
THURZO GÁBOR:

SZIHHAZI
ZH/lltl/ Lajos első regénye, az ak
varell-hangulatú "Szépapám szerel
me" a 1<ölt őt mutatta meg, aki
hensősPíres érzéseke]. finom' tájké
peket, apró lírai "IllolIIenI rnusi
calv-okat tuu gonddal PS szivvel
ötvözni. Ez a lírikus Zíl<lhv azóta
hallgatott, s most szélalt csak meg
újra. A ,,8z~panHám'" az első kis
reg('ny korába t{'r vissza ('s ugyan
az a inil iö is. De az egl;sz már
nem a maga versszerű int imitáxá
val hat, lIIes('j{'be az író komolv
('S felelős I.!ond()!atol,at is foglalt.
Első plllantásra az az {'rzúsiinl"
hog~' az újra mcstanában annyira
d ivatos mazvar rokokó f'S bieder
maier-kor vilál.!út l<eJtegt'tő szfnmű
vel találkozunk. Az lJ(ivarhúzak ro
mantikájával, fl;gi nemes urak "'S
széles abroncsú szoknvát hordó
kisas..;zon~·ol, !,pdv,'s ,·,vő./l'·s{'vpl,-

azzal il fl)g-i MagYa(,of'gzá~n!al, H
me lvhől 1ll....1.! vag~: tucatnyi Vén
g'azem!wr k ikr-rülhr-t. Zilahvnál
mindez csak keret, HZ iudulúsnál
vall ní szliks{'gp, hogy a kell{~l<ek

közül kiemelkedve néhánv meu
ragadó lélekrujzban, e~ry-h,i Pllü;e
ri összeütközésben az det igazi
SZI'pf:l'gl;ről I'''' kö)lt'szet,'ről m-sél
ien. Amesj' csak ürüuv, In{'gcsak
'IlPIll is p{'ldázat, annvira SPIll' mint
a Szííz "·S a ~.füdülyp voll an nak irls
j{'n: egy felvid{'ld nemes asszonyt

elhag'Y ~ fl'rje, a nauvtudománvú
orvosprofesszor I'S másfél év után
"pjelenti, hogy nern t{'r vissza, Pá
rizsban marad: az asszony hősie

sen ,.;zpmheszúll sorsúval. elindul
Páriz"ha az uráért {'s áldozatossá
g-úval, szerelmével, a hüspghe, jó
ságba vetett hitévpi ki is l'sikarja
ú i ra a vl'gzettől. A lIlPSP nem ura
zán drámai, inkább sz,··p ('s hö\~en

elmesélt novella, - d/' ha a' ..SZl·p
a nvám" meséie IIPIII is dráma, l!
mű lllaga vérheli szính:íz. Tele van
valóban drámai h/'Ivzetpj,kpl, sz ín
padra pJgondolt t'pizódukka\, hl! az
-eg-é;;z tán nem is, J'l'szletei lel,ötik
a~ ("'!leklőlh·'s!. S ami a legfonto
sabb: Iiníjával tud mel..TJ'endíteni.
az' ('breszti az ig-azi szín húz hang'u
latút IJPnniink, "hogv költői IlPti·tei

,
KRONIKA
drámai helyzetekből fakadnak, A
novellai anyag drámai kezelése, a
hatásos I'S mulatós, a bensőséges

l'S fels7-Ínes, a rikító és nevettető

elemek vakmerő és stílusos .keve
rú..;l' m iud-mi nd az igazi színház
jelle.l.!zetessl"gei. A mű Iírájába
szövődik a korköp is, két világ 
a ker/'szt{'n~'i Mag)'arország "S a
szahadus. felszahadult Franciaor-
szál.! szembr-állítása sohasem
publiciszí ika! vazv propaganda, ha
nelll mindÍ!.t nn-lven és Urai embe
ri {'rdekíí." Zilahy Lajos bámulatos
tl'hels,"ggl'j oldja Illeg a történelmi
h:Utprü darabok legnagyobb prob
lémáiát : az últnlánosan emberi és
a fürtl'nelllli tanulságok összebékí
t{'fiN. Abozv a hősnő asszonyi cso
datplll'hp 'l;elPiátszik a k{'rlelhetet
len törll'llp]/'nl, az mestermunka 
"'s ugl'aniJvpn mesterrnunka az is,
hovv .p!!'v-;'I.!\· hurleszk helvzettel
mulat rá a forradalomhan átalakult
Il·'!/,],rp. SZl'P, színvonalas művészi

