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SZINHAZ

POSSONYI LASZLÓ FORDI
TASAI A BUDAPESTI SZIN
HAZAKBAN. Possonyi László,
a magyar katolikus irodalom
egyik legkiválóbb megújítója,
derekasan készülődött az Eu
charisztikus Kongresszusra.
Lefordította Strindberg egy
kis remekművét, a Húsvét-ot,
s magyar versekben színpadra
alkalmazta Oalderon "Nagy
Világszinház" című hatalmas
misztériumát.

Nagy sikert aratott a benső

séges kedves Pesti Színház
ban a Stríndberg-darab. Egy
költő, egy sokat szenvedett
költő intelmei esengenek fe
lénk nagycsütörtök és nagy
péntek komor gyászában.
Mindannyiunkat a szenvedés
kísér e világon, az önvád
mardosása. a keserű bűntu

dat. Kísérnek minket a bű

nök, rnert gógünket. konoksá
gunkat levetni nem akarjuk.
Inkább szenvedünk, balgán és
átkozottan, s inkább lessük
remegve a F6hitelez6 léptei
nek esosszanását, jön-e már,
jön-e, hogy behajtsa adóssá
gunkat. Bűnt bűnnel, gőgöt

gőggel tetézünk, bújdosunk és
vitázunk, csakhogyelkerüljük
a leszámolást, A leszámolás
órája mégis eljön óhatatlanul.

Amikor nagyszombaton va
lóban megjelenik az ifjú ta
nárjelölt házában a hitelező,

kék rendelvényekkel, bírói
ítéletekkel, hogy számon kér
je mind a bűnt s a tévelygést,
mely így elsodort egy egész
családot, a végső fölbomlás-
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nak, az anyagi csődbe vetí
tett jóvátehetetlen zavarában
a lélek még mindig makacs.
De a rettegett óriás bebizo
nyítja, hogy senki sincs oly
gonosz, aki ne művelt volna
valami jót. A bűn szövevé
nyében botorkálunk, a bűnök

összefüggenek, de szövetség
ben állanak a jó tettek is.
Egyszer jót tett az ismeretlen
bűnös, kinek bűnei kétségbe
és bánatba döntik családját, s
e jócselekedeten megáll a bűn

áradata. Egy hajdani jótett,
melyet egész szívével mun
kált, melyről - mint Claudel
is írja - nem is tudta, hogy
.,eszedbe jut majd számon
kérni tőle és talán még Ked
vedre lesz e bonyolult és kü
lönös Ajándék!" A jó tettek
régi ajándékait cserélik ki a
hősök, az öreg s a fiatal, és
nagyszombat irgalmában föl
bomlik a bűn sűrű szövevé
nye.

Ezt a nemes játékot elsősor

ban Somlay Artur játéka viszi
diadalra. Bízvást mondhatjuk,
hogy egyik legnagyobb szín
művészünk. Ahitatos, mesteri
alakítása feledhetetlen élmé
nyünk.

Igen jó volt Orsolya Erzsi
és buzgón oldotta meg nehéz
szerepét az ifjú Nagy Alice is.

*
A ,,Nagy Világszinház" két

ségtelenül legkiemelkedőbbe
seménye a Kongresszus ünne
pi játékainak. Possonyi rend
kívül készséggel és biztonság-
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gal hozta közelünkbe ez időt

len - mert katolikus - mű

vet. Kállay Godivája után me
gint örülhetünk. hogy költő

szól a színpadrél, fordulatos,
gazdag, helyén-való szavak
kal. Magam is tömérdek ver
set fordítottam, minden nyelv
ből és minden írótól, s mond
hatom, Possonyi átköltését ép
ezért hallgatom ujjongva. A
költő örül a szavaknak, a he
lyes szavaknak, a jó monda
toknak, örül a játék hibátla
nul megszervezett egységének.
Ez a kereszténység és művé

szet egysége. A hitnek és
szépségnek e gyönyörű szö
vetségében az igazság a költő

ujja hegyéig hatol, az igazság
biztonságát érzi egész valójá
ban, azért omlik belőle bátran
és szabadon, kétségek nélkül,
tétovázás nélkül.

