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Kétségtelenül jelzi a Nemzeti szezonzáró és szezonnyitó két darab
ja, az "Elcserélt vőlegény" és a Mariay ödön: "Győri kaland"-ja a
kimerültséget, amelybe a magyar színműirodalom jutott. Ha ép
pen az állam első színháza azt az ünnepélyes gesztust, amelyet az
évad zárása és az új szezon megnyitása jelent - csak ilyen ártat
lanul fantáziátlan színpadi művekkel tudja megtenni - ez azt bi
zonyítja, hogy nem áll rendelkezésére valami bőséges választék.
Roppant mulatságos, hogy ezek az ártatlan próbálkozások rendkívül
versenyképeseknek bizonyulnak. A "Győri kaland" a szeptember
6-i bemutatója óta csaknem zsufolt házakkal ment napról-napra,
egészen a Csepreghy-jubileum ünneplésére előadott "Piros bugyel
láris"-ig, szeptember 27-ig. Csupa kedves közhely ez a szlnművecs

ke, szerkezetében épp úgy, mint emberformáló eszközeiben. Sabló
nos korrajzzal és minden drámai feszültség nélkül Napoleont mu
tatja be magyarországi kiruccanása közepette, enyhe és nem izgal
mas szerelmi bonyodalmat körítve személyéhez. Sablonos, közhe
lyes, triviális - persze, nem a shakespeare-i trivialitásra gondo
lunk, amely egy egész világot megdönget a populus és a szellemi
arisztokrácia szíve-lelke mélyén egyaránt! - és mindezek elle
nére is sikert hozl Nem színpadra nem emelkedett úgynevezett
irodalmi érték ez a darab, de nem is irodalmiatlansága mellett
színpadratermett és színpadi kvalitásokkal rendelkező műl Nem is
modern "darabgyáros" kezéből került, aki zsebet és pénztarcát
kápráztatóan érti a siker módjátl Irodalomnak kissé unalmas, eny
hén. fantáziátlan, komolyan becsületes niükedvelés ez. Sikerét tán
az a furcsa gyorsasággal, kusza sietséggel kialakult új szinházláto
gatö réteg magyarázza, amelyik egyszobás lakásból átköltözött há
romszobahallba, öltözködési igényeit már új komfortjához mérten
kielégítette és a színpad elé kerülhet, ünnepies díszben és sötét
szürkében. Szellemében legfeljebb csak annyira színes az egész
benne felkelt új eszmei tartalom, mint a komolykodó ruházata. A
"Mimusz", a "Hisztrió' ősi máltóságával lép ki elébe minden szí
nész s akit még eddig nem látott, csak a sztárrendszer reklámsaj
tója jóvoltából névszerint ismert, - egyszerre szemmel élvezi és
a szájából elröppent szót a legbecsesebbnek tartja, ha a legönzette
lenebb és legkorlátoltabb is. A szó a színész szájából mindenkép
pen revelációként száll el, fantáziát feszít, a poézis gyönyörű egébe
repít, a színpad ősi méltóságát szedi magára, mert ennek a kö
zönségnek még nincs asszociációs pályája a színészet, színjátszás,
a dráma iránt. Ha volna, - azon már kifejezést tudna adni nem
tetszésének is, ezen még csak a tetszés talál útat és megnyilatkozási
formát. A krízis legfőbb oka nem is a darab-hiány és a szerző

hiány, hanem ez az új közönség, amely sem szerzöt, sem színészt
nem animálhat s az ezer más ok miatt amúgyis kimerült színházi
állapotot csak rontja azzal, hogy a licitálást meg sem kezdheti,
annyira lent áll szellemi igényeiben. A darab játszói a feladatta
lan feladatot, amit ezzel a darabbal kaptak - csüggesztő igyeke
zettel próbálják elvégezni.
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Utána a Grillparzer-jubileum jött sorra s minden bizonnyal
lehetett volna más művével is ünnepelni a Goethe-Schiller nap
rendszerének ezt a halványabb fényű, de kellemesen szerethető