munka t< velpjl·twn kereszténv. II

Ip!!'il.!azihh humánumot hirdető" hit
valt'ás Z ilahv ,.szénanyiIlH"-ja, az
írónak talán Ipgkomolyahb, legbe
l'"ületesehh l'S legjohh színpadí
IIIűve, A Nemzeti Színhá:: előadása

pontos kl1Jl;t adja a' mű tartalmi
(~8 formai ,'rtl'kpilll'k: RI/jol' Gizi
pj,fvszerüs('I.!('hen monumentális asz
S~()f)~'-aJakja -~ gondoljunk csak a
harmad'ik fp[vonús nua-ielenetére
-- Tímár .Itizsl'f halksasrában sze
vedelves. lovalis .l's.á.szárhíí t isztvi
splöt~, Urilj" 'li radnr egységes pro
filú professzora. Un.QIJáI'N Lá.~zló
eksztatikus (;s II,,'gis hűvös poétáia,
I,árll:z!! MI/rgil kitünő ösztönnel
IllPgmintázotl "grande cocotte't-ja,
1'1'/111'-' -"lÍl/llor ,''s !I'IÍIIJli Irén mu
latsrigos betétszűmai mind az
iról {'S a müvet szoluálják.

111·'/'11 ..g~·il< legjellpmzőhh, drámai
)-<tg legliild')elesehh műve, a .Ilos
mershoim", sohasem aratott szín
p;idjaínkon lIagy sikprt. A MI/dack
S::ínhá:: fpJójítÚ8Ím világosan ta
paf:ztalhattuk ennek okait:" az esz
mei mondanivaló, a programm, eh
hen szövődik legkevéshhé szorosan
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a rnesébe. A két világszemlélet
ütközése, - ha gyölierében sok is
az emberi konfliktus, tanul
mányszerűen, szlnte csak díalektí
kailag jelenik meg előttünk. Nem
két emberben megtestesülö det
szemlélet viaskodik, hanem két ta
nulmányíró mondia el rezüméit, az
"anyag~al" harcolnak és nem f'gy
mással. Ez a harc, ha időszerű ma
is még és nyilván időszerű lesz
mindíz, - a tiszta haladás és a
csökönyös maradiság elvei állanak
szemben egymással, - nem Ielü
lete a drámai helyzeteknek. hanem
belső tartalma, szétrobbantia a ka
rakterek emberi körvonalait, el
nyomja a belülről fakadó drámai
helyzeteket. A negyedik felvonás
tudja csak lekötni érdeklődésünket

és kápráztat el a színház varázs
világával, de már túlságosan ké
sőn, - az érdeklődés !,,~ együtt
érzés addigra kihült. Az Ibsen-mű

nek ezt a .belső nehézségeit az elő
adás azzal próbálta ellensúlyozni,
- rt~gi !-ryakorlat ez a Ma-láeh
Színház klasszikus, fél-klasszikus
vagy "irodalmi" beállításainál, 
hogya mához szóló mondésokat
kissé propagandisztikusan hangsú
lyozza. Ez talán rendién való is le~

. het. sikerültebb azonban Káro/?!l
István rendezésében az. hogy az
ibseni télmultat közvetlenné igye
kezelt tenni, ös amennyire csak
módia volt rá, az emberi dolgokat
előtérbe állitani. Ilyen sikerűlt 'Pil
lanata rendezőnek és színésznek
Rebekka nagy vallomása vagr. ~
darab vége; Brendell Ulrik -ikító
beállítása, Helsethné mísztikus jö
vés-menése, De a mű eredendő

