
misszionáriusok kellenének,
kik apostoli hevülettel és pél
daadással visszavezessék a
Római Egyházba a minden
honnan kilökött szegényeket.
Ez apostoli munka azonban

,
SZINHAZ
PEJU JAVOROV bolgár iró
"Zivatar" círnű darabja őszin

te meglepetést okozott a Nem
zeti Színház közönségének.
Amíg az eddigi .Jcultúrcsere
darabok," akár a finn, akár a
lengyel, alig voltak színpad
képesek s csak a rendezési
érdekességek tették őket el
fogadhatókká, addig ez a há
ború előtti bolgár szerző o
lyan színpadra termett, sűrí

tett drámai atmoszférát, szin
te rutinos, öreg franciákat is
megszégyenítő színpadi cse
lekményfergeteget hozott a
színpadra, amely egyszeriben
megtalálta a legszélesebb ré
tegek felé is az útat és á ma
gyar-bolgár kultúrbarátság
így az őszinte siker jegyében
pecsételődött meg. Ha eszkö
zei néha kissé elavultak és
multszázadiak is - nem sza
bad elfelejteni, hogy a hábo
rú előtt írták - mégis ezer
szer szívesebben látunk ilyes
mit a színpadon, mint mikor
eposzt és lázálmokat akarnak
színpadí képekbe gyömöszöl
ni és lámpással is hiába ke
reshetni meg a drámát a mé
gis csak akcióra termett desz
kákon.

Jomorop drámájának fősze

replője a múlt. A földbirto
kos Párisból hazatért fia ta
nuja lesz annak, hogya ház
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csak akkor lesz sikeres, ha
valóban segítünk is a népen.
És pedig nem alamizsnával.
Mert vakmerőség az alamizs
na ott, ahol igazságra és jogra
volna szükség, hb.

huszonhárom éve nem látott
barátja, egy politika miatt
száműzött és most hazatért
ezredes anyját megcsókolja.
Huszonhárom évvel ezelőtt a
földbirtokos személyi bizton
sága kockáztatásával rejteget
te és szöktette túl a határon
az ezredest és fiatal felesé
gét is kényszerítette arra,
hogy az elhagyott tanyán el
rejtett barátjának élelmiszert
vigyen. Az ezredes visszaélt
az elhagyott tanyán a fiatal
asszony védtelenségével és
így a fiú az ő fia. A földbir
tokos, akinek nem született
több gyermeke, régi családjá
ra büszke ember, rajongásig
szereti fiát, és feleségét. És
a fiú meg az asszony is csak
őt szeretik, a természeti tör
vények ellenére is. Minden
izében mély és emberi esz
közökkel rajzolja Javorov azt
a vihart, amely a födbirto
kos lelkét végigszántja a ti
tok kiderítésekor. Legjobb
barátja csalta meg, mikor ő

érte kockáztatta vagyonát és
életét, legkedvesebbjét, a fele
ségét rabolta el tőle és egyet
len utóda, örököse sem övé.
Mesteri kézre vall, ahogy ez
a jó ember egész könyezeté
vel el akarja hitetni, hogy
csak az asszony lázálmában
történt meg a házasságtörés,
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ahogy a felesége öngyilkos
ságát megakadályozza, ahogy
fia fel dúlt lelkiállapotát le
csillapítja, ahogy új házat, új
fészket építtet neki a tenger
partra (mert ő tudja, hogy
mégsem ugyanaz a család
folytatódik itt, más fészek
kell hát nekik). A darab mé
gis problematikusan fejeződik

be .. A földbirtokos a feleségé
től elkobzott revolvert néze
getve a darab végső jeleneté
ben úgy viselkedik, mintha
halálra készülne és ezzel ösz
szekuszálja a szerző legszebb
intencióját : azt, hogy a föld
birtokos megbocsátását abba
az élethazugságba rejti, hogy
felesége csak idegbetegségé
ben vizionálta a házasságtö
rést.

