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,.Figyelj jól, páter. Amit láttál,
ritka tünemény. Egy embert láttál,
kinek hetelt a sorsa", - mondja
"A kassai polgárok"-ban Albertus,
az író. aki fölénvesen és várako
zón figyeli János 'me,sternek, a kö
faragónak, harcát jelleme páran
csával és mestersége sürgetésével.
Gergely páter néhány mondattal
későhh így felel az írónak: "Ta
lim mást is láttunk az imént, mint
.egv embert, kinek betelt a sorsa.
.Iplleme volt és a végzettel vere
kedett. Talán hős volt." És ísmét
Alherlus, a kételkedő: "Hős? Em
ber." Ezekben a mondatokban lép
,ell'nk Múrtú Bándor nagyszabású,
belső bonyodalmakban és külső

el'fektusokban rendkívül gazdag
drámájának értelme. János mester,
a világ kísértéseitől elvonult, az
időllen művön dolgozó mester, egy
napon szembekerül a végzettel.
Ráébred arra, hogy a test szenve
dpivéve! szeréti nevelt leányát,
Genonévát, s benne egyúttal a
mesterségét is szereti. S megtudja
azt is. hogy a műhöz csak úgy
maradhatna hű, ha elárulná jelle
mét. Határoz tehát, kilép műhelyé

hől, a .jogot és ígazságot követelő

kassai polgárok élére áll. harcba
"zá II az ellenséges külvilággal.
Harca első pillanattól fogva tragi
kus: tudja, hogy míndent elveszít
majd, amíért eddig élt és alko
toll. Művésznek nem a nyilvános
élet a terep, övé a magány és a
rnűvészet. S sorsa betelík: véghez
viszi polgári munkáját, Kassát
llI€gszahadítja Omodé nádor erő

szakától. de míg Kassát felszaba
dít ja. eltűnik mellőle végképp Ge
nonéva. meghal felesége, összeom
lik polgár] élete és nem marad
más vigasza. mint a mű, immár
értelem nélkül. Nem volt hős, em
ber volt. igaza van Albertus író
nak. a kommentálónak. De ez az
emberség a tragikus hősök jellern
vonása, ők is jellemük végzetével
kerülnek szembe és ők ís embe
rek. Igy válnak végső fokon, tra
gfó,Hújukban emberekké a görög

dráma hadvezére í, Shakespeare
katonái és királyai," s így csatla
kozik Márai Sándor hőse és műve

e világító világirodalmi példák
mellé. Drámájában nem is a szö
vedék lényeges, nem a motívumok
káprázatos egybefonódása, a véle
mények és íléletmoodások tüzijá
téka egy rendkívüli feszültségű

intellektus pátoszában. A lényeges
a főhős, akí tán a Bánk bán óta
először, a magyar írodalom egyik
legteljesebb végzétü drámahőse.

A mü kettős bonyodalmában az
érdekesebb és sikerültebb, érzé
sünk szerint, János mester harca
a közösségért. Itt újat látunk, leg
alábbis nálunk újat: a tömeggel
egybeolvadó tragikus höst, valakit,
aki jellemében hordja egy "Staats
aktíon"-hoz kellő anyagot, mégha
az a Staatsaktíon egy város ügye
is. Kacagányokkal teli lovagtermek
és várkastályok helyett egy város
műhelyei és tanácsháza a színhelye
e jeleneteknek, s a színhellyel
együtt változik a jelenetek hőfoka

