
THURZÓ GÁBOR:

SZfNHÁZI KRÓNIKA
Mint egy E. 'fh. A. Hoffmann novel
lában : a sötét szobában a hatalmas
zongora hirtelen elkezd jMszani, pedig
nem érintik billentyüit emberi ujjak.
Tökéletesen játszik, maga a gépezet
muzaikál, mintha a fáradnatatlan gya
korlás belérögződött volna a húrokba,
olyan hiánytalanul, hogy egy démoni
pillanatban, maga a zongora játszik.
Ilyesféle volt az első benyomásunk
Hcrczcg Eereno új vigjátékáról, a
"Fecske ~ dencvér"-ről. A drámaezer
kesztés valóságos remekműve, az ön
magáért való és régi irói emlékekről

valló rendkívüli technika remekléee, Az
írónak hozzá se kell érnie a leütött
hangokhoz, szólnak azok maguktól is,
- s nemcsak gépiesen, hanem érzéssel
és szívvel is, hiszen ezen a hangszeren
az író közel hatvanéves pályája alatt
sokat és kitűnöen játszott. De soha
nem szerkesztett ilyen puritánul dara
bot: egyetlen díszletben négy szereplö,
- helyesebben: kettő - játssza el
előttünk a fecske és a denevér, a nap
pali és az éji madár találkozását, akik.
nem rakhatnak fészket, mert végzetiík,
hogy el kell válniok. A fecske, - vagy
a denevér, Herczeg maga se nagyon
dönti el, - Ancí, egy fiatal, modern
lány, medrika, felvilágosult, fölényes és
mégis érző lény, aki nem szégyelli,
hogy a multjún folt van; a denevér:
Pali, egy míniszterelnökségi tisztviselő,

konzervatív, bizonyos mértékben elne
velt lélek, egy nagyapa emlékének ál
dozata. Ezek ketten ütköznek össze a
szerelemben, s nem találhatják meg
egymást: egyik sem akar semmit sem
feláldozni a jelleméből és világnézete
miliőjéböl, elválnak, hogy soha többé
ne találkozzanak. A két figura kitünő

két jellemrajz : tisztán, világosan lát
juk egész emberi szerkezetüket, nem
mondanak soha egyetlen szöt sem, ami
nem lényükből fakadna, - szlnte meg
közelíthetetlenül állnak egymással szem
ben. Igy, ahogy Herczeg megalkotta
őket, tökéletes jellem mínd a kettő, s
mivel jellemek: két külön eset, semmi
képpen nem típusok S most találko
zunk a játék egyik lényeges hibájával :
Herczeg típusoknak látja őket, pedig
ilyen típusok nincsenek. Nines ilyen
konzervatív fiú ma már, II nines ilyen
modern lány, - mínd. a. kettő volt,
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vagy lehetett valamikor" körülbelül a
húszas évek vége felé. Az a fajta mo
dernség, amit Herczeg a leányban meg
testesít, helyénvaló volt és kirívó volt
abban az időben, amikor Herczeg a
figurát az "Anci doktor lesz" eímü
kisregény lapjain először megfogal
mazta, - az elmult tíz esztendő azon
ban sokat változtatott már az embe
reken. A modern fölényesség, a mo
deruség szinte dogmatikus merevségo
sokat oldódott, természetesebbé, hogy
úgy mondjukr megalkuvóbbá lett. S
í.gy vagyunk a fiú koneervatívságával
is: az a visszatetszés, amelyet akkori
ban egy komolyan nevelt fiúban a lá
nyok erőltetett modernsége keltett, ma
már nines meg, s nincs meg a vissza
tetszésnek átvetüléso a jellembe : az
efajta merev és ostoba konzervatiság,
A fecske és denevér tíz év előtt ta
lán nem találkozhatott, ma találkozná
nak. Ha az író nem a mába, hanem
a. tegnapelőttbe állítja figuráit, mín
den lélektani fogása, ötlete tökélete
sen hiteles lett' volna. De a darab
formai és dialógus-értékei mellett ez az
időbeli tévedés nem sokat jelent. Cso
dálnunk kell az író frisseségét, közvet
len és mégis eszmei dialógus-vezetését,
elmésségét, egészséges humorát, formai
és tartalmi puritánságra való igényét,
- mindez nagyon sokat jelent és a
"Fecske és denevérv-t is méltón sora
kostatja Herezeg legjobb társadalmi
vígjátékai, a "Kék róka", az "Utolsó
tánc", a ,,'l'illa" mellé, - A Pesti
Színház nagyon jó, kiegyensúlyozott
előadással sietett Herczeg segítségére.
Tolnay Klári az efféle leányalakoknak
ma legjobb megszemélyesítöje s észre
vette, hogyafigurában rengeteg em
beri líra is van. Vitéz Benkő Gyula
kicsit mímelte a konzervatívséget, és
nagyon helyesen éreztette a fiú jelle
rnének kényezeredettségét. S ebben ki
csit túlment Herczeg szándékain. Tas
nády Ilona kérlelhetetlen ."szent öz
vegy" -e kitűnő alakítás, nagyoo tetszett
Mihályi Ernő tohonya bajkeveröje, Az
előadást Csathó Kálmán rendezte, a
kamarazene bensőségére ügyelve, a
megoldást azonban, érzésünk szerint, a
kelleténél jelképibbé tette.

