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morúltak nem nekünk fognak
hinni, hanem a tévtanítóknak.
az új Góliátnak hatalmába
esnek. Erre int Szent Domon
kos, a téritök mestere, erre
int e gonosz világban, ami
kor új Góliátok dúlnak: "A
tévelygőket nem a tekintély
nek fitogtatásával, hanem in
kább alázatossággal és jó pél
ddval lehet megnyerni."

Szent Domonkos egyszer
Páriaba küldte téríteni egy
rendtársát. útravalónak tízen
két rézpénzt adott neki. Az
ifjú doktor keveselte a hosz
szú útra ez aprópénzt. Do
monkos ekkor sirva fakadt
fiatal rendtársa kishitűségén.

Sírva ölelte meg és bíztatta
őt, hogy csak menjen, mert a
Szent-Lélek fogja vezérelni.
El is ment az ifjú doktor, ti
zenkét garassal. és munkája
sikerült.

,
SZINHAZ
KALLAY MIKLóS: GODIVA.
Játék a lélek értékéről, há
rom felvonás ban, hat képben,
közjátékokkal. (Nemzeti Szín
ház.)

"Mit tudunk mi, emberek,
egymásról?" - kiált föl Go
diva, angyali Godiva, mit tu
dunk mi a földi kárhozatról,
a lélek éj éről, a magános lé
lek iszonyatáról. Mit tudjuk,
mennyit szenved, retteg és
vergődik ez a bűnös: Leoirie,
ez a kegyetlen zsarnok, vér
szomjas gyilkos, aki bűnből

bűnbe meneküL Gonoszságát
gonoszsággal gyógyítaná, tom
bol és öldököl, hogy elaltassa
bűntudatát. Ez a merev go-
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Amikor Szent Domonkos
csontjait méltó sírboltba áthe
lyezték, csodálatos illat szál
lott a csontokbóL Koponyáját,
melyből ugyancsak áradott ez
édes illat, a szerzetesek sorba
megcsókolták.

Verfeil (zöld lomb) francia
város megátalkodott lakói
nem hajlottak semmi jó szö
ra. Még Szent Bernátot is el
űzték, hallani se akarták. A
nagy Szent rettentő szavakkal
sujtotta a várost: Viride fo
lium, desiccet te Deus!

Nehogy érvényes legyen
ránk ez a kemény szö, hanem
hajtson ki a zöld lomb rajta
tok, ti városok, hajtson a zöld
lomb: a szeretet és alázat; s
a kereszténység minden virá
gai borítsák be a nyomorúltak
penészes fekhelyét l

noszság, ez a kemény szív,
mely küzködik akárhozattal,
rémületet áraszt köröskörül,
mert ő maga csupa rettegés,
legbelül. Erőszakos, mert
gyönge s nincs benne igazi
erő, oktalan gonoszságának ez
az oka. Gonoszságát próbál
gatja szolgáin, hitvesén, ga
lambokon, állatokon, vándo
rokon, csakhogy bizonyítsa
magának a gonoszság erejét,
csakhogy bizonyítsa a bűn

diadalát. Az erőszak őrült má
morában akarja megmenteni
magát.

Ezt az embert, a bűnös em
bert, csodálandó költészettel
írta meg Kállay Miklós, Nem
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egy ember az Ő hőse, aki vét
kezik, aki megbotlik, nem,
Leofric maga a Bűnös, aki
rendszert alkot a bűnből, bűn

nel övezi magát. A dráma a
lovagkorban történik, de sze
replői útitársaink, ismerőse

ink. Kállay műve igaz és ér
vényes, mert örök dolgokat
közöl velünk. Évszázadok,
nemzetek, fajok látszólagos
különbsége nem változtat az ő

műve érvényéri és szűntelen

időszerűségén, mert a lélek
bensejét tárja föl - igazi köl
tő! - a puszta vázat mutatja,
minden időn és koron túl. A
nagy művek sohase fakulnak
meg. Láttunk "színpadi sike
reket", melyek esztendőket

sem bírtak el, mert pillanat
nyi hatásokon, káprázaton,
íparszerű ügyességen épültek.
Kállay műve méltán tart a
maradandóságra igényt, mert
ez nem "ötlet", nem "fordu
lat", nem "színpadi sziporka",
hanem tökéletes költészet: az
igazságnak, az érvényesség
nek és szépségnek megrendí
tő egysége.