Calderon mísztériuma arra
tanít, hogy az életünk szerep,
föladat, melyet Isten megis
merésében és szolgálatában
meg kell oldanunk. Az embe
riség játszik a világ nagy szín
padán: a Király, a Bölcseség,
a Szépség, a Paraszt a Kol
dus, a Gazdag. Fent trónol a
Megváltó és Teremtő Isten, a
játék, az élet Mestere; körü
lötte az angyalok, súgók, akik
a szabad akaratuk szerint
játszó Gazdagnak és Koldus
nak, Szépségnek és Bölcseség
nek egyaránt sugalmázzák a
törvényt, a jó élet egyetlen
törvényét: "Mindig csak jót
tegyetek, Isten jár felettetek."
A kegyetlen Gazdag, a meg
vetett Koldus, a szelíd és áll
hatatos Bölcseség, a gőgös Ki
rály, a lázadozó Paraszt, a
mulandö Szépség forog a szí
nen. Halljuk a Koldus siral-

mát, a mindenhonnan kilökött
szegények panaszát. A szegé
nyek imája a panasz. Semmi
jök sincs e világon, csak a
gyötrelem. Ott állanak a tob
zódó és dőzsölő Gazdagok ud
varában, akik korbáccsal hajt
ják el őket. A király az ala
mizsna-mesterhez utasítja ő

ket, adjanak be kérvényt; a
hiú Szépség undorral fordul
el fekélyeikföl, s a Paraszt
sem segít tehetetlen ínségü
kön. Csak a tiszta Bölcseség
ad kenyeret és vigaszt nekik,
a Bölcseség, aki hisz. Mert
hinni és szeretni, jót csele
kedni és Isten útját járni: ez
a valódi tudomány, igazi böl
cseség. Ime a kereszténység, az
Isteni Mester, minden fájda
lom orvosa, minden korok
zűrzavarának kiigazítója. A
mí világunk nem e világról
való, lássátok, szegények és
üldözöttek: a kevélyek, a gaz
dagok az élet határán meg
fakulnak és Isten a Kol
dust veszi elsőnek a meanyet
seregbe. A Koldust, aki jól
játszotta szerepét s a Bölcse
séget, aki tudta a dolgok vég
ső rendjét. Az álnokok, az
erőszakosak, az uzsorások és
kapzsiak, a külsö sötétségre
vettetnek. Csak akinek szívé
ben igaz bűnbánat kél, csak
az remélhet az irgalomban. A
játék mínden szava szígorú
intelem a mi korunkban is. A
világ csak abban a tökéletes
rendben juthat a végső bol
dogságba, melyet Isten sza
bott meg. Hiába keressük tév
utakon a boldogulást, mert
csak hamisságot találunk, hiá
ba szervezzük meg földi ha
talmunkat, mert a halál kö
zöttünk jár s egy suhintásta
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mindezt romba dönti. Nem
csak a mennybeli boldogság
ba, de a földi rendbe, a földi
boldoguláaba is csak a szere
tet törvénye vezet. Emberek,
keresztények, miért nem tér
tek meg végre Hozzá, aki
mindenkinek Atyja, az együ
gyűek szőszőlőja s az alázato
sak fölmagasztalója? Játssza
tok az ő szabályai szerint,
nézzetek Reá, aki ott trónol a
világ fölött, a színpad fölött,
kezében a Szent Ostyával. Ez
a Kenyér mindenki étele, ne
keressetek mást, mert min
dent itt kell hagynotok. De
dolgozzatok az ő Szívének ü
teme szerint, vigyétek végbe
dolgaitokat míelött megjön a
végső óra, mely az ítélet órá
ja lesz.