osztrák holdját. mint a "Bánk hűsége". Két alkalommal játszották.
Szeptember 27-én a Csepreghy-jubileumot ünnepelték a "Pi

ros bugyelláris"-sal. Ez a vaudeville-szerű magyar müía] Budapest
magyarosítása terén sokkal inkább nemzetpolitikai feladatot vég
ze~'t, semmint irodalmit. Kulissza népiessége semmi élethűséget

nem adott, de legalább a maga stilizált irrealitásával. felületi ma
gyarkodásával, szünhetetlen nótázásaival, selyem rokolváíval, va
salt viganóival, műnépiességével meseszerűen szépnek állította be
Budapest asszirnilálédni kezdő polgársága előtt népünket. Annyi
eredményt legalább elért, hogya magyar nyelv és magyar szó és
magyar dal iránt lassan-lassan akkor szeretetet és rajongást oltott
a pesti polgárságba, hogy német szó lassan már nem hangzott az
utcákon, melyről még Arany János fájdalmasan írta meg közismert
verssorát. Szilassy Gyula areálisabb díszletezéssel a színpadí rea
lizmuhoz hozta közelebb a népszínművet, amely pedig műfaji lé
nyege szerint volt irreális, stilizált és romantikus. Blaha Lujza
még a piros csizma levetése ellen is tiltakozott s mivel a népszín
művet nem feltámasztani akarjuk most, - miután már nemzet
politikai feladatát régesrég elvégezte - csak egyszerűen, megha
tődva vísszaídézzük: tartsuk csak meg eredeti stilizáltságában, sze
mernyi változtatás nélkül. Nem állandó műsordarabnak való I Ezt
bizonyítja az is, hogy Blaha Lujza dalos ajka varázsát, elámélkod
tató színeit, elforrósító bársonyát nem nagyon örökölhette Nagy
Izabella.

VIGSZINHAZ.

A Vígszínházzal való szellemi eljegyzettség nagyon termékeny kap
csolat Hunyady Sándorra és a színházra is. A szezonvité vígjátéka
kellemes békebeli munkaként hat, amikor a Vígsz.ínház Európa
első színházai közé tartozott. "Nyári zápor" a címe ennek a da
rabnak s egész problémaíölvetésében és szinte végérvényesen har
mónikus megoldásra való törekvésében van némi enyhe rezigná
ció. Valami furcsa fenttartás a néző felé, mintha azt mondaná:
vegyétek úgy, mintha mosolygó gondviselés kezélne bennünket, 
úgy, mint negyven esztendővel ezelőtt. Ad a teremtő géniusz mo
solyogva némi ferdeségeket is a darabírók permája alá, - de ab
ból is a bohózat felé hajlik a végső megoldás. Két öreget és két
fiatalt állítunk itt először szemetek elé. A nagy korhatárt túllépve
az öregek a fiatalokba szeretnek bele, elgondolkodva azon a rejtélyes
művészi felvillanáson, hogy valami szekatlan és titkos erők közbe
lépnek majd és szétvetik a kor elválasztó sáncait. A fiatalokat vi
szont a túlérettség csodálatos aromája bódítja el az öregekben. Az
egész bonyodalom és drámai szerkezet összeállása abból keletke
zik, hogy a befejezésig mindenki belátja: a természetes dolgokat
mégsem lehet természetfölötti megoldással elintézni és a boldogsá
got mégsem lehet természetellenes módon elérni, - öreg az öregé,
fiatal a fiatalé. Ezt a harmónikus megoldást is azért választotta
Hunyady Sándor, mert mínt minden mai problémát, - úgy ezt is
az őt legjobban jellemző rezignációjával szemlélte. Főcélja nem az
volt, hogy minden viszonylatban krizises korunkra önti rá a szín
pad és dráma megdöbbentő katharzisát, hanem csak annyi, hogy
válságainkat másfél órára feledtesse a művész mosolygó és rezíg
nált gondviselésével. Mezey és Ajtay volt az idősebb pár, - Zsil-
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lei Margit és Puskás Tibor a fiatalabb. A Vígszínházat annyira jel
lemző kidolgozott és elmélyült szlnészi alakítással. lélektanilag pon
tosan okadatolt rendezéssel, hibátlan összjátékkal kerültek a közön
ség elé. Puskás és Zsillel Margit biztató színésztehetség.

