
THURZO GÁBOR:

SZINHÁZI KRÓNIKA
Mindig divat volt és divat is marad, hogy darahszűkében II szin
házak egy-egy népszerű regt;nyt dolgoztassanak át színdarahhá l'S
drámai akcióvá próbálják nyomoritani az epikus kileregetést. Hogy
okos dolog-e ez, arról nemcsak lehet, hanem kell is vitatkozni.
Minden műfajnak megvannak a maga törvényei, valamirevaló iró
egy-egy témáját meglévő műíajok többé-kevésbbé bőszivűen értel
mezett keretei közé gondolja. Csak egyetlen műlajt nem lehet tá
gan értelmezni s ez éppen a dránia. Amit regényben me:! lehet
csinálni, azt a drámaban semmiképpen. A regényből hosszú feje
zetekre "kisétálhat" a hős és átengedheti a cselekményt másnak; a
regényben felfüggeszthetjük az akciót és beszéltethetjük a költé
szetet; a regény utalhat előre és hátra, a maga kényelmes módján
utólag helyreigazíthat szerkezeti tévedl;seket, s na zvjában minden
rendben van. Példa erre, hogy mi mindent neveztek - és nevez
nek ezután is, - regénynek, az Aranyszamártól a Lotte Weimar
han-ig. Drámának mindig csak egyféle valamit hívtak s ez közős
Sophokles óta minden igazi színpadi műben. Egy színdarah sikert
arathat vagy meghukhatik, de a maga műía] i törvényeinek engedd.
meskednie kell akkor is, ha látszólag maga a megtestesült anarchia.
Hegt;nyből hát nem éppen könnyű, főleg pedig nem okos dolog
drámát kicsikarni s hogy igen [ó re:!"t;nyekből igen rOSS7- drámák
lettek, azt nem egy előlegezett elml-Iet, hanem a tapasztalat bizo
nyítja.

•
Ká« Károly szóp történelmi regénye, az "Országépílii", a Szent

István-nap kegyes alkalmából színpadru került. II kitűnő iró óva
tos volt, művét korképnek és nem drámának nevezi, ez azonban a
lényegen nem változtat. Ha úgy tetszik a Stuart Mária is korkép.
és mézis vérbeli dráma; ilyen vérheli dráma lehetne még az Or
szágépítő is, minden korképszerűséue ellenúre. Hogy azonban csak
élőképsorozat lett belőle, annak h-t oka van. Mind a kettő lénye
ges. Az első, és ez a legfontosabb. mindenesetre az a sajnálatos
körülmény, hogy Szent István alakja nem alkalmas drúmahősnek.

Élete szövödménye az államügyeknek és politikai megfontolások
nak, magánélete úgyszólván semmi sincs, s az egyetlen k iaknázható
epizód, Szent Imre trazédiája, elég talán ahhoz, hogy megható ké
pet vázolhassunk színpadra egy k irályi apa Iájdalmúról, de semmi
esetre sem futja annyira, hogy ehben az em her i konll iktusban a
királyt és a szentet is megmutathassuk. Szent Istvánt színpadra
vinni másfél század nemes igyekezete volt, sikerrel színpadra vinni
talán Katona Józsefnek sikerült volna, ha - nyílván az elkerül
hetellen és legyőzhetetlen nehézségektől vissza nem retten ve, 
töredéknek nem hagyja vállalkozását. Kós Károly nem drámaíró.
nem drámaíró akkor sem, ha egyenesen színpad ra képzel egy
konfliktust és mégkevésbbé lehetett drámaíró, arnikor regényét
[elenetekbe szabdalta. És ez a második oka, hogy az Országépítő