ís: 'színpadi képbe gondolt törté
nelmi fejezetek helyett emberí
üggyé válnak a közösség problé
mái, érezzük mögötte az időtlen

emberi lélek vívódását. Kassa ügye
egy társadalmi réteg, s végső fo
kon: egy ország ügye, Márai
ezt az ügyet az ember ügyévé tud
ta emelni. Kihámozta a drapérrák
mögül, közel hozta és a maga rop
pant távlataival is intimmé tette,
bensőséggé. A bonyodalom másik
szála tán erőtlenebb és mind el
képzelésében, mind feldolgozásá
ban is kevésbbé eredeti. János
mester és a kis romlott lidérc,
Genovéva konfliktusában egy elő

képet érzünk, - természetesen szi
gorúan és lsgikusan Márai drá
matervébe olvadva, felújulni :
Hauptmann "Károly császár tusza"
című drámájából Károly császár
és Gerswind összeütközését. De
ebben is [ellezzetesen Márai saját
ja, - s ez jellemző a dráma fel
fogására, stílusára. a dialógusok
személyéhez nem kötött monológ-
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j ,Ilegéhez, - az intellektuális pá
tosz, amely bőven árad a dráma
minden helyzetéből és minden bo
nyodalmából és Márai jellegzetes
gondolati motívurnainak gazdag
burjánzásával árasztja el a művet.

A Nemzeti Színház előadása ez
úti al egy író szolgálata volt, s ez
becsvággyal töltötte el nemcsak
Somlay Arturt, János mester rend
kívüli emberi és művészi nagysá
gának színpadí megvalósítóját, ele
a színház egész együttesét. Egye
dül Szijrényi Évának volt végzete
sen idegen Genovéva lidérc-lobo
gása. Itt egy ifjú Bajor Gizi kellett
volna, az ő tündéri Ariel-lénye.

*
Elmenni nagyon nehéz dolog, 
körülbelül ennyit akar mondaní új
szinjátékában Bókay János. Látszó
lag egyszerű igazság, talán nem is
a legújabb, ele az író egy rendkí
vül szellemes társalgó és fölényes
drámaépítő minden erényével és
becsvágya val egyik legjobb művét

alkotta meg ebből az egyetlen
monelatból. Ahogy a problérnát
alakokkal. bonyodalmakkal, intri
kákkal, lírával, könnyel és derű

vel körülvette, az kitűnő munka,
Bókay János avatott színpadi írói
kezére vall. A téma egyrélÜsége
néha még ő elébe is akadályokat
állított. Az anyagot, éppen azért
mert szinte egyetlen igazságról
akar meggyőzni, nehéz volt három
felvonásra szétosztani. Igy a drá
ma szerkezete némileg tisztázatlan,
voltaképpen a második felvonásban
eldőlne már a nyugalomba menö
professzor sorsa a maga külső és
belső tragédiájában s Bókay János
rendkívüli leleményére vall, hogy
a téma egy harmadik felvonásban
is el tud szórakoztatni, meg tud
halni, Illeg tud nevettetni. S főleg:

kihékileni azzal, hogy az élet alap
jában véve mégiscsak más, mint
amilyennek szeretnők. "Az utód"
a legszűkszavúbb Bókay-dráma, 
ebben foglalhatj uk össze vélemé
nyünket. S ugyanakkor a legtöbb
szereplőt, a legtöbb epizódot moz
gat,ja, a legszélesebben ábrázol egy
társadalmi réteget, s valósággal
pazarlón ontja finom és hatásos
megfigyelései! az emberi szívről,

az emberi vágyakról. Tiszta és
gondos írásmű ez, emberi tartal
mában emelkedett, színpadi érdek-
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keltésében bravúros, éppúgy meg
érdemelte a Vígszínház fokozott
becsvágyú előadását, mint a Márai
mű a Nemzeti Színházál. Csertos
Gyula játszotta a nyugalomba me
nő professzort. Szép, de nem je
lentékeny színészi munka. úiry
látszik, a színjátszásnak is iratlan
törvénye, hogy nem szabad' évek
re abbahagyni, és írók művei he
lyett lenge nyári operettekben. ~e

kélyes [ellemábrázoló erőről tanús
kodó filmekben föllépni. Ez a
könnyed felfogása a színészi hi v.r
tásnak bosszulta Illeg magát Csor
tos Gyula játékában, most amikor
évek óta elószőr kellett volna a
maga rendkívüli egyéniségéből is
adni valamit egy író által ellu'p
zelt figurához. AjtalI Andor tartoz
kodó volt az utód szer-epébeu,
Vértess Lajos kissé rikítóan jút
szotta az intrikust. Az előadás esc'
ménye Mihályi Ernfl aggastyáll
alakja: a derűs életf ilozófiána k.
remek színészi detail-munkának
remekműve ez az alakítás.

