
nyitását példázza élet és ha
lál egyformán súlyos szoron
gatásaban sínylődő népünk
hősei fölött? Bizonyára fölös
leges volna elísmételní a má
sutt mondottakat, s hogy eny
nyit is elismételtem, csak a
zért tettem, hogy kisérletet te
gyek annak érzékeltetésére,
mít értek én, egy magasabb
irodalmi síkon, az esztétika,
illetőleg metafizika síkján,
népiesség alatt. Nem "kelmei
séget", nem is népkultuszt,
hanem a népi képzeletben
megnyilatkozó "magyar lé
nyeg" föltárásának nagysza- .
bású kísérletét! Ez nem áll el
lentétben semmiféle nyugati
tájékozödással, sőt ellenkező

leg, csak alapos nyugati tájé
kozottságú lélek érhet föl a
különvalöan magyar megérzé
sig. Nem tagolom iskolákra
az irodalmat, hanem az egy
és egyetemes irodalom terü
letén belül hangsúlyozom a
magyart, a történeti és népi
hagyományt, hogy ebből az
iskolaforrásból merítve a köl
tő és író mintegy csodakút el
varázsoltjaként egyetlen fé
nyes villanásban meglássa a
"lényeget", kivállja sorsunk
titkait, rendeltetésünk ere
dendő fájdalmát s a fölöttünk
való ég vigaszát.

Cikkemet és mostani hozzá
szólásomat egyetlen érzés és

,
SZIHHAZ
NÉMETH LÁSZLO "Villám
fénynél" eímű színjátéka két
ségtelenül a szezon megérde
kesebb és legfigyelemremél
tóbb drámai újdonsága. Talán
Csiky Gergely óta nem nyult
magyar író ilyen kendőzetle-
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parancs sugallta: katolikus
és magyar voltom felelősség

tudata és a katolikus és u
gyanakkor magyar hűség és
helytállás parancsa. Az "itt
élned s halnod kell" paran
csa ez; igen, itt élünk és ha
lunk, borús szemmel nézeget
ve nyugatra, majd vissza ke
letre, de innen soha el nem
szakadhatva, föl-íöldobott kő

ként mindig ide hullva, a ma
gyar Krisztust verő magyar
vihar szorongatásában; itt é
lünk s itt halunk, de életün
kön túl, halálunkon át egy
magasabb Valóra láthatunk,
amelyben talán: nyilvánvaló
vá válik előttünk, amit fátyo
los szemmel kutattunk: sor
sunk értelme, küldetésünk
célja, fájdalmaink érdeme,
mindaz, ami örökké magyar
és örök magyarságában su
gárzóan európai. A hűség és
helytállás szent parancsa: ez
érzésem szerint egyetlen nagy
parancsunk, mert ebben min
den egyéb benne foglaltatik,
benne a hité és benne az er
kölcsé, mert hit nélkül és er
kölcs nélkül nem lehetünk
hűek. keresztény magyarsá
gunkhoz, talán ez az az elv,
amelyben mindnyájan megta
lálhatjuk művünk értelmét, az
európai magyarság és ma
gyar európaiság szép szinkre
tizmusában. Rónay György.

nül, nyersen és brutálisari ha
zai társadalmi témához, nem
tárt fel ennyire ismeretlen és
elhanyagolt társadalmi rétege
ket, mint a "Tanu" harcos és
tévedéseiben is mindig oly ér
dekes hátásmödú szerkesztő-
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je. A" mai reformláztól, falu
kérdéstől, javítanivágyástól
megbolydult vidéki életet mu
tatja meg nekünk néhány ala
kon keresztül. A fiatal orvos
korán, éretlen fővel vette fe
leségül a vagyonos falusi
lányt, több mint egy évtize
den keresztül maga is jócs
kán szerzett a vagyonhoz és
mikor már gondtalan, biztos
exisztenciájú családapa lett
belőle, felébred benne a szo
ciális lelkiismeretfurdalás. 
Meglátja a szegényeket, a fo
lyóslábúakat, a rákosokat és
rablásnak "tekinti a maga jó
zsíros pozícióját. Szegénykór
házat akar felállítani a birto
kán és persze szembe kerül
a falu intelligenciájával, a ré
gi vágású basáskodó főjegyző