Calderon művében a ke
reszténység megváltó és föl
szabadító oktatása zeng. Ezt
az örök zengést tolmácsolta
nekünk Possonyi László, dia
dalmas zengő verssorokban,
zengő magyar szavakban. A
költő is szerepet játszik. Ez a
költő jól játszotta szerepét.
Közli velünk az ékes bölcse
séget, az igazságtól ragyogó
egyetlen tudományt, melyet
most ünnepel az egész világ
a mi hazánkban. Calderon
misztériuma Possonyí átkölté
sében ennek az űnnepnek bi
zonyára egyik legkedvesebb
emléke lesz. A Nemzeti Szín
ház is minden erejével hozzá
járult a sikerhez. Németh An
tal rendezése igen jól sike
rült; a gazdag díszleteket Ja
schile Almos, a kosztűrnöket

Nagyajtay Teréz tervezte.
A szereplők közül különö

sen kiemelkedik Major Tamás
megrázó alakítása. Komoly,
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elmélyülő színészi munka, a
Koldus szerepének igazi meg
elevenítése és átélése ismét
emlékezetünkbe vési Major
Tamás nevét, aki a Nemzeti
Színház fiatal színészei kőzött,

úgy látjuk, a legkiválóbb. Na
gyon szép és szabályos volt
Abonyi Géza a Mester szere
pében. Szabó Margit mint a
Világanya s Lukács Margit
mint a Bölcseség kimagasló,
nemes művészettel szolgálták
a játék szépségét. De az egész
együttes dicsőségesen megáll
ta helyét, kivált a rendkívül
tehetségű Gobbi Hilda, aki
áhitatos elmélyüléssel alakí
totta a Hit-et, s Szörényi Éva,
Hosszú Zoltán, Kovács Károly,
Petheő Attila, Eőry Kató,
Apáthy Imre, akik az ünnepi
előadáshoz méltóan szerepel
tek a népes színpadon, Farkas
Ferenc kisérőzenéje gyönyö
rű; zengése mindig illendő a
misztérium gyönyörű zengésé
ben.

Horváth Béla.

T. S. ELIOT: "A HIT GYŐ
ZELME" című oratóriumszerű

müve Kállay Miklós nemes
csengésű fordításában került
színre a Nemzeti Kamara
Színházban. Az angol katoli
cizmus történetében Becket
Tamás vértanúsága folytán a
Szent Gellértünkhöz hasonló
közismert szerepet visz. Becket
Tamás Canterbury érsek 1157
ben lett II. Henrik király kan
cellárja, aki a nagytehetségű

királyhű politikust 1162-ben
áldozópappá, majd nemsoká
ra érsekké szenteltette. Becket,
a világi életet élő fényes te
hetségű államférfi eleinte el
lenszegült a király parancsá-
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nak, nem akarta felvenni az
egyházirendet s csak a pápai
követ sürgetésének engedett
végre. Mikor azonban az an
gol egyház feje lett, a szent
kenet csodálatos változást vitt
végbe Becket 'I'amásban. Et
től a perctől fogva már csak
Róma papja akart lenni, a
lelkek öre, az egyház támasza
és képviselője. Világi életét
szigorú vezekléssei váltotta
fel, kerülte az udvar fényét,
Krisztus parancsát követve a
szegényeket látogatta és istá
polta és ugyanolyan szegény
életet élt, mint hívei közül a
legszegényebb. Természetesen
hamarosan szembekerült így
királyával is, aki meg akarta
nyirbálni az egyház jogait. A
király hamarosan éppannyira
meggyűlölte ezért érsekét, a
mennyire azelőtt szerette, vé
gül pedig felségsértéssel vá
dolva elítéltette. Becket Fran
ciaországba menekült, majd
hogy otthonmaradt hívei üldö
zésének végetvessen, a pápa
közbenjárására 1170-ben ha
zatért elárvult egyháza népé
hez. A király látszólag kibé
kült vele, azonban egyik el
szólásából lovagjai arra kö
vetkeztettek, hogya király
szívesen látná az érsek halá
lát és karácsony napján mise
közben az oltárnál gyilkolták
meg. Az érsek erőszakos ha
lála gyászbaborította Angliát,
de a vértanú püspök áldozata
sem volt hiábavaló, mert a ki
rályt is megrendítette a véres
tett. Visszavonta tehát egy
házűldöz/; rendeleteit, a vér
tanú püspök sírjához zarán
dokolt bűnbánatában, ahol ez
után a csodaszerű megfordu
lás után is számos csoda tör-

tént, amiért Becket az egyház
szent vértanúi sorába léphe
tett.