*
"Egy nap a világ" - hirdeti 111

szary János mai történetében a
szabadságos páncélos tiszt. ú!-(y
kell élni, nuntha egvetlen napunk
lenne csak, ki kell élvezni az éle
tet, holnap IIIár vár ránk a halál.
Mindez nagyon SZ('P és nagyon jó.
a közönség hangulatához talál is,
de érzésünk szerint a Illa háború
jának eseményei ps problémái
még közel vannak, riportot lehel
belőlük írni, igazán sikerült drá
mát aligha. Az élményeknek rnez
van az érési idejük, az előző vi
lágháború élményeiből csak a hu
szas ('vek legvégén születtek meg
az első regények, szirunűvek.

Ugyanez áll a ma háborújára is.
Ami míndannyiunk Je!!véresehb
ügye, az SZÍnpadról hallva akar
tan-akaratlanul is vezérei kknek
hallatszik. Nem szívódik fel a má
ban való helytálló élet filozófiája
eléggé a figurákba, s hál' Vaszary
János tiszta ihlettel képzelte el a
dolaokat, azt ,'rezzük, kereseit és
szándékolt a páncélos liszt és a
vöröskeresztes ápolónő szerelmi
drámája. Vaszary János kitűnő

drámaírói erényei így otl érvénye
sülnek elsősorban, ahol apró kis
zsánerképecskékben nnitatja he
egy légitámadás reflexe it néhány,



<I légvédelmi pincében összezárt
ember lelkében. Itt elemében van:
friss, kedves, mulatságos, jellemző,

amit csinál. Érzésünk szerint eb
ben a kezdő hangnemben teljeseb
ben tudta volna kifejteni időszerű

mondanivalóit. Az Andrássy Szín
ház vígjátúk-társulata nagyon jó a
drámaban is. Muráti Lilitől végre
könnyeket láttunk, igazi könnyeket
és szenvedélyesen átélt drámai já
tékot. Páqer Antal a vígjátéki első

felvonásban nagyon tetszett, zord
drámai arckifejezését kevésbbé
kedveljük. A többiek közül Mak
lár)1 János házmesterére figyeltünk
fel.

'"
Úgy látszik, Moliére volt az utolsó
színész, aki egyben jó darabokat
is írt. A színészt könnyen megté
veszti az, hogy ismeri a színpadí
hatáskeltés eszközeit, fejében ma
radt egy rakomány színdarab hely
zet- és "bemondá6"-kincse, mi sem
könnyebb hát, mint darabot írni.
Mindez azonban elég egy jó ala
kításhoz, amelyet rögtönzésekkel
tűzdel meg valaki, de édeskevés
egy színdarabhoz. Fedák Sári, ez
a kitűnő színésznő is, legbiztosabb
sikerű routiniée-nk, ebből a téves
ihletből írta meg. "Páris" című

szinjátékát. Ami színpadi hatásban
"noch nie dagewesen", mind itt
ta lálható: rezénves műterem, du
naparti hotelhall, hollywoodi sza
lőn, filmműterem Amerikában,
filmsztár-kastély patioja, s
mindez megtoldva egy agg grófnő

szerelmével, egy csodaszép ifjúval,
több félhülye amerikaival, egy
gyönyörű fekete párduccal (női

párduc persze), egy vöröses-szőke

mozialommal, szakácsnő-bemondá

sokkal, érzelmes sanzönnal., Rész
letezzük tovább? Ennyi gyauusan
jó között elsikkad a darab s a kö
zönség némileg csodálkozva élvezi
a nem míndig ízléses bonyodalma
kat és gyönyörködik Fedák Sári
csipkéíben, strucctollaiban. bárso
nyaiban, flanell-nadrágj ában. Tap
soljunk is neki, igyekerete és ked
ves jóhiszeműsége meg is érdemli
a tapsokat, de a függöny elé azt a
Fedákot hívjuk ki, aki egyszer, re
méljük most már hamarosan, a
"Bunda" Wolffnéját, az egyik szép
Barrie-darab öregasszonyát fogja
játszani, és megmutatja lényének