vel és elsősorban a feleségé
vel. A drámát az robbantja ki,
hogya jegyző Svájcban ne
velkedett csitrilánya is haza
tér, gubójából most kifeslett
pillangó ez a kislány és sze
relmes lesz a kopaszodó or
vosba, a problémájáról beszél
vele, amiről a felesége soha
sem beszélt, körültáncolia. el
veszi az eszét, amíg az orvos
le nem mond körorvosi hiva
taláról és a válás kérdése elé
nem állítja feleségét. Németh
László darabja itt kissé prob
lematikus értelművé válik. A
kislány mai tipus, kacérkodik
a pesti falukutató ifjonccal is
s némi gyanut hagy "aziránt,
hogy boldogabb lenne-e mel
lette a körorvos, mint megunt
felesége mellett. A darab fe
lerészben megoldatlan is ma
rad, csak egy tiráda hangzik
el az orvos szájáról, hogy: fia
talok, ne házasodjatok érdek
ből, keressétek meg érett fej
jel a magatok párját s azt
megalkuvás nélkül ragadjátok
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el magatoknak. Ebből a tirá
dáböl csak sejthetjük, hogy a
körorvos végül mégis csak el
veszi a fiatal lányt, ha nem is
mondja ki nyiltan ezt a szer
ző. Darabjában azonban nem
is ez az elrejtett, problemati
kus rész az érdekes. A falusi
miliő, amit felvázol, a részben
saját zsírjában fulladozó, rész
ben pedig nyomorban tengő

dő falusi magyar világ és a
felvetett problémák tartják
ébren érdeklődésünkets teszik
szívesen látott vendéggé Né
meth Lászlót előttünk a Nem
zeti Kamara Színház színpa
dán. Hogy milyen kitűnő szín
padi szerző válhatik belőle,

azt egy fiatal falukutató, va
lami Határvári Stumpf Árpád
felvonultatásával bizonyítja
be legjobban. Ez az alak ka
rikírozó szemmel kiragadott
kabinettfigurája a sodródó,
törleszkedő, nem belső meg
győződéstől hajtott, hanem
csupán érvényesülést vadászó
magyar stréber típusnak. A
fiatal Apáthy Imre brilliánsan
jelenítette meg ezt a kísérte
tiesen élő, svábbogárszerűen

undokul szaporodó embertí
pust, amely az igazi reforme
rek lelkiismereti kínban ed
ződő prometheusi jellemképé
vel szemben mások asztalá
nak szemetjéből akar megél
ni. Ebben az alakban valóban
egy darab Magyarországot
kaptunk, köszönet és hála az
alak első színpadi felfedező

jének, megalkotójának és ki
gúnyolójának. A darab többi
alakjai közül a basáskodó
jegyző és a hisztérikusan fél
tékeny vidéki feleség portréja
a legsikerültebb. Színészi áb
rázolásukban Pethő Attila és
Szabó Margit alkottak első

rendűt. A körorvos és felesé-
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ge megbírálásában és színészi
ábrázolásában is sokkal hal
ványabbak, elmosódottabbak
voltak. Mindig az ilyen ideált
hordozó alakok színpadi áb
I ázolása a legnehezebb, nem
csoda hát, hogy Németh Lász
lónak sem sikerült teljesség
gel. Timár és Rápolthy Anna
nagy igyekezettel kísérletez
tek az alakok életrekeltésével
és nem teljesen rajtuk mú
lott, hogy az előadás leghal
ványabb pontjai ők voltak.
Szeleczky Zita, aki már aka
démikus korában feltiint, hogy
azután egyre jobban elsikkad
jon, most mintha újra kezde
né reményteljes pályafutását.
A Svájcból hazatért lány alak
ját helyenként kitűnden hozta
elénk, kisebb kamaraszínpa
don érvényesül úgylátszik a
legjobban. Németh Antal ren
dezése kifogástalan volt. Né
meth László drámájának a
zonban van egy nagy hibája.
Nyelve, mely prózájában is
túldagályos, Szab ó-dezsős sa
lakokat hordozó, színpadon
sokszor vontatott, prédikáto
rosan stilizált és derűt keltő

en kicifrázott. Falusi jegyző

néi és orvosnél néha úgy be
szélnek, mintha oldalakat vág
tak volna be Szabó Dezső,