Patkós György rendezése a
végső jelenet kétértelmű ér
telmezhetősége kivételével
minden dicséretet megérde
mel. Csertos Gyula grandió
zusan emberi a földbirtokos
alakjában, igen jó Tasnády
Ilona is. A darabnak megér
demelt, őszinte nagy sikere
volt.

HUNYADY SANDOR régóta
várt új darabjában ismét meg
csillantotta mindazt a sok
szimpatikus írói tulajdonsá
gát, amelyek miatt méltán
lett a magyar írók egyik leg
népszerűbbíke. Új darabja,
Bors István, Hunyady ked
venc írói miliőjébe, a Bács
kába visz bennünket. Itt él
Bors István, az apátlan, a
nyátlan igáskocsis, akit 'vá
ratlan szerencse ér. Mert ap
ja a gazdag Tulogdy uraság
volt, aki életében bár soha
sem törődött vele, örökségle
ső rokonai bosszantására rá-
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jahagyja háromezerholdas bir
tokát. A kastélyban azonban
bent ülnek az örökségre vá
ró rokonok és amíg a per el
nem dől, nem is mennek ki
belőle. Pompás színpadi hely
zet adódik tehát: Egyfelől

Bors István, a tegnap még
fillérekért dolgozó igásbéres,
másfelől az örökségból ki
cseppent Tulogdyak, akiknek
három eladólányuk is van
rengeteg igénnyel és immár
egy vas nélkül. A szati ra ké
szen kinálkozik és Hunyady
él is vele, csak egy kissé ké
-nyelmesen, urasan, nem túl
mélyre menően. Egy két erő

sebb jelenet kivételével in
kább Mikszáth-módra elado
mázgat felette, darabtechni
kailag pedig Bródy Sándoro
san a könnyebbik végét fogja
meg a dolognak és többre be
csüli a maga egyéni gusztu
:'sát minden drámai törvény
nél, iskolás megoldásánál
vagy magasabb ambiciónál.

Igy aztán kapunk is egy tő

rőlmetszett Hunyady darabot
a többi Hunyady darabok
minden megvesztegető, bűbá

jos karakterisztikumával e
gyütt, amelyben egyre több
lesz a zsáner-kép a dráma
rovására, amíg végül is úgy
végződik az egész, mínt egy
ártatlan kis adoma. A teg
napról mára nagyúri sorba
csöppenő igáskocsis históriá
ja számtalan alkalmat adna

. egy kis szociális állásfogla
lásra, Hunyady ad is egy re
mek kis drámai képet, ami
kor Bors István bicskát ránt
a kis summáslány erőszakos

csábítójára, a csámpáslábú.
ripacsos praxira. Ahogy ezt
a kis elgyötört proletárlányt
megvédi, becézgeti, ahogy
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kimondhatatlanul, de minden
kitől érezhetően az anyja jut
róla eszébe, az a legszebb
színházi pillanatokhoz tarto
zik. Irói modora máskor is
ilyen megvesztegető és talán
éppen ez teszi elkényeztetetté
és kényelmessé. Mert a má
sodik felvonás eme epizódje
lenete után már elfelejt min
den drámát és megelégszik
a zsánerképpel és az adomá
val, hogy azután fölényes [o
vialitással jóformán be se fe
jezze darabját, hanem kedves
titokként őrizgesse, hogy az
immár egészen kíurizálódott
Bors István melyik szegény
méltöságos Tulogdy kisasz
szonyt veszi is. hát el felesé
gül a három közül,

A Vigszínház parádés sze
reposztásban prezentálja a
darabot. Páger Antal Bors
Istvánja, kivéve ott, ahol ka
baré szinvonal felé süllyed,
egyike a művész legjobb ala
kitásainak. Töretlenül jó Li
geti Juliska méltöságos asz
szonya és Somlay öreg gent
ryje. Bihari József öreg pa
rasztja külön tanulmányt ér
demelne. Benne van egy el
nyomorodott, örök proletár
sorsra kárhoztatott néposztály
egész karakterisztikuma. A
kis summáslány szerepében
feltűnt a fiatal Zádor Erzsi,
aki majdnem végig néma sze
repében teljesen megfogta a
közönséget. De az egész nagy
számú együttes kifogástalanul
mozgott Vörös Pál pompás
impresszionista díszletei kö
zött és egyaránt hozzájárult a
darab őszinte, bensőséges si
keréhez.