ANDRASSY SZINHAZ.

Vaszary Gábor "Boldoggá teszlek" eímű vígjátékával nyitotta meg
kapuját a Vaszaryak családi fészkévé vált színház. Sajnos, nem a
legsikerültebb Vaszary-mű ez a drótonrángatott helyzetekből, ki
agyalt fordulatokból összefércelt és egyébként ügyesen megrende
zett vígjáték. A színpadi kítalálásoknak van azért bizonyos határa,
s ha ezt tiszteletben tartják a szerzők, még meg tudhatják terem
teni a játék hitelét és egészséges komikai szuggeszttöiát. Itt a vi
dámság nem a merő jókedvből és örökemberi mőkázásból kereke
dik ki, hanem az ösztönös mulatságvágytól legtávolabbi papíres
szférákban. A rendező Vaszary János és a színészek (Muráti, Haj
mássy stb.) mindent megtettek. pedig sokkal magasabbrendű mé
kára rendelné el őket a tehetségük.

MADAOH SZINHAZ.

Nehéz lett volna elhinnünk. ha valaki azzal vezet be a Pirandello:
"IV. Henrik'-jéhez, no, készüljetek fel, mert itt először [elentke
zik színpadon az ismeretelmélet legelvontabb s legriloz6fiaibb té
mája a dráma köntösében. A totális ismeretre kész emberi ész
szel, a vakítóan sugárzó medíterrán intellektusával arról ad ebben
a darabban állandó bölcseleti dilemmákkal és filozófiai rögtönzé
sekkel kialakított drámai aspektust, hogy sem magunkat. sem a
valóságot nem ismerhetjük meg s ezért védekezésül elbujtatjuk
egyéniségünket a társadalom látszataíba, fikcióiba: a szerepbe,
amely lassanként már lényünkbe evesedik és hovatovább már va
lódi énünknél is erősebbé válik. Ha a dramaturgiának vannak
klasszikus kánonjai, - és többé-kevésbbé csakugyan vannak 
akkor azokkal nem mérhetjük ezt a bizarr pirandelloí megoldást
sem a' drámai szerkesztés, sem a dialógusok megkövetelt szabá
lyaival. Inkább az egész mísztikus levegő, amelyet kiáraszt és a
filozófiai igazság elszánt, bizarr és extrém keresése adja meg a
"IV. Henrik" értékét. A költészet eszközeiben valóban duskál,
hogy döbbenetes szuggesztióval tudja megéreztetni azt az intellek
tuális gyötrelmet, amellyel a valóság és önmaga megismerésében
kételkedik.

Várkonyi Zoltán a lehelő legtöbb színjátszó eszközt igénybe
vette, hogy a szerep és valóság közé iktatódott tragikus hézagot
megéreztesse. Lenyűgözőarcjátékkal. bűvésziesenkidolgozott geszti
kulácíöval és a hanglejtésele káprázatosan ügyes váltogatásaival ér
zékeltette meg, hogy sokszor több az illuzió és a látszat a valóság
nál. Az egyéniség állandó filozófiai bizonytalankodását a legnyu
godtabb belső biztonsággal ábrázolta és ezen a kis területű szín
padon a szűkre szorított kevés mozgással rámutatott a helycsere és
állásváltoztatás igazi jelentőségére: szerepét nem sétálhatta el s
csak akkor mozdult el, ha a szöveg megkívánta. Színészeínk
amúgyis szeretnek túlsokat mozogní - Várkonyi Zoltán alakítása
már pusztán azért is nagyértékű, mert példát adott kollégáinak ar
ra, hogy a belső átélés külső eszközök nélkül is meg tud rendí
tení. A "IV. Henrik" tipikus szerepdarab, - Várkonyi Zoltán fi-
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gurájára épül, - de a kíséretében is értékes színészí munkát
végzett Sulyok Mária, HOYKó Ferenc, Szakács Zoltán és Greguss
Zoltán.