*



:GJveinknek egyik legnagyobb büne, hogy
erőszakosan felébresztette az emberben
a ,.,fatornyok" problémáját. Magyar
ország polgári lakosságának jórésze ide
gen rajtákból asszimuált, és tragikus
eseménye volt a harmincas évek koze
pének, hogy hatalmas külsö hatásra az
assznnilácio lassan oldódni kezdett, az
aseznnnáltak dísszimiiáíódtak, reirecez
ték maguaoau az ősi haza ratornyait,
melyekroí apáik nem nagyon tuutak
már. Bgy sereg ilyen tragediának le
hettünk szermanui i száz esztendo óta a
magyarságoa beolvaut nemzensegek
ferteueztek, hogy a határon krvuí él
egy nagyhatalom, amelynez valaha tar
toztak és engedelmeskedni akartak en
nek a benső Iuvásnak, :t,~~atIY Lajos
- akiről bátran elmondhatjuk, hogy
legfelelősebben gondolkodó írónk-,
ezt a disszimilációe vkérdést állítja a
"llatornyok" tengelyébe. Egy német
mérnok, aki a gyerekkor eszméletének
hajnalán érkezett Magyarországra és
feíszrvödott a magyarsagba, a háború
előestéjén felfedezi, hogy az "őshaza"

hivása erősebb, mint a vállalt haza
markolása. Dönteni kényszerül, még
pedig nem politikailag, hanem emberi
leg: ez a végsőkig, a megszállottságig
morális lény nem ismerhet megalkuvást.
De a döntés nem egyseerű ; szeréti a
feleségét, az erdélyi lányt, akiben erre
a kÜlSŐ hívásra szenvedélyesen felébred
az erdélyi haza szava. Nem megy a
férfi vel, pedig mint két tiszta és rölé
nyesen emberi lény, egyikük sem ismer
a maga számára más embert, mint a
férfi az asszonyt, az asszony a férj ét.
Egy 'pillanatig mintha az "őshaza"

hangja lenne erősebb: fiúk, aki félig
magyar, félig német, először az apja
meílett dönt, elindul vele Berlinbe, s
csak az utolsó percben, a vonat indu
lásakor döbben rá, hogy hazája - az
anyja hazája. - Ezt a kérdést Zilahy
Lajos tisztán emberi vonatkozásaiban
tárgyalja, nem kever belé politikumot,
nem tekint kifelé, míndent a lélek ér
zékeny anyagában játszat le, s ezért
lesz új müve legjobb alkotása. Az
arány-érzék, a minöség-ísmeret remeke
ez a színmü, - egyetlen szerenesét
len félmondat, egyetlen kevésbbé em
beri szó kísiklatná a mondanivalót,
propagandává tenné, az évekhez kötné,
melyben élünk. Zilahy azonban mind
végig meg tudja őrizni a probléma
emberi hitelét, - két fajta lelkébe
mutat, a lélektan legfinomabb, legelő

kelőbb eszközeivel. S mínt minden iga
2lán íröi mű : a "Fatornyok" is túléli
uo időt, melyben iródott. Az író új