ALFRED GEHRlelzászi fran
cia író darabját mutatta be a
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Pesti Szinház Heltai Jenő
konzseniális humorú, párísía
san üde és szellemes fordítá
sában. Fiatal író első darabja
a "Hatodik emelet" és leg
főbb értéke, hogy minden so
rát egy lírikus költői hajlan
dóságú fiatal tehetség írta le,
amelyen a mesterség még
nem hagyta rajta maszatos
nyomait. A "Hatodik emelet"
nem nagyigényű darab, nem
is jár új utakon, inkább szín
padi melodráma, alakjai a
zonban egytől-egyig hamisí
tatlan párisi atmoszférát á
rasztanak maguk körül. A
"Hatodik emelet", ahol a kö
vér francia patronne szerint
nem történik semmi, valóban
nem nagy események tanuja.

Alfred Gehri azon az állás
ponton van, hogya szegény
emberek jó emberek és a
francia demokrácia legkelle
mesebb arculatát villantja e
lénk a hatodik emelet lakói
nak testvéri együttélésében.
marakodásában és szíveske
désében, egymás pumpolásá
ban, szapulásában, szóval az
érzelmek mindkét végletén a
testvéri szolidaritástól kezdve
egészen a névtelen levélírás
bestiális ösztöneiig. Galamb
szívű kettőskönyvelő (Búzsa
hegyi Kálmán kitűnő alakítá
sában) kisleánya beteges és
sánta és ezért még sohasem
hagyta el a hatodik emeletet.
A szomszéd manzardlakásba
azonban daliás ifjú kabaré
költő költözik be, aki a kis
leánynak szerelemről beszél
és a szegény kisleány a mont
martrel diák-Don-Juan karja
iba szédül. Ennek a szerelem
nek következményei lesznek,
amelyet az egész hatodik e
melet el akar titkolni a ga-
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lambszívű apa és detektívre
gényíró kettőskönyvelő elől.

A kabaréköltő persze nem ve
heti el a sánta kisleányt, de a
háttérben állandóan ott epek
szik a jellemes szegény mun
kásifjú, aki reménytelenül
szerelmes a lányba s mikor a
kabaréköltő galádul cserben
hagyja áldozatát, a jellemes
munkásifjú a saját ölében vi
szi le a hatodik emeletről a
meggyötört kisleányt az anya
könyvvezető elé és az egész
hatodik emelet galambszívű

demokratikus társasága rikol
tó díszbe öltözve kíséri a
nászmenetet és az általános
ölelkezésben az utolsó pillan
natban még a gaz névtelen
levélíró asszonykának is meg
bocsát a nemeslelkű vőlegény,

mert a névtelen levélíró, aki
majdnem tragédiát idézett elő

besúgásával, szintén oly gyen
gédlelkű, hogy nem bírná el,
ha kizárnák az általános bol
dogság ujjongó menetéből.