eszmei híllelítettségén ez már nem
~ltoztathat.olt. A szerepesztáshan
is követtek el hibát. mindenekelőtt
azzal, hogy Válrkon?li Zottánnal ját
szatták Rosmert, akinek kezében
az idegen anyag jelentéktelen volt.
Sem emberi, sem színészi egyéni
ségével nem "tudta kitölteni Ros
mer körvonalait...hő" volt rajta a
szerep, Mezei }Ilária sem Ibsen
hősnő, bár játéka okosan elgondolt
volt, de ídegességében, toítotteágá
ban nem ibseni iderresség és foj
tottság érződött, - az ő Rebekkája
már túl volt Ibsenén és az ~ész

szRzadvégi nöalakon. A két fősze

replő tétóváz.Asa tette aztán, h~y

'1.'(WoRyi l mre valósággal a darab
fölt. magasodott zseniálisan elkép-
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zelt és megvalósított Kroll rektorá
val. A többiek gondos és rokon
szenves munkát nyujtottak. Raló
Elemér mint Brendell Ulrik, P6
pui K/ára mint Helsethné, 7'(1)(/1
CZI1J! Uyulll mint Mortensuaard.

Játék vagy valóság:' - töpreng a
"hat szerep" eltávozása után az
igazg'ató. Mi a valóság, - a já
ték-e'? 8 Illi a játék - a valóság
vajjon'} Az élet komplex jelenség,
néha a?: tűnik leaíttuaiösabbnak.
ami II lehelő legvalösázosabb, és
fordítva is ugvanez áll. A játéknak
megvannak a törvényei, de tl.leg
vannak a valóságnak is. Köt síkon
mozog az életünk, s e kél sik ál
landóan egymásba látsaik. Melyik
hát az igazi életünk? Pirandello a
"Hat szerep keres ef/'IJ szerz{ífu hen
ezekre a lényeges, úgyszólván vég
ső kérdésekre keres választ, s ter
mészetes is, hogy csak kérdéssel
fejezheti be darabját. De nemcsak
ez az ismeretelméleti anyag a da
rab magva, fontosabb talán az,
hogy szcenirozott dramaturgiát lá
tunk a ssínpadon. Hogyan készül
a mü? Mik a lehetősézei az elhíte
tésnek? Mi a színész és mi a való
ság igazsága? A hat szeren megje
lenik a maga valóságos, véresen
eleven sorsával, s az írón a sor,
hogy megold.ia azt. De lehet-e
megoldás színnadon és művészet

hen anélkül, hog~' meg ne hamisít
suk a tényeket'? Aiáték törvénye
ellentmonrl az élménv törvényének,
AhoR'Y először II hat szerep játssza
le a maga tragédiáját, úgy ahogy
történi, majd hal szlnész formálja
azt a maga képére, az valÓ6oá'l!gal a
müvészí alakitás műhelvébe Illutat
be. El nincs kibékítés. a valóság és
annak művészi képe kibékíthetet
len ellentétben átl egymással. a
ssínigazaató, - egy kicsit a misz
tériurunk vlláusxínházának (lii'ek
íora, - csak kétségbeesett kérdés
sel fe.iezheti he az előadást. Ez a
két.ségheesés a mű leaszebb értéke
és legnagyohh iz!!alma. a disszo
nancia, ami utána támad henuünk
elemi nrohlémánk, s nvilván meg
oldhatatlan marad mindia, amíg lé
tünk valÓ6á~ára mazvarázatot ke
resünk. Pirandello remekéhen az a
vonzó ös mondhatuánk csodáí.itos,
hoev olvkor el l udja hitetni: ő

tud.la a' megoldést, de nem 1117.0
nyitja he il,!azán, csak !'!!y-e1!~ vil-



lanással világít rá. Gondoliunk csak
arra a ielenetre, amikor az akarat
hívására megjelenik Madame Pa
ce, vagy amikor a valóságot meg
ismételni nem tudó ~yerak előtt

a színigazgatö a színház varázs
eszközeivel megteremtí a valóság
Illuzióját. amelynek a gyerek az
tán álomszerűeu enzedelmeskedjk.
Hegyetlen és egyszerű remekmű

ez. - a gondolati tartalomnak és
a commedia del'arte jellegű szín
háznak bámulatos ötvözete. Sikerül
neki a legnehezebbet mellValósita
ni: azzal kielézíteni, hogy kielégí
tellenül hagy. A szerzőj ét kereső