És Godiva - fehér galamb!
- Godiva, keresztény hitves,
igazi erősség! Látszólag töré
keny és gyönge, de csak ben
ne van igazi erő, mert a Szent
Lélek hevíti. Ez a keresztény
ség paradoxonja: a gyönge
meghódítja Istennek az erőst,

- helyesebben: az igazi erő

legyőzi az erőszakot. Godiva
megmenti Leofrícot, meghó
dítja az üdvösségnek, mert
hűsége és tisztasága, lángoló
hite és bizakodása hírt ad az
isteni Megváltó irgalmáról.
Nem Godiva váltja meg Leof
ricot, ezt hangsúlyozza a költő

-"amióta Isten Fiának vére
hullt a kereszten, ember em-
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bert nem válthat meg" - de
Godiva a Megváltó eszköze.
Soha megrendítöbb jelenet,
mint Leofric megtérése. A
keresztény költészet mere
dek csúcsára jutott a szerző

e művével. Bámulandó szavak,
bámulandó alakok, a szépség
nek és igazságnak, a tartalom
nak és formának hibátlan
összecsengése ez a "jámbor
játék." Irodalmunk, s főként

hírlapirodalmunk egy csekély
rétege még éretlen a keresz
ténységben s nem érti a ke
resztény költő remek rend
szerét és remek szabadságát.
Nem érti, hogy ebben a mű

ben semmi sem céltalan. Itt
minden a helyén van, bont
hatalanul, mint a keresztény
ségben. Ítészeink a kommerc
színművek szecskáján rágöd
nak, szavakat se találnak Kál
lay fenséges és megrázó alko
tására. Egy bíráló (valame
lyik keresztény hírlapban) dí
cséri a művet s azt írja, hogy
"Isten örök küzdelmét mutat
ja be a Sátánnal." Ez a kriti
kus nem tudja, hogy a Min
denható Isten nem küzd a
Sátánnal. Az Ég Hercegének
nem kell küzdenie a Világ
Hercegével. Némi értetlensé
get láttam a színészek játéká
ban is. Budapesti színészeínk
nagyon megszokták a bud~
pesti színjátszás modorát. Alig
értették meg a drámát, s mint
hogy nem értették, nem is
hitték. Több hevület (nem
szavalás), pontosabb szöveg
tisztelet, mélyebb és igazabb
áhítat kellene a költői művek

hez.
Mindez nem vonatkozik

Kiss Ferencre, aki életének
egyik legragyogóbb szerepét
játszotta meg Leofric alakjá-
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ban. Szörényi Éva (Godiva)
kétségtelenül buzgó volt, a
bonyolult, nehéz szöveget jól
elmondta.

A Nemzeti Színház újabb
nagy sikere Kállay Miklós
műve. Németh Antal igazgató
rendezte a darabot, a siker
nagy része övé is. Megint be
bizonyította, mint a Roninok
kincsé-ben is, hogy a maga
sabbrendű, igazi dráma szín
padi megszervezését, hatásos
és hűséges megjelenítését va
lóban kitűnően érti.

Horváth Béla.

DENIS AMIEL legújabb szín
darabját Párist megelőzve ős

bemutatóként prezentálta a
Magyar Színház és most érke
zett a híre, hogy a Nemzeti
Színházban is lesz egy ősbe

mutató, még pedig Pagnol
"Caesar" címü darabja, a
mely a Marius és Fanny cí
mű színdarab-trilógiának har
madik része, kerül majd szín
re legelőször Európában, az
ország első színpadán. Rend
kívül örvendetesnek találjuk,
hogy az újabb időben a fran
ciák is kezdik észrevenni,
hogy a magyar nép kultúrájá
ban, szellemében és irodalmi
igényeiben mennyire rokona
a franciának és hogy újabban
Arany, Pet6fi, Madách és a
többi klasszikusaink is fordí
tóra találnak Franciaország
ban. Magyarországnak nem
kell sokat behoznia, hisz a
francia szellem kimagasló írói
Rablaistól Proustíg mind ma
gyar nyelven is hozzáférhe
tők.