Nem is lehet enyhe gúny nél
kül elmondani ezt a kis törté
netet, amíg azonban az ember
a darab hatása alatt van, a
szereplőkkel együtt sír, nevet,
öklel és aggódik a darab sze
replőinek sorsáért. Alfred
Gehri nagyon tehetséges szín
padi átlagíró és darabjával
olyan tömegszenvedélyeket
tud kiváltani, mint egy futbal
meccs. Egészen biztos, hogy
szép sikere lesz Budapesten,
hisz ez a város álmaiban és
gondtalanabb, jobbik énjében
mindig szeretne egy kissé Pá
ris lenni, szeretné az ottani
felelőtlenséget, szabadossá
got, sőt mi több: szabadságot
is élvezni. A "Hatodik eme
let" igazi savát és borsát nem
a larmoyant vékonyszálú sze-
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relmi történet adja meg, ha
nem a remekül persziflált ko
mikus alakítások kitűnő soro
zata, amelynek élén Gomba
szögi Ella telivérhumorú bo
hém felesége sok fejhosszal
vezet. Oly kitűnő, hogy a da
rab végén már meg sem kell
szólalnia, mert csáiéra álló
ünnepi kalapjának piros tol
lai is tapsvihart fakasztanak
a nézőtéren. Tolnai Klári a
nem éppen hálás sánta leány
szerepben kedves igénytelen
ségével és ártatlan érzelmes
séggel hat. Básthy Lajos egy
re jobb amorozó, a komikus
figurák sorában pedig ismét
nagy sikere van Orsolya Er
zsinek, Medgyasszay Vilmá
nak és Ajtay Istvánnak. Pe
rényi majdnem lehetetlen sze
repébe lelket önt azzal, hogy
darabosra és kedvesen eset
leure mintázza a vajból fara
gott becsületes munkásifjú a
lakját. Székely Lujza gyönyö
rű színpadi jelenség és igen
szépen, finoman játszik.

ASZLÁNYI KÁROLY "AME
RIKAI KOMÉDIA" című da
rabja érdekes bizonyságát ad
ta annak, hogy egy rosz
szul megválasztott főszereplő

mennyire eltemetheti egy kü
lőnben igen tehetséges író
munkáját is. Ez a darab volt
ugyanis, amelynek főszerepét

a premier után néhány nap
pal egy fiatal, a réginél sok
kal kevésbé neves színésznő

vette át és a darab ebben a
második szereposztásban tal
pára állt, kikerekedett, életet
nyert, egyszerűen azért, mert
megtalálta a magához való
nöí főszereplőt. Nagy baj szín
házainknál, hogy alig mernek
egy-egy fiatalt szóhoz juttat-
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ni, ha csak oly nagy vész nem
tornyosul a pénztár felé, hogy
már majdnem mindegy, hogy
bezárják-e a színházat, vagy
pedig azt az öngyilkosság
számba menő merészséget kö
vessék el, hogy egy fiatal, ke
vésbé népszerű nevet a szín
lap legelső soraiba engedje
nek emelkedni. A maga sze
repkörében oly kitűnő Mezey
Mária, mint partravetett hal
fuldoklott az Amerikai ko
média főszerepében, a kis ha
mupipőke szerénységű Simon
Zsuzsi pedig egyszeriben éle
tet vitt az egész darabba.
Sajnos, ezt a darabot már
nem lehetett megmenteni,
mert időközben több főszerep

lőt az ikerszínház új darabjá
ban léptettek föl. Pedig Asz
lányi Károly, ez a tehetséges,
ízig-vérig eredeti humorú fia
tal író megérdemelte volna,
hogy darabja, amelynél sok
kal gyengébb alkotásokból si
kert pofoznak ki, jobb elbá
násban részesüljön.

Fergeteges tempóban indul
el az "Amerikai komédia",
talán az is a baja, hogy az el
ső jelenetek után túl sok
igényt kelt fel a nézőben, a
melyet aztán nem tud száz
százalékig beváltani. A nagy
hajózási vállalat fiatal főnök

nőjét, aki nemrég örökölte az
üzletet, egyik alkalmazottja
megcsókolja s ezért kirepül
állásából. Mivel azonban a
vállalat tízezer dolláros jutal
mat és ingyen európai luxus
utazást ígér tízezredik utasá
nak, a főnöknő pedig fösvény
pénzhajhász, az elbocsátott al
kalmazott felajánlja, hogy öt
száz dollárért elvállalja a tíz
ezredik utas szerepét, ha vele
nyeretik meg a jutalomdíjat.
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A szerelmes fiatalember ezzel
a kis csalafintasággal tényleg
megnyerí a léredukált jutal
mat, de ügyes zsarolási ma
nőverrel, mivel meg akarja
törni főnöknőjét, aki semmi
be sem veszi személyét, majd
hogy tönkre nem teszi a Gold
Star Line hajózási vállalatot.
Aszlányi Károly humora bő

