
tr/I" rrménnurl hpl karora /':i-
/liI"IIIn.

}lf/rúl"/Íg "ifjúSág. minl egykoT'In 
ih': metnrűl sZÍt'em bizlatás«

hangzik';
Kit ('lff'/Pdlt,k, nem hall meg, csak

,,/.<:ik.

Ki."" .Ienö hű az emlékeihez, ('S

'lk I IIIÖg-Citl emlékek vannak, már
füfi. Az ifjúság hang-ulatai helyett
súlvosabb tartalmak érnek meg
lwl;/JP, az eRZl1Il'lf>1 körültekintŐ
rr-Ilr-x iója, eg-Yl'lI és világ látvá
nyának Ielmérése, a nemzet ,';01'8

"rohl,"mái. szereleni helyett a csa
lád. a kaland után a hűség. S el>
Ilf' az irányba halad költészete is,

Vajda Endre.

THURZ6 GÁBOR:

IF.J. AMBR()ZY ÁGOSTON: SÉTA,
Lllunqária.} - Isléses, fínom kö
tet. tiszteletet parancsoló külsővel

'- l'R alig valamit mondó tartalom
mal. Maguk a versel, is ilyenek.
Formájuk SZI'P, tiszta. zenéjük, rí
meik ellen nincs seuuni kifogás

csak a moudanivalójuk sivár,
ball ál is, elhasznált. A sanszon na
gyon megfelelő müía] Ambrózy
szúmúra: ott még megáll az ilyen
Iajtn költészet, hiszen szép, lebe
gő, dallamos m indcn sora de
igy lebegni csak a súlytalanság
tud, ami még a levegőnél is köny
nye bb. Csalódás ez a kötet, egyé
nietlen, Kosztolányi tüzénél fölme
legített átérzesek rimbefogása.

Vlllor Me/lós

, ,
SZINHAZI KRONIKA

(;//1//011) ,~/Íl/d()1" kitűnő dráma-res
Im/r:ilor. LpvPl'te a port Kisfaludy
dgjúU'kairól - a "Kl'rők"-ről fö
lö;dpl!psell uuvau, Eötvös .JÓ
z"pfröl,1< iSl'lil'ud~' Sándorról, Csiky
C;prc:elvrő!. s az e lnu-Iefi szakern
'ber II;dúsút gyakorlatila!! is érvú
n~'f'"il\'P az utóbbi időben mind
gyakrabban kap kedvel ahhoz.
hogy lllaga is próbát tegyen. saját
ihletből meritve, a színpadon. A
';7.f·Jl"!'kurií ellw"leti t'S :,ryakorlati
tapa-z tulat Illeg is hozza aztán a
maga g~·tilllüleseit. Darabjai mes-
lprp'-'Idái a sznbályosan működö

szlnpad i fogaskerék rendszernek.
olya nok , II JiII t egy dramaturgiai
\'iz.,gadolgozAlt. a III i('rt megszerk esz
tő.i iil, csil laaos egYf'st '-~rdemel. Az
"hlll"lpli tudásnak ('S a gyakorlati
iil,'Vp!'!',"gllek ez a szerenesés talál
ko~á!'a :nálullk sxínpadi Írónál rit
kán fordul elő, Galamb Sándornak
ö"p "'S nuntája nyilván Hevesi Sán
dor l.. hPl. S itl van éppen Galamb
;-;ándor I'ogyatl'!{()ssága: ő is kiválóan
,;rti II nIPslerSl'g(,t, akárcsak Hevesi.
dp IIPIII költő. A "Hatalom" vígjáték i
és lirai jeleneteiben nem érezzük
Hevesi "Elzevir"-,ihlek Iínomsáaát,
költői bensősl~gpt, kedves humorát,
i It maga a technika dolgozik, bra
vurnsa n. a közönségnek ~yakori

'Hlllafsúgára. dp -- ezt meg kell

mondanunk, - költöl invenció, be
lülről való mondanivaló nélkül.
Száraz anyag ez, egy száraz kedély
feldolgozásában, aki drámalörténeti
búvár-lásai közben eltanulta Csiky
Gergelytől a humort is. Igy dar-ab
ja olyan, mintha nem Ő maga írta
volna. hanem valamelyik Csiky
Gergely bohózalból frissítette volna
Illa i színpudra. Ilyen f'élmúlt-Izű a
mese, a szembenálló csoportok raj
za. sőt llIég a neveket is mintha
Nazy Ignác vagy Csiky Gergely
szlnlapja iról leste volna le. A szí
nl'szel, fürg,;n Csiky Ger rely] ját
szanak modern ruhákban, el,ryiitt e
sükbö! senkit sem tudunk kiemel
ni, legfeljebb az összjátékot, -- ez
Galamb Sándornak, a rendezőnek
érdeme. - d iesérhetjük. Külsösé
gekben a Nemzeti Színház ezúttal
is bókezűeu sietell szerzűje segít
ségére.