hat szerep válsálla elkísér a szín
házból távozóban is, fl önkéntelenül
önvizsgálatra indit, esendő és két
~éges életünk végső kérdéseivel
bolvzat fel. Szín pad i IIIŰ akkor le
het csak igazán nagy alkotás, ha
telítve van a színházi hatás-eszkö
zök kel. Pirandello ebben is varázs
ló: úgy köt le a valóság és az illu
zió színjátszásának állandó egy
másba tükrözésével. hogy ámulva,
a szinházban csodálkozó gyermekké
változva, a színjátszás ősi miszté
riumának lehetünk tanui. Annak
..llenére, hogy sohasem elégít ki.
mégis nyomról nyomra lozikus az,
amit csináJI.Az olvan finom szer
kezeti ötletek. mint amikor az ép
pen próbált darabban felhangzó
.,válság" szóra je lenik meg a kí
sértetles hat szerep, zseniális teli
találat. - A pirandellói kettössé
g~t megjátszani és elhitetni aztán
méu a színháztól is rendkívüli
munkát követel. A Viqszínház elő

adásában az Heqedli« 'Tibor rende
zönek a legnagyobb érdeme. hogy
efj'ségesen tudja nyujtani a két
különféte hatás-elemet. Á llandöan
realisztikusan és ugyanakkor irreá,
Iisan mossa egybe a valóságos szí
nészek és a hat szerep [eleneteit:
mindegyikben van valami ideges
Ielfokowttság és tárgyilagos egy
szerűség. Kitőnűen választotta meg
a' főszereplőt. a reális-misztikus já
tékmestert, a színigazgatót: Mihá-'
I'/Ji Ern/) rendkívüli ösztön nel való
&itja meg szerepének clownszerű

~S III isztikus kettösséáét. A már
emlitett jelenet, amikor a kisfiú
han a kulísszák világával teremteti
meg a valóság illuzióját. csak nagy
s~nésznek sikerülhet. A hat sze
rep közül 'l'oZnai Klári emelkedik
ki': kétségbeesett ordenárésága a

színészek közölt és lírai ellágyulá
sa a megismételt valóság pillana
taiban kitűnő munka. Somlay Artur
monumentálís, de némílez egyszí
nű és szenvtelen apa volt, Lado
merszk-, Jlfurgitból az igazi tragika
hangja: törtek ki. vitéz Benk/)
GJJula hallgatása elsőrangúan érez
tette meg a fiú alakját, Jakab Laci
néma szerepében a legjobb gyerek
színésznek bizonvult. De Vértes
Laio«, Orsolya ErZSi és Sándor l za
bella komédiázása sem esett ki az
egységes játékból.

Ha máshonnan nem is. az orvosre
gényekből megtanul halt uk, hogy az
orvosok roppant elfoglalt emberek.
akik nem érnek rál arra. hogy a
feleségiikkel és családjukkal törőd
jenek. Nem is szólhat "igazi" orvos
rói olyan szlnpadí rnunka, ahol
nem ebből az igazságból fakadná
nak a bonyodalmak. Igy van ez
Németh Johanna németül író orosz
szerző "ÉSzaki fénu" című darab
jában is. Az alapelképzelés klisé
szerűsége aztán végigvonul az egész
darabon: megszekott figurákal.
megszekott helyzeteket látunk, sok•
szor unalmas. máskor érdekes
színpadi megvalósitásban. A szer
ző habozik. hO'TV irodalmi közölni
valóval vagy Bernstein-szerű Ideg
drámával szórakoztasson-e, - így
aztán mind a kettőből nvujt vala
mit. Első darabról van szö, tehát
meglepő a szinpadi jártasság, a
hatások ügyes elrendezése - éS
vadászata, - a figurák néhány ta
láló vonással való jellemzése. Csak
némi igényesség nem ártott volna,
különösen a helyzetek logikai in
dokelásában. A Pesti Színház színé
szeí rutinosan játsszák a rutint és
nem igazi színészl képességeket
kívánó szerepeket, összjátékuk
színvonalas, kiemelkedő alakítás
sal nem találkozunk. Fényes Aliz
hibátlanul alakítja a "szőke kis
látnyok" zsánerfiguráit. Kömiíves
Sándorban megvan a kellő ideges
ség egy űzött orvos-professzorhoz,
Sennyei! Vera közismert léha asz
szony-figuráihoz told egy újat,
Károlyi Istvánt találtuk csak né
mileg színtelennek, s mint élményt
a gyerek Ferreri Vio/elta játékát
vittük magunkkal.