ven táplálja a fordulatos da
rabot, csak az a kár, hogy ez
a humor a színpadi akuszti
kában néha túlélesre sikerült
és nem volt, aki kellő mérték
ben letompította volna. Fia
tal író első vagy második
színpadi művénél azonban
nem szabad túlszigorúan ven
ni ezeket az akusztikai hibá
kat, mert ahogy a kezdő szí
nész a színpadon tanul meg
mozogni és lélekzeni, és fok
ról-fokra enged fel merevsé
géből, éppen úgy a kezdő drá
maíró sem pattan ki készen
Zeus fejéből,hanem a színpa
don tanulja meg a kellő mér
téket és azokat a határokat,
amelyek a háromfalú életben,
a színpadon érvényesek. Va
lószínű, hogy Aszlányi Károly
sem esik többé olyan apró
tévedésekbe, amelyek Molnár
Ferenc "Doktor úr" vagy "Jó
zsi" című első bohózataiban
is feltalálhatók voltak s ame
lyek darabját imitt-amott, bi
zony még elhomályosították.
Humora kissé túlkeserű és
végletes ugyan, amit az elvi
selt kritikák bizonyára nem
segítenek enyhébbé és embe
riesebbé tenni, de általában
rövid pregnáns szavakkal tud
helyzeteket és alakokat jelle
mezni és a cselekményt is vi
lágos, gyors fordulatokban vi
szi előre. Jövője van tehát a
színpadon. A Belvárosi Szín-

159



ház előadása kissé egyenetlen
volt és csak akkor érett ki
teljesen a darab, amikor má
sodik szereposztásban került
színre. Simon Zsuzsi a máso
dik szereposztás főszereplője

eleven, élő figurát varázsolt
az első szereposztásban kissé
imagináriusan ható főnök

nőből. Habár beugrásszerűen

vette át a szerepet, abból mé
gis egyéni ízig-vérig élő ala
kot tudott formálni és igazán
megérdemelné, hogy ne csak
pótszerként alkalmazzák, vég
ső esetekben. Latabár Kál
mán, Rátkay Márton és Gon
da György telivérhumorú a
lakításai tűntek még ki a da
rabból, amelynek valószínűleg

szerencsésebb rokonait fogjuk
nemsokára viszontláthatni
színpadjainkon.

VASZARY JANOS "KETTEN
EGYEDűL" című új vígjáté
kában örök-egy témáját, a há
zasélet bonyolult pszichológiai
rejtelmeit boncolgatja néha
néha keserű zokogásba fúló,
de különben cinikusan fene
gyerekeskedő egyéni humor
ral. Az a baj, hogy állandóan
egy húron játszik, ismétli ma
gát és így új darabja érdekes
ségében sokat veszít előttünk.

A téma tehát a régi. Mivel
pedig variálni akarja a hely
zeteket, sokszor eltér a logi
kusan kínálkozó egyenes vo
naltól és helyette mellékmeg
oldásokat iktat be darabjába.
hogy azután pótbefejezésül
visszatérjen régebbi darabjai
nak zárójelenetéhez. Ez nem
volna olyan nagy baj, ha nem
éreznénk egy kis fáradtságot
ezen az újabb alkotásán, a
mely egyedül témáinak egy
hangúságából következik. Ide-
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je volna már, hogy Vaszary
János kitűnő tehetségével ki
lépjen abból a témakörböl, a
melyet nem mindig ízlésesen
választ meg a budapesti há
zasságok egyrészének hálószo
batitkait szellőztetve és a
melyhez időnként újabb és
újabb viccanyagot és szarkasz
tikus aforizmaszerpentineket
fűz csupán, mint mikor vala
mi szegényes polgári lakást
farsangi vagy szilveszteri ün
nepségre lampionokkal és e
gyéb papírdíszekkel ékíte
nek fel. Éppen Vaszary János
nagyrabecsült tehetsége kí
vántatja meg az erős szava
kat, hogy ezt az új, valamivel
üdébb levegőjű színpadi mű

vet tőle kiköveteljük.