müvében is fölényes technikus. Ahoil
egy-egy vígjátéki, már-már bohózati
helyzetben :tel-fe.lvillantja a problémát,
ahogy fokozni tudja a feszültséget,
ahogy drámát és vígjátékot adagol, az
a szuipadmüvészet magas iskoiaja, E
'pillanatban senki meg. sem kezeliti.
l::l nem közelíti meg a becsületesség
szenvedélyében, a forróságában sem. 
A Nemzeti Kamara Színlláz előadását

maga az író rendezte. Valóságos varázs
vessző volt a kezében: remekül korbá
csolt fel egy-egy vígjátéki hangulatot
s teremtett csendet a kiütköző gondo
lati közlendő számára, egymásba esi
szolta az eltérő érzés-elemeket, - s
varázslatának legnagyobb eredménye a
mondanivaló és a játék bámulatos egy
sége volt. .Ajtay Andor a német ter
flt játsaotta az átlényegülés valóságos
remeklésével: egy-egy mozdulatával,
egy-egy tekintetével jellemzett, - a
németben éreztetni tudta a magyar
környezet és az évtizedekig vállalt ma
gyar élet jellegzetességeit is. 1'őkés

Anna passzívabb szerepeben is kitünő

volt. Csupa forróság, csupa engesztel
hetetlenség, csupa szeretet és csupa
fájdalom. Ahogy a harmadik felvonás
ban fajtájának szinte tragikus jeiké
pévé emelkedik, az a nagy szinésznő

egyik megmaradó színészi cselekedete.
Lár.:ál' G1.aa a fiút játszotta, hibátla
nul és hitelesen, kamaszos vidámsággal
és érett elmélyüléssel. Nagyon sikertilt
kis portrét kaptunk Kűrtny György től,

Kovács Ká1'olytól, 1'assi .Andrástól,
Bazsay Lajostól, Könyves-Tóth Erzsi
től. Parányi jelenetében Sándor Iza
bella egy tragikus női figura mínden
bensöségét, lemondását éreztetni tudta.

•
Nemcsak klasszikus remekművek van
nak, hanem klasszikus gicesek is. E
csodálatos életű gicesek közt is a csúcs
pont, a szinte elérhetetlen remeklés
Dumas fils "Kaméliás hölgy"-e. Most,
amikor újra hatása alá kerültünk
Gautier Margit szívszakasztó, könnyes
érzelmes kis tragédiájának, alkalmunk
van rá, hogy elemezzük: mitől lesz a
giccs időtálló T Mi az, ami kiragadja
korának hasonló fajtájú kérészei kö
zü11 Mindenekelőtt az, amihez Dumas
fils annyira értett: a rnértéktartás,
Könnyfakasztó, sirékony történetet lá
tunk, a kurtizán megdícsöüléeét, de ez
a könnyfakasztás nem szándékolt: Du
mas a kaméliás hölgy jelleméböl indul
ki, . s ezt a jellemet ábrázolja kicsit
felületes, de finom és ízléses eszkö
zökkel. Nem halmozza a hatásokat,
llzükszavú, amennyire csak lehet: em-
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Iékezzünk csak az apa jelenetére, Mar
git Iiardoklására, - mindazok akik
Dumas fils nyomán haladtak, ezeket a
jeleneteket a végtelenségig kinyujtot
ták, kifacsartak belőle nunden hatást.
Dumas csak annyit ad az érzelmessé
géböl, amennyi éppen szükséges ; ezért
nem lesz elszántan érzelgős egyetlen
jelenete sem, nundig csökkentem tudja
a hatást, késteltetin a váruató regé
nyes fordulatot. :\!;s milyen egyszeruen
beszéltéti üguráit I A szérsöseges érzel
meket síma, cicomátlan, emberi mon
datokban kozvetiti. bzándékosság ez 'I
Ha szándékosság lenne a mértéktartás,
a hatásvadászat okkal-méddal való al
kalmazása, az egyszeruseg, ",A kamé
Iiás noígy" eltúnt voma az ötvenes
hatvanas évek könnyfakasztó dn'ámái
között. Igy azonban él, és egy-egy sai
nésznö, - vagy nem is kell Igazán
nagy szinészno hozzá! - száz éve
életre tudj a varázsolni, meg tud indi
tani vele,' el tudja rogadtaruí mindazt,
amitől rossz tapasztalatok után irtóz
nánk. A nagy színésznö ez alkalommal
Bajor Gizi volt. 'I'örékeny, finom, pasz.
tell-szinű Gautier Margitnak fogta fel
szerepét, - nem a megdicsőült kurti
zánnak, hanem efféle kis Pillangókis
asszonynak. Az érzés melege, a lelki
gesztusok bősége jellemzi alakítását,
valami egészen magasrendű finomság
és érzékenység. Gondoljunk csak arra,
amikor Arraanddal először találkozik:
egy szemvillanása elárulja, hogy meg
érezte: a végzetével találkozott, 
vagy arra, amikor az apával beszél,
- vagy ana, amikor széttépett lélek
kel, halálsápadtan belép az estélyre s
amikor Armand feléje vágja a pénzt.
Vagy gondoljunk a haldoklási jelenet
légies realizmusára. Nines ebben az
alakításban egy pillanatnyi giccsesség
sem: élet, egy törékeny, szélben inga
dozö nádszál segélytelensége érződik