Thurzó Gáobor
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A Franklin Társulat könyvei a
KÖNYVNAPRA

Kölcsey Ferenc összes múvei
A Himnusz költőjének telje$ munkássága: ver

sei, tanulmányai, beszédei, országgyűlési nap

lója egy kötetben, bibliapapíron, 1600 oldal

művészi kötésben.

Könyvnapl ára 24'50P, könyvnap után 30·- P.

A magyarság óstörténete
Szerkeszti Ligeti Lajos.

A mai magyar történelemtudomány és etno

gráfia legkiválóbb képviselőinek tanulmányait

gyüjti egybe ez a kötet, történelmi multunk

legérdekesebb kérdéseiről, amely ma inkább

foglalkoztatja a közvéleményt, mint valaha. A

kötet magába foglalja mindazt, amit a hon

foglal6 magyarságr6l tudnunk kell. - Képek
kel, térképekkel.

Könyvnapl ára 10·- P, könyvnap után 12'80 P.

Török Pál:

Magyarország története
A közönség régi kívánsága: szépen megírt,

könnyen áttekinthető, modern seempontü ma

gyar történelem. A művelt oloasá, a tanár s a

tanul6ifjúság nélkülözhetetlen könyve.

Könyvnapl ára 9·80P, könyvnap után 12·50 P.

Minden könyvkereskedőnél előjegyezhető.



A hatalmas, 34 íves kötet az író összes dbe

szelésc inek első része; tartalmazza a ,.noszor

kanyos esték"-töl a "Hossz orvos"-ig pályája

első felének összes elbeszéléseit és nehány ki

adatlan művét. A míi megjelenése irodalmunk

e seme nvv.

Könyvnapl ar o k"lve 1880 pen:!."'. .~ Konyonc p ll/an 2350 pellJ!:(f.

Márai uj műv e prózai epigralllmák, maximák

es kőlte me nve k pazarlóan ga/.dag gyűjteménye.

A klasszikus irodalomnak kedves müfaját újítja

fel az író. Fölényes bölcseséggel tekint végig

életünk problémáin és jelenségein és megfől

lebbezhetetlenül tömör igazsággal tarja elénk

észrevételeit.

Könyvnapi ára kötve 11 '20 pengő. Könyvnap u/án 14'-~ pengő.

Nviro .lózsc í új e lbeszéleseine k gyűjteménye ez

a kötel. Fölényes érettségében mutatja az író

elbeszélő művészetét, mély ábrázolásának ere

jét, lélekismeretének mélységét és igazságát.

Tiszta, nemes prózája felejthetetlen élmény ma

rad minden olvasójának.

Könyunopi dra kötve 11'20 pengő. - Konyonap llláll 14'- peng6.
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A Szent J~tván J:,á,c~uea.t

kij.nlplnClf'-i kiari.vá.n'lO-i:

HARSÁNYI LAJOS ÖSSZES VERSEI
A kitűnő dunántúli papköltő verses művei

nek teljes gyüteménye, 520 lop. fűzve T- P.

félvászonkötésben 9'-- P.

Schütz Antal:

ISTEN A TÖRTÉNELEMBEN
A t u d ó s bölcselő híres művének propa
gandakiadása. 321 lap, fűzve2'- P. félvászon

kötésben 4' P.

Szili Leontin :

ASSZONY AZ ORSZÁGÚTON
Egy hőslelkű modern leány szerelmének re

génye. 215 lap, fűzve 3'20 P. félvászonkötés
ben 4'SO P.

Kérje minden könyvsátorbanl

A tavalyi könyvnap nagysikerű regénye

Possonyi lászló:

,
5111ILAG~r11 III~IMIA

ismét ko photó !
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