Amiel "Élettársak" cimu
színdarabja a nívós irodalmi
eszközökkel dolgozó író egyik
legrínomabb alkotása. Csak
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éppen témaválasztásban ide
gen kissé tőlünk az a szellemi
légkör, amelyben figurái él
nek. A francia életet sem jel
lemzik ezek a figurák oly teli
véren, mint Mauriac, Green,
vagy a többi, Amielhez ha
sonló nívójú író alakjai. Ezek
a színpadí alakok túl elvon
tak, nemzetekfelettiek és így
nem arról ismerjük meg őket,

hogy franciák, amiről beszél
nek, hanem a párbeszédből,

amit folytatnak és a tipikusan
francia dialogizálásról, amely
re az egész darab felépül. A
szinte "sziget"-ként élő pári
si nagyvárosi légkör elvont
alakjai és szerelmi problémái
elevenednek meg Amiel da
rabjában, aki zseniális írói
bravúrral épít jóformán cse
lekménytelenül érdekes szín;
darabot. Az "Élettársak" ti
zenkét éve élnek együtt. Az
öregedő, jószívű és mindent
elnéző férfi egy nálánál sok
kal fiatalabb, ragyogó asz
szonyt vett feleségül, akiről

.elsó pillanatban tudta, hogy
nem tarthatja meg magának.

Az asszony, aki ezt a szinte
irreálisan beláto és engedé
keny férjet mint kedves, ár
talmatlan házibútort "szereti"
is, de glgolo-típusú fiatalem
berek társaságában keres ál
landóan szörakozást és az a
gondja, hogy a férje meg ne
tudja ballépéseit és ne törje
nek össze illúziói. Egy mind
egyiknél kirívöbb esettel kap
csolatban azonban kiderül,
hogy a férj nemcsak erről, ha
nem a többi esetekről is pon
tos tudomással bír és abban a
reményben viselte el szőtla

nul felesége hűtlenségét,hogy
egyszer az megértve, mégis
vissza fog menni hozzá, mínt

73



az egyedülihez. Ez a színpadí
tabló, az egész problémakör
kissé századeleji ízzel bír és
ma már nem köti le annyira
a nézőket, mint húsz-harminc
évvel ezelőtt, mert a dolog
problémaszerűsége is nagy
ban elhalványodott. Bármily
költői finomsággal is írja meg
azonban Amiel ezt a szerelmi
sokszöget, nehéz szimpátíával
kísérni a történteket. Amiel
csak sejteti a darab végén,
hogya szárnyacskáit sokszor
megégetett asszony most már
tanult ballépéseinek következ
ményeiböl és ezután - hűsé

ges lesz. Az író mindenesetre
láthatóan bízik ebben a megté
résben. Bármily bavúrosan is
csinálja meg azonban az asz
szony bűnbánatának jelenete
it, oly sokszor és oly sokféle
képpen hazudott már előttünk

színpadí élete folyamán, hogy
végső szavainak őszinteségé

ben is igen nehéz hinni. Más
lapra tartozik Amiel legne
mesebb írói erénye, a boszor
kányosan ügyes dialogizálás,
a szavak mögött meghúzódó
rejtett értelem és az a szuve
rénül finom írásművészet, a
mely rendkívül fínom csoma
golásba burkolva prezentálja
a kevésbbé fínom témákat is.

Budapesten a darabnak szép
sikere volt, amely Amiel írás
művészete mellett a kitűnő

előadásnak is köszönhető. Kü
lőnösen Törz8 Jenfj marad
emlékezetes. A szinte hihetet
lenül lágy és elvontan jó szen
vedélynélküli férj szerepét
megrendítő egyszerűséggel

hozta elénk. Éppen eszközte
lenségében vált grandíözussá
és jóformán eseménytelen sze
repében a legsűrítettebb drá
mai atmoszférát hozta a szín-
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padra.Partnerei Makai Mar
git, Földényi és Sennyei Vera
színtén kifogástalanul jók vol
tak.