színes képek sorozata, de nem dráma. Ha már regényből készül
dráma, fel kell áldozni a regényt. Kós Károly óvakodott ettől:
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sorba vette regényének eseményeit, olykor tömörítve két-három fe
jezetet, máskor kiszélesítve egyet-egyet és szőról szóra felhasználta
regényének drámai, de a drámában regényszerű dialógusait. Hogy
nemes becsvágya eredménytelen maradt s a szinház múzsája el
fordította arcát kisérlete felől, az természetes is volt. A színpadon
író szólalt meg, tiszta hanz keltett tiszteletet, de a drámaíró az író
asztal mögött maradt. A Nemzeti Színház elhibázott szereposztás
han, lassú tempóban, színtelenül pergette le egymásután a képeket,
a színészek felmondták a szöveuet, amit az író tollbamondott nekik
és ezzel a legújabb, - s mivel íróink szeretik megkísérteni a le
hetetlent, - de nem a legutolsó Szent István-dráma eseménye
végetért,

•

Móra Ferenc is írt egyszer egy népszerű reg('nyt, az angyali
humorú, szeliden csörgedező, drámai fordulatokat sokszor szánt
szándékkal megkerülő történelet "Négyapánllk I'g.l/ lelínYII' ó címen.
A regényből Hllnyady Sándor öltött össze a Vígszínház számára
rendkivül kedves, meleg hangulat LI, tarka epizódok ban, jellemző

helyi színekben gazdag, de fölötte drámaiatlan színpadi művet.

Mintha Móra kedves elbeszélő hangját hallanánk, úgy elevenedik
elénk a kedélyes-szigorú plébános, a mogorva körorvos, a borissza
jegyző, a szelehurdi segédjegyző, az elbűvölő Angy(,l, a tudós és
hirIelen megszerelmesedő archeológus-költő. Elsőrangú illusztrá
ciók, de nem mások. Adarahhan részt vesznek, de semmiféle
konfliktus megoldását nem segítik elő és nem hátráltatják Ami
törtónik, azt Móra mondja el, ahogyan törten ik, annak kedves
diszitőelemeit játsszák el olykor a szereplők. Az eg(~sz: elragadó
mulatság. Hunyady és Móra dialógusainak ize, zama la van, a fi
gurák mind kedvesek és mulatságosak, egy-egy vidám jelenet is
akad, llH;g folklór is, - de aligha telik benne öröme néprajzosa
inknak. Sietve filmre kellene vinni, úgy ahogy van. Csak színpadra
volt kár vinni, legfeljebb azért, hogya nézőközönség néha unat
kozva, néha lelpezsdülve aridalodjék egy felejthetetlen elbeszélő

hang varázsán. A nagyon lassítotl, kényelmes, egy-egy csibuktöl
t('Srf~ hosszú perceket áldozó, vérbeli realista előadás sereg kitűnő

színészi munkával szerzett dvezetel. AIihtilyi Ern {í, Kőmíres Sán
dor, AjlllY Andor járt az idősebb évjárat, az angyali Tolnay Klári
('s a fölötte kedves vitéz Benkő (Jyulll a fiatalabb dén. Lado
mers:ky AIllrgit egy kackiás menyecske szerepeben mutatta meg,
hogy a jó színész előtt az sem akadály, ha a szerep és saját egyé
/I is('ge közölt áthatolhatatlan akadály van.

(Ji író első darabja, - különösen, ha az új író egyben jó író
is, - mind ig esemény. Darvas József jó író, néhány regénye arról
tanúskodott esztendők óta, hogy az Ú. n. népies irány fiataljainak
ö az egyetlen valóban tehetséges, komoly beesvágyú alkotó-mű

vésze, aki ('1'1 ahhoz, hogy személyes élményeit \úrgyias formában
dolgozza rel, magánügyhől közüggyé, egyszóval irodalmi alkotássá
tegye. A színpadra lépve is elismerhetjük kitűnő erényeit: higgad
tan látja a falu életét, ismeri a paraszti lelket, tisztában van a
falusi intelligencia, szegény és gazdag belső problémáival, saját
szemével látja a dolgokat és bátorsága van az elképzelesen kívül
a kimondáshoz is. A ,,8Zllklldék" nem szabályos drúrua, a műfaj