VAROSI SZlNHAZ.

A Magyar Művelődés Házában Újházi György Boldog Margit legen
dáját mutatták be a Szent István-napi ünnepségek során. Hatalmas
ájtatos fömeg nézte végig ezeket az előadásokat s e tömegnek so
raiban igen sokan voltak olyanok, akik itt nevelődnek majd arra,
hogyaNemzetí' Színház méltö publikumává válhassanak. Újházi
György pantomimszerűen leegyszerűsített és világos vonalú szín
padi játékát a legjobb színészek közül összeválogatott társulat ját
szotta: Földényi László, Perényi László, Toronyi Imre, Orsolya Er
zsi, Keresztessy Mária, Simonyi Mária s míndnyájuknak az élén
Bulla Elma. Bulla Elma szinte extatikus átéléssel csendítette meg
a misztérium vezérszólamát, nem játszotta, hanem átélte és felénk
sugározta az árpádházi szent alakját. Mennyire más volt a harcos
francia szent alakjában, akit Shaw zsenijén át mutatott meg ne
künk, mennyire más Claudel Kinyilatkoztatásában, ahol a szavak
veretén át közelítette meg Violaine alakját és most, mikor a ma
gyar szentet a bűnök és szenvedések passzív magáravételében, ve
zeklő és kiengesztelő önfeláldozásában kellett megmutatnia. Pasz
szív szerepén úgy győzedelmeskedett, hogy a valóban élő hit
áramait kapcsolta be s ez a hit jobban fénylett vonásaín, mint a
reflektorok fényzuhataga. A zseniális színpadi átélés legtökélete
sebb példaképét alkotta meg sokáig emlékezetes sikerrel,

Erd(Js JenlJ.

K o y v E K
TAMÁSI ÁRON: HAROM JATÉK. (Révai.) - Révai szokott ízlé
ses kiadásában most Tamási Áron három színművével kedveske
dett a közönségnek. Ezeket a darabokat a műveIt színházlátogató
közönség már részben vagy teljességükben ismeri, hiszen színpadra
kerültek egyrészt az erdélyi magyar színpadon, másrészt Buda
pesten. Igy, egy kötetben azonban teljesen megvilágítják Tamási
színműíröi munkásságát. A könyvet már az a színházlátogató is ke
zébeveszi, aki a scaena múló hatásain túl is akar irodalmat és
művészetet. Tamási, a színműíró így aztán komolyabb vizsgálat
mütöasztalára és a bíráló értékelés prezieíós mérlegére kerül. El
hull az esedékes: a díszlet, a szinész, a pillanatnyilag megmozdí
tott hangulat; megmarad az írói törekvés, színfalak és szereplők

mögé rejtett gondolat, a megjelenítő és életbe mozdító művészet.

Tamási eddigi írásaiból is meg lehet állapítani, hogy írói ereje
inkább drámai, mínt epikai. Az Abel-trilőgiát drámai mozaikra le
het szétbontani. Valami_különös panta rhei jellemzi írásait, lekötő

erejüket nemannyira a mese, mint inkább a pillanatról pillanatra
vibráló történés jelenti. A kompoziciót csak akkor látjuk meg, ha
felfedezzük, hogy ezeknek a történéseknek a hordozója e g y sze
mély: Abel. Novellaira meg fokozottan áll ez: apró, színpadra kí
vánkozó képek. Ez a különleges drámai véna aztánszínműírásra is
ösztökélte az írót. Három darabját most terítette a kiadó az o l
vas ó asztalára.
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