,ANDRÉ BIRABEAU extrém
témát választott magának Dé
ligyümölcs című darabjában
is, mint tavaly "Az eltévedt
báránykák"-nál. A kitűnő

szerző méltán képviseli ma
Európaszerte a nagy francia
vígjátékírók tradícíóít, Akor
ral vállvetve halad és fran
ciás merészséggel, könnyed
séggel, mondhatni felelőtlen

séggel, bohózatos vígjátékba
önti korunk legsajgóbb prob
lémáját, a faji kérdést is. Ha
ezt a témát német vagy angol
író hozta volna a színpadra,
súlyos dráma, tragédia, vagy
legalább is néhány ember lel
ki összeomlása következett
volna belőle. Birabeau azon
ban varázslatos könnyűséggel

úgy játszik a témával. hogy
senki sem sebesül meg súlyo
san és mégis napfényre kerül
az emberi érzéseknek. a sze
retetnek, a megértésnek sok
igazán mély momentuma is.

Egy francia mérnök, aki há
rom évig Kongóban dolgozott,
kis fekete gyermeket hozott
onnan haza, mikor pedig a
trópusokon szerzett váltólázá
ban a dilettáns vidéki orvos
már az életét is feladja, fele
sége, aki időközben tudomást
szerzett arról, hogy a royeni
fiúnevelő intézetben férje egy
gyermeket neveltet, az apa
haláloságyához elhozatja az
idegen gyermeket is, hisz az
nem tehet apja hibájáról és
joga van. ahhoz, hogy még
egyszer megölelhesse az ap
ját. A mérnöknek három fe-
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hér gyermeke van és most
megjelenik a negyedik is, a
legnagyobb rémületet okozva,
mert fekete. Másnapra a mér
nök jobban lesz, már tudják,
hogy csak a súlyos váltóláz
egyik krízisén esett keresztül
és a fekete gyermeket azon
nal vissza akarják szállítani
az intézetbe. A kisvárosi plety
ka azonban már megindult, a
ház fehér gyermekei pedig
ezeretetükbe fogadták a kis
idegent, akiről eleinte azt hi
szik, hogy csak groomnak a
karták szerzödtetní a gyáruk
ba. Birabeasi logikus vígjáték
író technikával azonban a
gyermekeknek is tudomására
hozza, hogy a kis fekete gye
rek a testvérük. A három gye
rek lelkén vadul és gátlás
nélkül végigviharzik az egész
faji kérdés, minden kegyet
len ösztönével és sajgó szo
morúságával. Szeretik a kis
fekete gyermeket és mégis
'másnak tartják, mint önma
gukat. örülnek neki, hogy
hem büdös, de mégis szé
gyenIenék, hogy a testvérük.
Az apa és tizenhat éves fehér
fia között komoly összeütkö
zésre kerül a sor, amelyben
végül is a fiú megbocsát az
apának és megígéri neki, hogy
két kisebb testvére előtt meg
fogja cáfolni az ellesett hírt,
amely szerint a kis fekete
gyermek az ő féltestvérük.

Birabeau végül is bohózati
emberségességgel oldja meg a
problémát, amikor a gyerekek .
agglegény nagybátyjának nya
kába varrják a kis idegen ár
vát. A gyerek tehát rokon és
még ha nem is testvérük, de
legalább emberségesen egy
családban fog élni ezután a
többi gyermekkel, hisz éppen
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úgy, mint az embereknek a
nagyvilágban, itt ebben a csa
ládban is "egyapától" szár
maznak a gyermekek. Vetél
kedő nagymamák, pletykás
szájú kisváros és a népes fe
hér család különböző tagjai
nak beállítása mind kitűnő

alkalmat ad arra, hogy Bira
beau emberséges témáját vi
dámabbnál vidámabb helyze
tek nevetés-hullámában fü
rössze meg. A téma helyen
ként való mosdatlansága elle
nére is igazi gall humorral és
fínomsággal pereg le előttünk
ez a különös eset, amely bo
hözatos jelenetei ellenére e
gyike az utóbbi évek legjobb
vígjátékának. A darabnak
minden szereplője egyformán
jó, de külön ki kell emelnünk
Peéry Piri zsarnoki nagyma
ma alakítását, amely sokáig
emlékezetes lesz. Valóságos
színészi bravúrt visz véghez
ez a kitűnő fiatal drámai szí
nésznő. Hetven éves öregasz
szonyt kell játszania és jófor
mán maszk nélkül, egyedül a
belső színészi meggyőző erő

hatalmával hitetí el azt, hogy
házsártos öregasszony. Min
den mozdulata és minden sza
va lenyűgözi a közönséget és
bár mélységesen antipatikus
alakot játszik, végül mégis az
ő alakja kísér el bennünket
legkedvesebb emlékként a
nagysikerű előadásról. Fiatal
színésznőtöl kettőzötten nagy
önfeláldozás egy ilyen szerep
eljátszása, mégis hálásak va
gyunk érte, mert igazi, nagy
színészi karakter - ábrázolás
ban volt részünk.