legfontosabb vonását: az okos em
bert is. Az Új Magyar Színház
nagy színpadi karneváljában fel
tűnt egy gyönyörű arc, egy őszinte

tehetség, Pels{jczy Irén, aki első

szerepében nemcsak mosolyt és
könnyet tud aratni, hanem ami a
legnagyobb művészet: csöndet. Va
laki, aki láttán a nézőtér elcsön
desedik. Kitűnő előjele egy induló
szinész-pályának !

'"
Harc az asszonyördöggel, min
den Strindberg-műnek ez a gyök e,
ez az értelme, a Ievegóje, a fe
szültsége. Egy lázadó szív veti ki
magából torzan, nyersen vad láto
másait, egy asszonnyal-verekedő,

nlinclig megalázkodó, soha meg
nem békíthető férfi-kedély kiált át
kot és áldást vegyesen, sztnte
egyetlen lélegzetre, az asszony el
len. A legsötétebb kiáltás a "Ha
laltánc", s tán a legartikulátlanabb
is. Hogy Strindberg időszerű-e ma,
azt eléggé fölöslegesen gyakran
felvetik, de ha az író nem is idő

szerű, mindig az marad szerivedé
lye, amely két összebékíthetetlen
természet harcából fakad fel. S
időszerű marad azért is, mert tud
drámát írni, emberi sorsokat szín
padilag hitelesen és izgalmasan
felvázolni, tud hatást kelteni, tud
megrázni és meggondolkoztatni. S
mert író, - s kell-e ilyenkor idő

szerűségről beszélni? Somlay' Ar
túr, aki pályája csucsaira érkezett,
rendezte az Új Magyar Színház
ban a sötét remekművet, s ő

volt Edgar is. Rendkívüli alakítás,
teljessége mindannak, amít ez a
nagyszerű művész tud és megla
nult, ami kultúra és ösztönösség
benne. Peérs) Piroska asszonyalak
ja a maga fojtott érzékiségével és
kegyetlenségével szép színészi mun
ka, több dicséretet érdemelt volna
fanyar bírálóitól.

'"
Ünnepelni egy nagy realístát, 
Gerhari Hauptmann a neve és
most tölti be nyolcvanadik szüle
tésnapját. ~ nyilván realista re
mekeinek egyikével kell. Csodála
tos azonban, hogy hazájában épp
úgy, mint nálunk, romantikus
klasszicizáló drámáinak előadásá

val hódolnak előtte. Nem az irót
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ünneplik így, aki egy sorozat, va
lóban remeket alkotott, hanem a
nyughatatlan művészt, ki egyénisé
ge és beállítottsága elleni becs
vággyal sorra írta a romantikus
fantasztikus, sbakespearei-goethei
verses drámák egész sorát. :VIai
közönségünk, amelynek nem sok
fogalma van Hauptmann drámaírói
nagyságáról, teljesen hamis képet
nyert róla, ha a Nemzeti Színház
ünnepi estjén aggkori művét, az
"Iphigenía Delphiben" görögös,
goethei jeleneteit figyelte. Ez a
póz, ez a koturnus teljességgel
idegen Hauptmann lényétől, még
csak megközelítöleg sem ad képet
róla. S nem is ihletből született,
hanem, - mint egyik bírálója he
lyesen állapította meg, - felületi
mü, szavak és régies-mitikus hely
zetek újratöltése levegővel. Somo
gyi Erzsi, Gobbi Hilda, Ungv'Úry
László, Ú jlaky László szép színészí
munkáját mennyivel szívesebben
láttuk volna egy valóban ha apt
manni mű, például a Gabriel
Schilling futása, a Crampton 'nes
ter, a Rose Bernd szolgálatában.