Németh László és Szentkuthy
műveibőL Esztétikailag ez a
hipertrófiás nyelv éppolyan tá
vol van az igazi széptől, mint
egy Cája János-szerű birkózó
teste abelvederei Apollótól.
örömünk telt különben szép
magyar nyelvének színpadi
térfoglalásában, de modoros
ságairól, narcísztíkus nyelvtet
szelgéseiről míhamarabb le
kell szoknia az új magyar
dráma jövője érdekében, a
melynek remélhetőleg egyik
oszlopa lesz.
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DÉKÁNY ANDRAS "Arany
sziget" című Nagy Péterről

szőló történelmi vígjátékával
mutatkozott be a Nemzeti
Színházban. Ez a tehetséges
fiatal író a tenger, a távoli é
szak félnomád életének meg
szállottja és színpadi alakul
is egy tengerre, egyszerűség

re vágyakozó, de kövekhez,
városhoz kötött ember életét
írta meg. Vígiátékában keve
set láttunk az alkotó, város
építő Nagy Péterből, hogy an
nál többet kapjunk az álmo
dozóból, a romantikus, fékte
len és kiegyenlítetlen orosz
cári lélekből. A lemérhetet
lenből, a megmagyarázhatat
lanból, az esetlegesböltehát.
Ez a cár Dékány András lel
kével rokon lélek, únja a vá
rosalapítás, a kiszabott mun
ka, a fogadásokés ceremóni
ák terhét. A finn partokra
kalandozik, hajót épít, a távoli
Aranyszigetre szeretne hajóz
ni, hisz Péterváron ott él a
litván szolgálóból zsarnokká
cseperedett Katalin, aki már
négy gyereket szült neki, de
akit nem vett feleségül, mert
nem .bírt beletörődni a vég
legesbe, a lekötöttségbe, a
hétköznapba. A hajóépítő finn
tengerész fiatal feleségét sze
retné párul választani, a ten
gerparti liliomot, aki rémül
ten menekül falánk uralkodó
ja elől, majd pedig megígéri,
hogy ha elkészül a hajó és a
finnek az Aranysziget kincse
inek segítségével megindíthat
ják felszabadító hadjáratukat
a svédek ellen, akkor a cáré
lesz. A cár azonban lekési az
Aranyszigetre induló hajót,
Márta és férje elsüllyednek a
viharban és a cár végül is
megalkuszik helyzetével, be
letörődik Katalin zsarnoksá-
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gába és feleségül veszi gyer
mekei anyját. A majdnem
filmszetűen sablonizált mese
keretében Dékány András ki
tünő színpadi talpraesettség
gel mozgatja alakjait, az öreg
finn tengerész, valamint Ka
talin alakjában pedig kitiinő

színpadi figurákat is hoz a
színpadra. Csak az akár, hogy
parodisztikus elgondolású da
rabjában nem bírt elég ro
konszenves lenni és ha már
egy nagy ember életepizódját
torzító tükörben akarta meg
mutatni, nem merészkedett el
a szatíra véresebb, metszőbb

és gúnyosabb mezejére. Nagy
Péter karrikatúráját metszőbb

gúnnyal, hahotázóbb jókedv
vel és kegyetlenebb iróniával
kellett volna megalkotnia és
a játékstílusának is erősen

stilizált, kék madár nyomokon
haladónak kellett volna len
nie, hogy darabeszméje kor
látlanul kifuthassa magát. A
szerző intencióit Somogyi Er
zsi érezte át a legjobban, aki
valóban stilizált, hibáiban túl
méretezett Katalint hozott a
szemünk elé. Kiss Ferenc Pé
tere ritkán ért fel a karrika
.túra öntudatos vállalásáig, de
ahol eltalálta ezt a hangot, ott
kitűnő volt. A realisztikus
színjátszás ellenpólusú terü
letén viszont Kürthy József
alkotott kitűnőt az öreg finn
tengerész alakjában. Egy fá
ból faragott, klasszikusan le
higgadt alakítása sokáig em
lékezetes marad, de a kétféle
játékmodor, a darab kétféle
ségével együtt erős töréseket
okozott. Szimpatikusan tűnt