Bajor Gizi minden gesztusában. Körü-

lötte az ellíadásnagyon jó színvonalú,
Abonyi Géza öreg Duvalját, Eueess
Anna Nanine-jét, Lánczy Marg,it ba
rátnő-figuráját kell elsősorban kiemel
nünk, - Javor Pál a szerennea Ar
mandot darabosan formálta meg.

*
Ha író egy ötletre épít fel egész szín
darabot" vigyáznia kell arra, llogy el
mésségéböl, okosságából, "slágfertig
ségéboí" fussa három feívonásra, ilet
tuir Béla, aki a "Homokpad"-ot írta,
nem szeliemes ember" nem elegáns szel
lem. A komédiának nem a lényegét
értette meg, hanem a külsöségeit, 
komédiázott, bonózatoskodott, de nem
hagyott bennünk egyetlen emlékezetes
moudatot sem. Az első felvonást jól
indítutta: mozgalmasan hozta össze a
hajótörés után zátonyra verődött há
rom férfi-figurát és az egyetlen nő

alakot, - a második és harmadik fel
vonásban is voltak ügyes ötieteí, de
nem tudott mit kezdeni velük. Az, hogy
egy magányos szigeten három férfi
még a saurtos kis cselédben is felfedez i
a nőt, - ha akarjuk, csupa nagybetű

vel, - jó ötlet, de hogy indokoini tudja
az író, ahhoz ötletesség, gondolati lélek
jelenlét, elmésség, könnyedség sziiksé
ges, Molnár Ferenc kis ékkövet csiszolt
volna ebből az ötletből, - Betnár Béla
képességeiből csak a bohózatra futotta.
Ha az író nem mondanivalót ad szí
nészelnek, hanem csak helyzeteket, a
sztnész se tehet egyebet, minthogy min
den sxinpadi pillanatot kihasznál, és
felszínes komédiázással tölt ki. A Ma
dách Színház színészei se tehettek egye
bet: T01'onyi Imre államférfi-paródiát
rögtönzött, Seakáts Zoltán az ostoba
ságot emelte ki, Várkonyi Z.oltán Iata
bároskodott, - Kiss Manyi az első

felvonás emberi pillanata után a to
vábbiakban nagyon jóízű kabarénak
fogta fel a ezerepét. Thurzó Gábo!'.

E LV E K É s M ű V E K
VERES PÉTER: Szűk esztendő. Ma
gyar Élet kiadása.
Két tárgyilagos, szépírói igényekkel
írt és folyóiratból ismert beszámolót
bocsátott kdzre legutóbbi kötetében
Veres Péter, akinek józan mértéktar
tása és mondanivalóinak hitele ebben
a könyveben győz meg leginkább ben
nünket, akik az ő világán kívül élünk.
Az első írásműben a földmunkás meg
ható, küzdelmekkel teli napjait beszél;

38

el a méltán népszerű író, aki egykori
élete egyik korszakát élte újra és men
tette meg ezáltal a könnyű feledéstől.

Nemcsak a primitív életmód nehézségei
és küzdelmei váltanak ki mélységes
részvétet, hanem csodálatra ragad az
ilyen mcstoha sors kitártó elviselése és
a velejáró naív örömök eredeti kedves
sége és hamisíthatatlan egyszerűsége.

Amilyen nagy erőfeszítések várnak a
testre, ugyanolyan nagyok a lélek