"'ppesak keret a közölnivaló számára, fl konfliktus sem mindenben
('\eterős és drámai, tie ahogy a figurúk mozognak a deszkákon,
ahogy egy-egy alak megszólal, ahogy egy-egy jelenet körül a sem-
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miből atmoszféra teremtődik, mindaz sommás bizonyítéka annak,
hogy Darvas József íróilag hibátlan és színpadilag szeplőtelen da
rabot is fog még írni. Egy a fon tos csak: az olykor publicisztikai
jellegű mondanivalót, - ha mégoly líra hatja is át, mint a Darvas
fiatal tanítójának problémáit és mondanivalóit, - közelebb kell
hozni az emberi bonyodalmakhoz, belülről kell indokoini elsősor

ban s csak azután megelégedni a szavakkal. Termékeny dialógusok
mellé termékeny helyzeteket. Ezt részben Darvas is érti már, 
örülnénk. ha legközelebb az igazi magyar népdrámát kísérelné
meg. U. i. népieseink közül ezt csak az elsősorban kitűnő író s
csak aztán kitűnő népies Darvas ,Józseftől várhatjuk. A Madách
Színház felkészült előadásban hozta színre az újdonságot. Várkonyi
Zoltánnak volt a legnehezebb része: prózai színpadra nem illő

partnerrel, - a kecses ballerina Bordy Bella, - nem eléggé ki·
mélyített egyéni problémával kellett együtt tartani egy sereg jobb
nál-jobb, de nem mindig szerves epizódot. Greguss Zoltán kitűnöen

csinálta meg a meglehetősen egyhangú kiállozásra kényszerített
nagygazdát. Akik azonban a legjobbat adhatták - ezt a darab ter
mészete hozta magával, - az epizódisták voltak. Páy-Kiss Déra
egy szinte szótlan, gyűlölködő parasztasszonyból formált megdöb
bentően élethű, drámaiságtól izzó alakot. Hauptrnann Takácsok
jának nőalakjai jutottak róla eszünkbe. A fiatal színésznő drámai
temperamentuma még igen nagy meglepetéseket tartogathat. Egyed
Lenke csupa meginditó kedvesség, élethű szorgoskodás volt. Mády
Szabó Gábor első szerepéből nagyon jó kabinetalakítast produkált,
kíváncsiak vagyunk fejlődésére. Danis Jenő kitűnő fantáziával ío
gott meg egy öreg parasztot. de kevésbbé kitűnő fantáziával ren
dezte a darabot.

Ha az Andrássy Színház bemutatja valamelyik fejtetőre állított
hohózatát, itt is, ott is felhangzik a nagyképű tiltakozás: nem olyan
időket élünk, hogy a mindennapi élet problémáit kiszorítsák a
színpadról légüres térben hahotát íakasztö színpadi bolondériák!
Pedig éppen ellenkezőleg, olyan időket élünk, hogy a probléma
darabok mellett szükségünk van bohózatokra is. A múzsa két arcú:
drámai és vígjátéki, - a színház hivatást teljesit (méghozzá a leg
sarkalatosabban megfogalmazott goethei hivatást), amikor a tragé
diák mellé oda hozza a fintort, a farceot, a játékot. Hiszen a görög
színpad tragédiái előtt vagy szünetében nunden alkalommal [át
szottak szatirjátékot. A görögök, akik [obban értettek a drámához
mint a mai okosok, megbecsülték és követelték a boh6zatot. Ekkora
bevezetés kellett ahhoz, hogy Henri Groziére állítólag élő vígjáték
szerző, - fontos az, hogy legyen egy Henri Croiziére? hiszen a
commedia del'artékat is ott rögtönözték a szinészek a közönség
szeme láttára! - bohózatár61, me ly a kétes "Artatlan vagyok"
cimet viseli, elmondhassuk, hogy falrengető, a dramaturgia minden
hájával megkent, frissen bolondosan pergő semmiség. Olykor kissé
sok már a helyzetkomíkumböl, máskor elkeltie némi kis lira is, de
egy álszent mondhatná csak, hogy amíg a fejtetőre állított figurák
elintézték bolond ügyüket, botránkozott vagy éppen unatkozott
volna. A színészek ezúttal is társszerzök voltak, különösen Muráti
Lili, aki ezer szint, ötletet, a színészi zsenialitásnak és asszonyi
furfangosságnak valóságos szikraesőjét ontotta. Remek színésznő,