*
A' mult század francia színpadi
mulattatóinak legfontosabb jelentő

sége a ma számára az, hogy tud
tak darabot írni. Értettek hozzá"
hogyan kell mulatságos bonyodal
makat kitalálni, ügyesen és fürgén
tálalni. S ez nem is csodálatos,
mert Franciaországban elevenen él
Molíere iskolája, s aki hozzá [ár,
rossz diák létére is eltanul vala
mit a vígjátéki hatáskeltés szín
padi művészetébőJ. Két ilyen szor
galmas tanítvány volt a mult szá
zad közepén Soribe és Legouvé,
akiknek "Nők harca" című vígjáté
káról fujta le a port a Pesti Szín
házban Hegedüs Tibor átdolgozása.
Felelőtlen komédiázás ez, de szö
rakoztató, kedves, mindig mulatsá
gos, sohasem nagyképű. S erősen

áll a talpán: kitűnűen van felépít
ve, úgyhogy a zenével való tálalás
még ront is a szemfüles tréfák,
bonyodalmak hatásoseágán. i~ezey

Mária mestere a szellemes-léha
asszonyalakoknak, ezúttal is ele
mében volt. Vitéz Benk(J Gyula
mint bonviván segédkezett neki,
rendkívüli kedvességgel, hajlékony
sággal.
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S most, - végül, de nem utolsó
nak, - a tanítvány után a 11Ies
ter: Moliere. A Madách Sziuh»:
afféle "lever de rideau"-nak elő

ször a "Versaillesi rögtönzé~t".

majd a "Képzelt beleg"-et játsza.
megtoldva a Doktorráavatás C50

konaí-készítette magyarításával. Dí
csérjük Moliéret, a mulattatőt?'
Mondjunk néhány elismerő szót
Moliere-röl, a [ellemábrásolóról?
Említsük meg milyen nagy a ko
médiás-Moliere-ben a tragikus? A
"Képzelt beteg" alkalmat adna er
re is, mert csodálatos ötvözete ez
a vad bohózatnak és a tragikum
árnyaival kísértő jellemkornéd iu
nak. Komplex mű, s éppen ezért
nehéz játszani. Párizsban az utóbbi
időben egyformán játszák falrell
get Ő komédiának és sötét tragédiá
nak, aszerint hogy a bohózati ele
meket" vagy Argan tragikus-komi
kus alakját hangsúlyozzák. A Ma
dách Színház kitűnő rendezésben.
- Pünkösti Andor jegyzí - a bo
hózatot emelte ki a kétarcú mű

ből. Könnyű, gyors a tempó, re
mek a bohózati figurák rendezői

elképzelése, a regényes szerelrnes
pár is szép színfolt az egészen.
csak éppen a legfontosabbal van,
baj: magával a képzelt beteggel.
'I'apolczau Gyula kitűnő epizód
színész, de nem egyéniség. S ba
már lényében nem az, legalább
komikai eszközei lennének kifogy
hatatlanok. Mivel erről sincsen szó,
játéka kedélytelen, nem igazán
mulatságos, de nem is drámai
Felemás, határozottan nagy szor
galmú alakítás, minden ízesség hí
jáln. Ehhez a szerephez osak igen
nagy színész vagy rendkívül mulat
ságos karakter-komikus való,
esztendők múlva Págert tapsolnáuk
benne szívesen, ma Somlay igazi
komédiás-kedve ragadtatna el ben
ne. Fürge volt Turay Ida Toinette
je, de inkább operetti Serpolette
nek játszotta a ketnyeles szoba
lányt. Moliere-í volt azonban al
orvosok kara: a savanyú Bal6 Bte
mér, a fulmináns Várkonyi Zoltán._
a vadul groteszk Bozóky Islvdn.
Kedvesen jelentéktelen, - de mi
lyen is lehetett volna? wM
Szemere Vera és Győrffy GyörI/Y
szerelmespárja.

Thurz6 Gtibor~
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