,MELLER RÚZSI, aki emlé
kezetes sikert aratott Irja had
nagyorosz novella-témájának
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· játékos dramatizálásával, Bul
lu: Blma kiváló alakítása foly
tán pedig nem mindenben lo
gikus felépítettségű, de nagy
színészi alakításra alkalmas
Vallomás címü darabjávalís
meghódította a közönséget,
most megint a Vallomáshoz
hasonló darabbal lépett a kö
zönség elé. Hősnője, dr. Bara
bás Irén kiváló fiatalorvosnő,

aki súlyos elfoglaltsága mel
lett nem ér rá a saját életével
foglalkozni. Igy történik meg
aztán, hogya vele együtt dol
gozó magántanár léha társa
ságbeli asszonyt vesz el he
lyette feleségül, a lelki egyen
súlyából kibillent Barabás
Irén pedig valami züllött alvi
lági figura, egy zsaroló ál
hírlapíró hálójába kerül. A
kétesmultú gigoló kitartatja
magát vele, majd még orvosi
presztizsét is tönkreteszi, mert
ellopja a szanatöríumí látlele
teket és azzal akarja megzsa
rolni az orvosnő betegeit.
Csak a magántanár menti
meg végül a kétségbeesett 01'
vosnöt, aki hatványozott naív
sággal csak a botrány kitöré
sekor ébred rá, hogy a züllött
fiatalembernek nem ő maga,
hanem csak a pénze kellett.
MeUer Rózsi ezt a nem éppen
jóillatú témát habozva, egye
netlenül, félmegoldásokkal ír
ta meg. A darab nézőközönsé

gének állandóan az volt az
érzése, hogya színpadon va
lami kínos magánügyet bon
colgatnak, amelynek igazi lé
nyegét diszkréten eltakarják.
Igy aztán a találgatásokra u
talt nézők nem találtak kon
taktust az idegklinikai kór
esethez hasonló színpadi tör
ténéssel. Emberileg igen ke-
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vés közünk van ehhez a tör
ténethez, így tehát nincs szín
padi hatás sem. Pedig Meller
Rózsi most is tehetséges szín
padi szerkesztőnek bizonyult
és általában irodalmi eszkö
zökkel dolgozik. Amit írt, az
mégis hamisan és kevéssé
meggyőzően hat a színpadi a
kusztikában.

Az elindulási hiba végigvo
nul alakjainak jellemrajzán, a
kellően meg nem motívált
drámai indítékokon, sőt még
a dialógusokon is, és habár a
darab vége felé kapunk né
hány erős feszültségű jelene
tet, igazi dráma mégsem ke
rekedik a sok kitörésből, szen
vedésből és bűnügyi viszon
tagságból sem.

Az előadás legjobban és
legegyenletesebb megmintá
zott figuráját Beregi Oszkár
nyujtja, aki áthidalja szerepe
logikai ellentmondásait és hús
ból-vérből való orvostanárt ál
lít elénk annak ellenére, hogy
az ő színpadi alakját is lazán
írta meg a szerzőnő. Tarnó
czay Anna, ez a fiatal szimpa
tikus színésznö azonban nem
tudott szerepe logikai megépí
tetlenségén felülkerekedni.
Az első felvonásban, mínt
dolgozó nő, még csak megál
lotta a helyét, később azonban
oktalan kitörések végleteibe
esett és így nem tudta elhitet
ni Barabás Irén alakját. Eb
ben azonban szerepe is közre
játszott, mert éppen a női fő

szerepet írta meg a legillogi
kusabban Meller Rózsi. Érde
kes színpadi figurát nyujtott
Nagy György, a zsaroló éjsza
kai figura alakjában.

Possonyi László.
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