Ezt a magasztos történeti
témát dolgozta fel T. S. Eliot
oratóriumszerű drámai költe
ménnyé. A dráma Angliában
a canterbury-i káptalan szék
házában többszázszor színre
került s a diaszpóra életet élő

amerikai katolikusok körében
is nagy sikert aratott. Nálunk
is elképzelhető lenne, hogy
egy István királyról vagy Szent
Gellértről szóló himnikus köl
temény scenírozása felkeltse
a közönség érdeklődését, hisz
mindnyájunk lelkében ott él
ezeknek a szent és történelmi
hősöknek élete. Igya rájuk
való legkisebb utalás is kellő

lelki folyamatokat vált ki be
lőlünk és imaszerű áhitatba
~odor. Eliot kitűnöen megold
ja azok számára feladatát, a
kik ismerik Becket Tamás tör
ténelmi szerepét, akik teljes
séggel járatosak történelmi
egyházunk történetében. A
görög drámák kórusszerű fel
építését is igénybe veszi, ami
szintén hatásos drámai forma
ott, ahol ismerik a mithikus
vagy történelmí hős életét és
szerepét, mint Görögország
ban és ma is az egész kultúr
világban ismerik Agamemnon,
Elektra és a többi klasszikus
hitrege hős történetét. Nálunk
azonban, sajnos, kevesen is
merik az angol Egyház ragyo
gó hősének élettörténetét. Bliot
pedig a dráma formanyelvén
nem mond el semmit Becket
világi és érseki életéből, csak
közvetlen a gyilkosság előtti

számtizetéséböl való hazatéré
sekor állítja elénk, amint az
oltár előtt megvívja nagy lelki
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harcát a kísértőkkel, amelyek
arra hívják, hogy álljon ismét
a király mellé, ne törődjön oly
sokat az Egyház jogaival, él
jen kényelemben és pompá
ban. Megrendítö az érsek lel
ki harca, amíg a vértanúságot
választja inkább. Az angol
katolikusok lelkében bizonyá
ra ma is számtalan csodát tesz
az érsek életére való emléke
zés s Bliot drámai költeménye
ott katolikus nemzeti lett.

A színpad azonban, hacsak
valóban anagyközönséghez
akar szölní, nem túr semmi
homályt, semmi ismeretlen
dologra és tettekre való hivat
kozást, hanem ott mindennek
a szemünkláttára, logikusan
és akcióban kell történnie.
Magyar színpadon tehát azt
szerettük volna, hogya közép
kor nagyszerűmagyar megsz6
laltatója, a kitűnő katolikus
színpadí író, Kállay Miklós
írjon nekünk egy Becket Ta
más drámát a nagy érsek vér
tanúságának dicsőségére. De
az összes lelki fordulókkal és
kifejlődéssel, kezdve a világi
életet élő kancellár vonakodá
sával az egyházirend felvétele
ellen, egészen odáig, míg az
angol lelkekben és magában
a királyéban is megérik a vér
tanúság véröntözte magvetésé
nek gyümölcse, amíg a király
odazarándokol a sírhoz és
könnyek közt vezekel bűnei

ért. Mily gyönyörűség lett vol
na egy ilyen shakespeare-i
arányú mű és mily dicsőség

a magyar irodalomra. Ez is
színpadra kerülhetett volna a
canterbury-i káptalan székhá
zában és Amerikában is, mínt
egy távoli, de katolicizmusá
ban éppen annyit szenvedett
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nép lelki ajándéka a távoli
testvérek felé.

Igya kiválasztottak örvend
hettek csak igazán e nemes
színpadi költeménynek drá
mai prezentálasán. Abonyi
Tivadar rendezésében Lehotay
érsekének, valamint a canter
bury-asszonyok kórusában sze
replő Rápolthy Anna, Lánczy
Margit, Aghy Erzsi és Seetec
ky Zita nemes dikciójának
volt méltó sikere.