*
Van savanyú és van vidám víg

[átékíró. VaszIIr!! Gábor nvilván a
legvidámabb. Humora olyan Iajtá
[ú, hozy még magát a szerzőt is
IJlegnevetteli. Mesúi is szeszélyesen
kanyarognak : egyik nevetés-ötlet
robbantja k i a másikat, s nlinden
nagy nevetés egy-egy vicces, bolon
dos jelenet is egyben. Viccekre.
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bolondságok ra, - bocsánat a szó
ért: - hülyeségekre felépített bo
hózat az "U dtmroini felesleges" is.
Van benne minden, ami a derű

höz, a ni-vetéshez, a röhögéshez
kell: e~y adag francia vígjáték,
ezv adag hanswurst-gorombaság, egy
adag vicclnp-helvzet. S az egész
fölött Vaszary Gábor angyali drá
maírói naivitása ömlik el. Ha más
fél századdal korábban születik,
vásári bábjátékos lett volna, aki a
közönség tapsai szerint szövi-toldja
színpadi rueséit.' Hogy nriről szól ez
a farsangi móka, talán fölösle-res
is elmondani. Az Új MagJJar Szrn
ház e lűadása híven szoluálja a vi
dám?ágot Dayka Margittal, /faj
má.';sy Mik/óssa7 ps Vaszary Piros
kával az ('if'n.

*
Örisci .líszletet látunk inazunk

előtt. Sötét van, mint egy kl~ptá
han. S vár-juk is a kísórtotet, aki
nem"okára nleg is [el en ik : lekent
hajú, Fzvpngúti-?zemű lcúnyz«, üdv
hadsereuhel i kosztümben. .Iön, (~s

ezzel, a szerzö ('S a rendező S7f>

rint, már meg is teremtette "A
Mlinr/er{e,ll-ilúz osszonun" feszült
atmO"zft'ráját. De ez csak eleve
eltökélt hit. a darabból u'!yanis ép
pen PZ a kettő hiányzik: a feszült
ség PS az aímoszfóra. [{('mes tör
ténelröl Pzerziink a [eleuetek fo
lyamán tudomást, rpgpnyhen és
filmen pgyszer már t"gnek állt tő

le a hajunk, - a szinpadon az
egész unalmassá vál ik. Nem tu
dunk H'nlluil elhinni. Látjuk iz
gulni l'S szenvedni a Iöszereulöket.
- de mi"Tt van ez az egl~sz? Nincs
kapcsolatunk velük, ügyük érdek
telen. Megöllék-e Rebeccát vazv
sem, merszokja a "nagy ház ki's
úrnöje" a pompázatos kastélyhallt,
- mindez. nem izgat. Mlásféle izga
lomra várunk : a színpad nyujtsen
nekünk egyetlen percet. ami leköt.
De ezzel l ra nh n« du MlIllrier ame
rikai írónö adósunk marad: darah
jában Jelenelekbe szedi és párbe
szédekbe veszi regény,'nek esemé
nyeit. Olvan a darab szerkeszlés«,
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mint egy székfoglaló elöadásé, a
melyet a detektívregényírók egye
sülelében tart az írónő. Mindaz.
ami a regényben selejtes anyag
voiU, itt szembeszüxövé válik. ("s
napnál világosabban :.(yőz Illeg ar
ról, hogy ha regénye alapján' Illl'g
hajlandók voltunk Daphne dll
Mauriert írónak tartani. a színpad i
feldolgozás után jobb szimalunk
nak adjunk igazat. Amit a darah
unaimáról mondtunk, az csak ri'sz
hen a szerző műve. Sok baj van
itt a túlságba vitt realista szinját
szással is. Szép {·s ,jó ha mindent
gondosan meKiátszanak, az elegúns
szereplőkön elegáns a Irakk. ;1

szezényeken gyűrött a gúnya, fon
tos, hogy egy főnemes ne k{'zzel
egye a rostbeat-et '"S szalőnképe.