érdemes lenne egyszer a komédia múzsája helyett a tragédia mú
zsáját is szólásra ingerelni vele. M('g Wangel Hildának is el tuu
nók képzelni.

'l'hurz6 Gábor.
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A FIATAL KATOLIKUS NEMZEDÉK LAPJA AZ, ,
UJ ElE·r

KATOLIKUS SZOCrALISÉS VILAGNÉZETI HAVI SZEMLE

SZERKESZTI ANDRÁS KÁROLY

FELELŐS SZERK.: SINKÓ FERENC

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IL,Margit-krt 36. I. 3

ÉVI ELŐFIZETÉSI DIJ 9'60 PENGŐ

r M O ST JELENT MEG !

HORVÁTH BELA:
,

HUSZ OLASZ KÖLTŐ
az olasz költészet ontológi6jo

A nagy kotollkus költő remek [ordü ósóbcn, Szerit Tamós,
Jacopone da Todi, Petrarca, Lorenzo de Medici,
Michelangelo, Campanella, Manzoni, Leopardi, D'Annun
zio, Buzzi, Bontempelli, Unqcreltl, Marpicati, Betti,
Moscardelli, Bottol, Ricci, Galvano, Fiumi és Papini versei.

Ára csinos kemény kötésb en 5.- P.

LROMA' KÖNYVKIADO, BUDAPEST, V" KATONA JOZSEF-U. 27~



Ujmagyarreg6nye~

új magyar 6rl6kek!

ORMOS GERŐ

" ~Z ALMA MESSZE HULLT
Három nemzedék nagyszabású regénye; a mindennapi
kenyérért keservesen küzdő zsellércsalád lassú felemel

kedése egy szebb, jobb, em beribb életbe.
Szinte é p o s z s z e r ü e n irta meg Ormos Gerő, a ma-
gyar fia ta l írónemzedé k tehetséges tagja, ebben a nagy- A

szabású regényéb en a magyar paraszt életét.
A hatalmas kötet ár a 7.50 penglJ, kötve 9.80 penglJ.

ORMAY IMRE

FELESLEGES EMBEREK
A hóvihar elől egy alpesi menedékházba menekült négy
ember mondja el ebben a regényben életének legérde
kesebb epizódjait, problémáit, vágyait, terveit. A törté
netek szá lai, k ülönösképpen, egybefonódnak : összefüggő

és izgalmas történet kerekedik ki belőlük. Az össze
zártságnak, az egymásrautaltságnak és a fenyegető ve
szélynek ebben a fülledt atmoszférájában megrázóan
őszinték s lelket feltáróak ezek a vallomások: szép, új
és figyelemreméltó dolgokat mon danak az emberről és

a világról.
Ara 4.50 penglJ, kötve 7.- penglJ.

GRÓF BETHLEN MARGIT
SZOMSZÉDOK

A féltékenység, ez a rett enete s, romboló szenvedély
dúl ja fel a S z o m s z é d o k hőseinek életé t. Érdekes,
izgalmas események, színes mozgalmas miliő, f ínom
l élekra jz. a magyar táj üd e levegője e regénynek leg-

nagy obb értékei.
Ara 6.- penglJ, kötv e 8.50 penglJ.

MegtekinthetlJk minden könyvesboltban!

SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZET
KIADÁSA, BUDAPEST