Possonyi László.

PAULINI B~LA "MAGYAR
CSUPAJATÉK" címü produk
ciója valóban csupa játékos
fantáziát, eredeti művészí öt
letet adott ajándékba színház
bajáró közönségünknek. Pau-
lini Béla a magyar tánc és
népművészet szinte fanatikus
megszállottja immár évtizedek
óta. Az úttörők keserves útja
volt az ővé. Annál nagyobb ö
röme telhet benne, hogy vég
re a magyar közönség is kez
di nivóban utolérni szárnyaló
és úttörő elgondolásait, hogy
végre megvalósulhat az a sok
színes álom, amely lelkét oly
régóta fűti. Végre megérhette
hát azt a napot, amikor az ál
tala vezetett Gyöngyösbokré
ták világsikere után most Bu
dapest egyik legnagyobb ma
gánszínházát sikerrel vette be
a Gyöngyösbokrétások lelki
gyermeke: a Magyar csupaiá
ték-produkció. Persze a Gyön
gyösbokrétások taposták ki
ezt az útat, amely a mostani
sikerhez elvezetett. A falusiak
eleinte fizikailag jöttek el hoz
zánk siratnivalóan szép tán
cukkal és énekükkel. Itt
hagytak azonban minden láto-
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gatásukkor valamit az ezer
éves föld lelkéből is, amelyet
annyit áztattak vérükkel és
verejtékükkel. Most ez a lé
lek, művészetüknek lelke vi
rágzott ki egy sereg pompás
fiatal muzsíkus, díszlettervező

és színész művészetében. Ezu
tán is hadd jöjjenek mínél na
gyobb számmal a Gyöngyös
bokrétások, táplálják állandó
an a kőrengetegben hamar el
sorvadó magyar lelki palántát
táncukkal és énekükkel. Mert
ez a Paulini-féle csupajáték
már műkertészi növény, ame
lyet, hogy további magot és
termést hozzon, állandóan
vissza kell oltani a vad tőké

be, különben elsatnyul. Kifí
nomodottan, magasabb fela
datokra éretten a magyar népi
géniusz szólal meg ezekben
az apró, ötletes népi jelene
tekben, legendákban, balla
dákban, groteszkekben és tán
cos mókákban.Nekünk száz
szorta többet mondóan, mint
akár a kezdeti virágzásban le
vő "Kék madár" produkció, a
világ számára pedig legalább
annyit érően. Mikor legutóbb
viszontláttuk a Kék madár tár
sulatot, már halványabbak, in
ternacionálisabbak, vánnyad
tab bak voltak ezek a produk
ciók. Mintha a világ végtelen
országutain való vándorlás
közben beporosodtak, megkop
tak volna. Szegény hazátlan
oroszok! Nem mehetnek haza
az ukrán, nagyorosz, kauká
zusi falvakba, hogy megpihen
jenek kissé, hogy művészi fan
táziajuk az anyaföld érintésé
re újra termő, új gyümölcsöt
hozó lehessen. A mi "Csupa
játékunkkal" ennek nem sza
bad megtörténnie. Az új ma-
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gyar költészet Mécs Lászléjá
ban, Illyés Gyulájában, Erdé
lyi Józsefében, Horváth Bélá
jában, Jdzsef Attilájában, Sin
ka Istvánjában frissen szakadt
el nemrég az anyaföldtől és
újra meg újra belőle táplálko
zik, ha ez a föld néha a pest
környéki külváros pora is csu
pán. A gyárak füst jéből, kor
mából, porából összerakódó
föld is anyaföld és ma már
magyar népmillíök élnek ezen
a XX. századi anyaföldön. '
Magyar paraszt és magyar
munkás egyformán drága ne
künk és velünk lélekben egy
kell hogy legyen. A negyedik
rend is nemzetformálló erővé

lett ma már és most adja ne
künk lelke első gyümölcseit. S
ahogya parasztság ebben a
csupajátékban megmutatta ne
künk a lelkét, reméljük, a
munkásság is nemsokára egy
két kis életképpel belelép eb
be az egyetemes magyar kó
rusba.