sen gyujtson rá a cigarettára, 
de mindezt túlságba vinni, körühué
nyesen tálalni némile!! a tempó ró
vására megy, Ebhen a darabban
nundeu alapos: a Manderley-ház
íl'iú asszonykúja fi'IMáig nl'z kö
rül. borzonuva, szóllanul a hallban.
Manderley ura mielött izgatott dol
,!okat Inondana ej, két-három ci.ra
reltát szível, ha valaki elájul, ~"l
órás akciótlanságban ruossák fel.
halkan suttogva. a házvezetőnő

olyan sokáig bűvöli a kis asszonv
kát, hozy ezalatt egy kötélidegzeiü
díjbírkózót clbűvölhetne, es Igy to
vább. Valamit változlatni kellene
itt, - s nemcsaj, a Ví,l/sz'llhlÍ'z új
dom'ágában. - a r eal itásnak meg'
hagyása mellptI Ir isaiteni a tempót.
("gy kis le\'P:.(Ct ereszteni adiszle·
lek közé, egy kiss(' valószerűth-.

nel>ht' tenni a valószerűtlensóuet.

Erről egyszer külön is besz;-'; n i
kellene, nemcsak "A Manderley-ház
asszonya" kapesán. Az előadás en
nek a lassított filmnek S7.ellf'ml·
ben tőrtén ik : Toltun; K tári, 8zlI'
kács Miklós, Sioá Márill, 1.11 do
merszkl/ M arait, J( árotui ls/ván.
MiháINi Erntí mínd lassuk. alapo
sak, szenvedélytelenek, megfontol
tak, egyedül Bihnrt; Jozse] nem az.
aki színész értékeinek teljes vért e
zetében játszik egy eszelőst.

Th.uru) (iii/wI'.
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P 5.60
P 5.60
P 3.90
I' 5.60

A VIU IIJL\ I HÚ I N AH KÖNYVI~~I
MÉCS LA~ZLO:

ÖSSZES VERSEI

BALLA BORISZ:
NICZKY NÖVENDÉK (regény)
A MEGSEBZE'[''[' (regény)
BIWSSZELI NApLO
A LÉI.J1l'K liT.JAI (új kiadás ,

P 5.60
P 5.60

P 5.60

P 6.80
P 5.-
P 5.-

P 5.60
P 5.60

P 6.50
P 5.-
p 4.-

P 4.80
P 7,-
P 7.50

p 5.60
p 5.60
p 11.60

P 6.50
p 6.40
p 2.80

P sso

p fi.- -

P 2.-

P 4.-

P 5.60
P 5.60

[iizt:« P 4,,80 kötne P 5.80

.1 l' S T B [-: L A :
HAJNALI KE'['Tö (regény)
SZAGOS MISE (regény
V()RÖS VAG'Y FEKETE (regény I -

RONAY (;YöHGY:
KERL'8Z'J'U'l' (regény)
LAZADO ANGYAL (regény)
FAK ÉS GY(JMöLCS()K (regén?1i

T li U J: z o G A B O R :
ELöJA'l'ÉK (regény)
AZ ADOSSAG (regény)
A TIN'l'AHAI.J (elbeszélések) --

KÉZAI BÉLA:
AZ U'['OL80 NAP (regény)

HEGI~()ŰS ZOLTAN:
SZAMOSHA'l'l ÖSZ (versek)

r n z TAMAS:
TISZ'l'A ARANNYAL (versek) ---

VÉGH GYöRGY:
HAVAS EJSZAKA.K (versek)- .-- ~-

POSSONYI LASZLÚ:
OLDöZNI FOGNAK '['I'['EKET (regeny)
AZ AnNY1~K (regeny)
SZlLAGYI IRMA (regény),

HAHSANYI LAJOS:
FEJJEL NAGYOBB MINUENKINfJL (regény)
eot 1;;S PÖLDI SZERELEM (regény)
ÖSSZES MO VEI (eW!cészületben) -~

"10TH LÁSZLO:
MA(,'ANYOS .JEGENYE (elbeszélések)

SIK SANnOR:
()SSY..ES VBRSEI (ffízve I
ZRINYI
pAZMANl

ARADI ZSOLT:
AZ RG A HAeS MöGöTT (regény)
A JAT/;KOS PIA (regény

l .1 .1 A S A N T A L :
MIRANDOLA PORDULASA (regény)
AZ (JZENE'[' t eibeezélesek )
AZ BMREHRJJfJT UTJANAK FELÉIG (regény)
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