesti sztárkultusz kitenyészett alakjai hovatovább már
a tehetetlenségi nyomaték, a vis ínertíae miatt annyira megromlot
tak, a szinjátszás eredeti alázatosságáról már annyira leszoktak,
hogy a rájukbízott szerepet egészen mellékesnek tartják és csak
önmagukat játsszák. A színésznö és teste ebben a rendszerben el·
vesztette ősi értelmét, igaz és nemes szerepét. A testiek iránt ér
zett divatos meghódolás rontja ela szinjátszás eredeti méltóságat.
A színészetben ősidőktől kezdve volna egy énekUi magasztossclg,
- ebben a sztárrendszerben lett belőle egy nem nagyon előkelő

prózai megkfvánás. A aztárok inkább csak saját testüknek kíván
nak elismerést, mint emberformáló talentumuknak s fontosabb az
elmondott szövegnél aiZ öltözetük, amelyben testük bujik meg s
nem is egészen I

Bókay János új darabja végre olyan színésznöt mutatott be,
aki mindettől a legtávolabb áll s a aztárok világában árkádiai
üdeséggel lépett be. Ö nem maga megmutatására, hanem a rábí
zott drámai akció kifejtésére mozog a színpadon. Neki nem az a
fontos, vajjon szavai érzékisége, szíve le tudja-e kötni a közön
séget. A szavak értelmét, a drámai mondanivalót szolgálja, Játéka
egyszerű, halk, különleges eszközöket nem használ, de ha a szín
padon van, éreztetni tudja a darab levegőjét és az expozicióban
már felesillanó drámai lehetöséget, Egész külseje, kiállása nehe
zen fogalmazható meg: testében, hangjában, mozgásában van va
lami egyszerű emberség, eleven őszinteség, emberi igazság, amely
ben semmi falzum nincs, semmi pózolás, semmi nagyképű sztár
kodás. Az igaz, ősi színész fellépésével rendelkezik - a színját-
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szás elektromos kisugárzásával veszi uralmába a nézőt. Kétségte
lenül nagy gazdagodás az ő személye a magyar színpadnak: egész
Budapest őszinte örömmel fogadta,

MAGYAR SZINHAZ.

A Magyar Színház évadnyitó darabja és az utána közvétlenül kö
vetkező, máris próba alatt álló Grillparzer: "Medea"-ja kétségtele
nül egy magasabbrangú színházi produkciót kíván, mínt az elmult
évad hazafiasságra licitáló operettszériája és nacionalista szólamok
kal. dilettálo színművecskéi. A Magyar Színház rendkívül tiszteletre
méltó mult ja után (A szűz és a gödölye, Néma levente, Az Úr ka
tonái stb.) merkantíl színházpolitikára tért át s olcsó hatásvadászat
és kasszaraport vonalában vezette végig a mult évadot. Vitéz
Bárrky Róbert első két színházvezetési gesztusa nagyon megnyugtat.
Már az első vígjáték, Bónyi Adorján: "Milliomos"-a jobb ll· haza
fias danászásokból és tucatdarabok hatásvadászó ötlettelenségeiből

összeállt műsornál, - legalább is egy elegáns, nagyúri színészi
erőpróbát adott Csortos Gyulának. a legreprezentatívebb színész
egyéniségnek. A darabnak, magának is sokkal inkább a nagy
művész személye adja meg a drámai egységet,. mint egy klasszikus
dramaturgia normáival felmérhető kompozicíő, A téma felvetése
egymagában nagyon jeles írói ötlet: egy vagyonszerzésbe bele
öregedett rmllíornost mutat be, aki la, gazdagságból és az életnek
ezzel együttjáró selejtes, értéktelen szemléléséböl egyszerre kilép
és emberibb és igazabb öregedést akarna magának. Vagyonát
egészében városára hagyornányozza, anélkül, hogy egy talpalatnyit
adna gyermekeinek, akiket felesége halála óta az apanázs kimért
távolságában tartott, mert az asszony sem szerette, csak érdekből

volt élettársa. A szegénység igaz, őszinte és alakoskodás nélkül
való emberségével szeretné leélni a hátralevő éveket. Ekkor je
lentkezik legkisebb fia a várandós feleségével: egyszerre érzi,
hogyanagyapaság koronája hiányzik legjobban az életéből: vissza
szerzi a várostól egész vagyonát és unokájára hagyja, mert rájött,
hogy az életnek igaz értelme nem a vagyon, hanem a szeretet.

Csortos Gyula játékának stílustörténeti távlata a plautusi ko
médiások alapmagatartásához visszavezethető, még pusztán amiatt
is, hogy a szöveget ő sem tiszteli azzal az ájult magafeledkezéssel,
ahogy kellene. Magyar úri tartózkodását a szereppel szemben sem
küzdi le egészen. Azonban egy-egy percig tartó szímpla szöveg
mondás után egyszerre az alakítás láza árad szét egész lényén, az
emberteremtéstől megittasodik és legbelsejéből ad a közönségnek
valamit, ami az ő tökéletességével, hatalmas kifejező erejével
"ronthat és teremthet száz világot". A mérlegelt, megfontolt, hatás
vadászó sztárgesztusok esnek tőle a legtávolabbra! A legkisebb
gesztusból, a legbelseje felől érkező félhangból állítja össze azt a
káprázatot, amely a nézőtér szívét, idegzetét, leglelkét fogja meg
és egy szívdobogásnyi pillanatba bele tudja sűríteni az élet esszen
ciaját. A színjáték megittasultja ő örökre, olyan színész, aki ebbe
a révületbe élményszerűen tudja belehajtani az egész nézőteret,
akkor is, ha ez a nézőtér kisigényű időtöltésre ült le ide.

Sajnos, a rendezés nem állított elénk egységes színpadot,
ennek a hatalmas színészegyéniségnek olyalll nagy a szuggesztiója,
hogy mindenkit elhalványít. Mégis meg kell kiérlelt játéka és nagy
rutinja miaU említenünk a: Debrecenből felkerült Halassy
Mariskát.
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