Új darabjában a kispolgári
banktisztviselő férj sznobul
álmodozó felesége az apró ba
latoni fürdőhelyen egy kis ka
landba sodródik. A balilla-au
tós, Olaszország felé siető éj
jeli lovag azonban nem más,
mint férje egyik alantasa.
Igy másnap reggel arra éb
rednek, hogy mindketten ha
zudtak egymásnak és szürke
életüket valami sznob álom
világba akarták áthelyezni,
hogy egy kis boldogságot lop
janak maguknak. Ebből a té
mából kitűnő szatírát lehetett
volna írni és Vaszary János
írói muníeíöjáböl bőven tel-
nék is erre a szatírára, ha
nem tenne oly sok enged
ményt régebbi sikereinek bal
lasztját hordozva, új darabja
rovására. Igy azonban csak a
régi sineken tologatja a vic
cektől és aforizmáktól már
már roskadozó drámai szerel
vényt és nem mutat nekünk
új tájakat és nem vezet el az
áporodott levegőből a kissé
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szabadabb, keverétlenebb at
moszférájú magaslatokra sem.
A kitűnő szereposztás és a
szerzőnek a részletekben iga
zán sikerült rendezése így is
kellemes középsikert csiholt
ki a kissé elnyújtott, hetero
gén vígjátékbél. Lázár Mária,
a kissé bambán álmodozó nő

ingatag szerepében kitűnő

volt és gazdag egyéni színská
lával sok apró jellegzetes nü
ansszal tette élővé a feleség
alakját. Törzs Jenő a kispol
gárian anyagias és kicsinyes
férj szerepét bravúros élet
szerűséggel telítette meg.
Szinte kellemetlenül az a ke
vésbé megnyerőférj típus volt,
akinek a szerző intenciói sze
rint lennie kellett. Csak egé-

••
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szen nl1gy színészek engedhe
tik meg maguknak azt a fény
űzést, hogy a megrajzolt alak
ban antipatíkusok, művésze

tükben pedig megragadóak
tudnak lenni egyszerre. Haj
mássy Miklós az udvarló sze
repét kitűnő ösztönnel találta
el. Ez a fiatal színész szem
mel kísérhetöen, szerepről

szerepre életszerűbb és elmé
lyedettebb lesz. Három karak
teralakítás : Bilicsy Tivadar
kotnyeles pincére, Pataky
Miklós horgászó fogorvosa és
Földényi László kritikusa
márkás epizódalakítások, a
melyek még sokáig megma
radnak a néző' emlékezeté
ben.

Possonyi László.

Possonyi Lászlóról az "Üldözni fognak titeket" megjelenése
alkalmából

Possonyi Lászlót eddig mint megfontolt, józan kritikust be
csültük, aki a színházi és irodalmi világ zsivajgásában bölcs
mérséklettel és nyugalommal osztotta biztos ítéletét. Sivár krí
tikai állapotaink a "két szomszéd vár"-ra emlékeztetnek, két
szomszéd kávéházra, melyböl egymást lövik az írók, A kávé
ház jellege s az irodalmi pajtáskodás mérve határozza meg,
hogy míként kell valakit egekig magasztalni, vagy lecsepülni
az agyagosig. Ezek az írók nem az örökkévalóságnak irnak,
hanem egymás bosszantására. "írok valami csodálatosat l - ki
ált fel a mai ifjú író - hadd pukkadjanak a barátaim!" az
ifjú író ifjú kritikusa pedig új művet kreál a "csodálatos" mű

ből. Nem krítíkát ír róla, hanem önálló csevegést. Egy szójáték
kedvéért hajlandó lelőni az egész művet. Mondjuk ír valaki
egy könyvet "Utolsó jelenések" címmel. Mi a dolga ekkor a
mai kritikusnak ? 1. A könyvet nem olvasni, 2. szellemes kis
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