Paulini kezdő műsora olyan
díszlettervezöket vonultat fel,
mint Molnár C. Pál, Pekáry
István, Büky Béla, Mallász
Gitta, Fáy Lóránt, Varga Má
tyás, Fülöp Zoltán és Szőnyi

István, akik mindnyájan ittak
a népi tájak, vagy az evangé
lium egyszerű tájainak párá
jából. A zeneszerzői gárdaban
a Barták és Kodály utáni ge
neráció, Farkas Ferenc, Ve
ress Sándor, Pongrácz Zoltán,
Lisznyai Szab6 Gábor, Vincze
Ottó, Kenessey Jenő, Antos
Kálmán, Ránky György mutat
ja meg oroszlánkörmeit. A
"Betlehembe .. ." eímű apró
kis misztériumjátékban tánc
ra kerekednek a csordapász
torok. Gyönyörű ez a tánc, el-
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bűvölően naiv és esetlenségé
ben' rejlik legnagyobb bája.
Ez á momentum a legjobb az
egész produkcióban, ebben
rejlik a világsiker, amit ki
kell harcolniok. Másutt hóem
berek kerekednek táncra, sza
marak járják el patás ugrá
saikat, vagy boszorkák és tün
dérek kergetőznek a pásztor
Iegénnyel ... Még nagy út van
Pauliniék előtt, de az első lé
pésük oly tehetséges, hogy ha
abba akarnák hagyni, állami
segitséggel kellene továbbfej
lődésüket biztositani. Öszinte
szívvel kell Paulini Bélát ezért
a produkcióért üdvözölnünk.
Erőt és kitartást kivánunk ne
ki a további munkához és
mindenkit elküldünk látásuk
ra, akinek magyarsága eleven,
vagy megelevenedni akarja
látni a magyar színpadi müvé
szetet.

Possonyi László.

ORBöK ATTILA "KAPU E
LöTT" című székely legendá
jában ugyanezt az utat tapo
gatja és töri, amelyet Pauli
niék, miközben kedves, népi
fantáziát lehelő egyfelvonásos
sal lepte meg a Belvárosi
Színház közönségét. Remekbe
készült apró kis játéka min
den ízében a székely népi fan
táziát árasztja és szerzője

legsikerültebb színpadi műve.

Egy kis mustármagban egy
egész népi világ lombosodik
ki. A székely mese szerint a
mennyországba azok léphet
nek be, akik szerették egy
mást lenn a földön és kettes-
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ben kopogtatnak bebocsájta
tásért. A népi önkénnyel ű

zött, teológián kivüli, mert
költői gondolat szerint min
denkinek kell találnia vala
kit, aki a földről érte jön és
a szerétet erejével megnyitja
számára az égi kapukat. A sti
lizált székely kaput ábrázoló
díszlet előtt, ahol igazi szé
kely öntudattal természetesen
külön "kibédi kapu" is van,

,összegyülnek Kibéd elköltö
zöttjei és várják az alulról jö
vőket. A háborúban elesett
tisztiszolgáért, aki századosát
kivitte a pergőtüzből, százado
sa jön el és együtt vonulnak
be a megnyíló kapun. A ré
gen várakozó parasztgazdáért
zsörtös felesége jön el, aki
előbb megvárta lent az uno
káját. A falu bolondja fél,
hogy senki sem szerette lent,
de koldus társa jön érte, a
korán elhalt gyermekért édes
anyja, a verekedésben meg
halt garázda legényért a fele
sége, akit oly sokszor elvert.
Népi önkény és mesekedv,
szívszerint alakító fantázia
teszi üdévé és frissé Orbók
Atilla miniatürj ét. Oly sike
rült a kis alkotás, hogy más
nagyobb lélekzetű székely té
mával is szerétnők szlnpad
jainkon viszontlátni szerző

jét. Orbók elég messze elke
rült világ-kultúrákban keres
gélve ahhoz, hogy most már
tiszta szemmel és egyeteme
sen adhassa vissza azt, ami
a népünk életében igazi kul
túrát jelent.

Possonyi László.

VIGILIA