fel Ujlaky László Arvid sze
repében és Szörényi Éva is
mintha veszteni kezdene. me
rev, színtelen játékmodorából.
Kovács Károly Mecsnikoffja
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sajnos csak a színész kitiinő

karakterábrázolásában él,
mert ezt a hálás figurát kissé
elejtette a szerző. A szinpad
viszont rendkívüli szép és stí
lusos volt és megadta azt az
elvont, álomszerű keretet, a
melyben az egész vígjátékot
elvontabbnak, fölényesebbnek
és játszibbnak szeréttük \'01

na látni.

CSATHÓ KALMAN "Fűszer
és csemege" eímű darabja
nagy síkerré nőtte ki magát
a Vígszínházban, bizonyságá
ul annak, hogya mai közön
ség bajai és gondjai mellett
is keresi a mai problémákat,
eligazodást és irányítást ís
keres a színházban, amelynek
szőszék szerepe ma sem sziint
meg, hanem egyre újra régi
jogaiba lép. Egyszerű kis tör
ténetet vázol fel Csathó Kál
mán a színpadra a régi pat
rícius cég első és harmadik
generációjáról. Az első gene
ráció, a józan, munkás Pam
merek krajcárról krajcárra
haladva megalapozták, küej
lesztették a céget, annak hi
telt és megbecsülést szeréz
tek. A középső generáció a vi
lágháború cenzúrája idején
kiesett és itt vannak az uno
kák. Az öreg Pammer a cég
eme pátriárchája - Somlay
Artur játssza grandiózus egy
szerűséggel ezt a szálfaem
bert - ötven évi munka után
elhatározza, hogy unokájára,
ifjú Pammer Aladárra iratja
a céget. A sznob, kényelem
ben és jólétben felnőtt unoka
azonban, akit Páger hoz a
színpadra, szégyelli ősei mes
terségét. Megterhelt birtokú
gentry lányt vesz feleségül,
földbirtokos akar lenni egye-
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dül, mert szerinte csak ez az
úri foglalkozás. Nevét éppen
ezért titokban meg is magya
rosítja. Ezt a momentumot,
bár színpadilag feszült hely
zeteket hoz és valószinűleg e
zért nem tudott róla lemondani
a szerző, mégis hibáztatnunk
kell kissé. Talán Csathó Kál
mán akaratán kívül, de a dol
gok egymásutánjából úgy kö
vetkezik, hogya Puskásra ma
gyarosodott Pammer lesz a
cég tönkremenetelének oko
zója és így Csathó akaratla
nul bár, de azt az érzést szug
gerálja a nézőtérnek, hogy a
megmagyarosított név is e
gyik okozója a Pammer cég
tönkremenetelének. Vélemé
nyünk szerint és nagyon sok
asszímiláns példából merítve
bizonyságot, ez a tétel itt inog
kissé. Aki teljesen magyar a
kar lenni, abban legtöbbször
erősebb ez a vágy, mint az a
minden tiszteletet megérdem
lő érzés, hogy ősei nevét is
megőrizze és a valamire való
asszimiláns új nevének is be
csületet tud szerezni. A mi if
jú Pammer Aladárunk azon
ban se Pammernek, se Pus
kásnak, se kereskedőnek nem
való semmirekellő ember, aki
gyáva módon előbb nagyapja
érzékenységét sérti meg el
titkolt névrnagyarosításával,
majd annak szélütését okozza,
azután pedig agarászásaival.
nagyzoló dínomdánomjaival
tönkreteszi a céget és hugát,
a cég másik örökösét is ki
fosztja. Ennél a leányalaknál
meg kell állanunk, mert Bul
la Elma játssza és hálátlan
szerepe ellenére a darab si
kerének főoszlopává válik.
Hamupipőke szerep ez, mint
a bújkáló csermely, úgy csör
gedezik imitt-amott Csathó né-
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pes ensemble darabjának bo
zótjában. Az első két felvo
násban csak ritkán találko
zunk a szerény kis polgár
lánnyal, akinek szava sincs
itt még az eseményekben,
csak a szíve dobogását érez
zük, amint könnyelmű bátyjá
ért, csalódott öreg nagyapjá
ért aggódik, ahogya családtól
nem helyeselt szerelmét a cég
első segédje iránt. titkolja,
rejti és naív ügyetlenséggel
mégis lépten-nyomon elárul
ja. Csathó Kálmán, a színpa
dot gyökeréig ismerő ezer
mester csak felvázolta ezt a
szerepet, kontúrokat festett
neki néhány laza vonással,
ha azonban nem olyan kima
gasló értékű nagy színészuő

játssza, mint Bulla Elma, e
zen az egy szerepen könnyen
elsikkadhatott volna Csathó
Kálmán egész darabja. Bulla
nem is játsza, hanem éli sze
repét szerényen, alázatosan,
azzal a belső művészi hittel
és lobogással, amely fiatal ko
ra ellenére rohamlépésben e
melte a magyar színészet leg
első vonalába, hogy ott is a leg
egyénibb színt és értéket je
lentse. Egy ilyen kis hamu
pipőke szerepen lehet legjob
ban lernérni a színészi nagy
ságot és erőt, amikor a színé
szi zsenin kívül semmi sem
támogatja a deszkára lépő

aktort. Ez a kis hamupipőke

aztán, amikor összecsapnak a
hullámok a Pammer család
fölött, királynőként tér vissza
a harmadik Ielvonásban. ösz
szeszedi a hiányzó pénzt, az ő

becsülete, tisztasága, jósága,
menti meg az elmerüléstől a
nagymultú családot, és az ő

deréksége lop még egy kis de
rűt a kifosztott, magukkal te
hetetlen nagyszülőkre, akiket
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bámulatos írói fínomsággal
gondolt el és írt meg CsatM
Kálmán, a színpadí zsáner
alakok legkitűnőbb nagymes
tere. Somlay Artur mellett
Vizvdry Mariska ad eleven é
letet ennek a Philemon és
Baucis-szerű nagyszülői pár
nak, de az egész, közel fél
száz személyt foglalkoztató
szereplőgárda is a Vígszínház
együttesének aranymedállát
érdemlő sikerkatonája. Bulla
Elma mellett Pdger Antal ke
vés szímpátíát ébresztő szere
pében derekasan áll helyet.
Greguss, bár egyéniségéhez
nem mindenben illik az első

segéd alakja, néhány jelenet
nek életszerű veretet tud ad
ni. Kitűnő Köpeczi Bácz egy
nyárspolgár pékmester szere
pében és önmagára talált Ko
mdr Juliska is a léha, csak
maga magával törődő, rava
szul turbékoló társaságbeli
asszony szerepében. Dénes
György néhány túlzásától el
tekintve kapásból hozza az a
lakot, a vidám, munkában és
sportban egyensúlyra talált
mai fiatalembert. Mdrkus
Margit, Ladomerszky Margit,
Simon Marcsa, Partos Erzsi,
Peti Sándor, Gdrdonyi, Vértes
Lajos, Bogndr Elek és Solthy
emelkednek még ki a népes
együttesből, amelyet Tarnai
biztos rendezői keze formált
kifogástalan együttessé. A da
rabban egy új CsatM Kál
mánt ismertünk meg, aki ré
gebbi írásaiban bújkáló ma
gyar nemzetpolitikai eszméit
itt nagy sikerrel formálta da
rabbá egy kedves ártatlan
mese keretében. Csak gratu
lálni tudunk nagy sikeréhez
és reméljük, hogy ezen az ú
ton tovább haladva még so
kat fogjuk látni színpadjain-
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kon, amelyet ismét diadallal
vett be magának.

ALDE DE BENEDETTI "Fél
perces szerelem" című darab
jával olasz vígjátékirót üdvö
zölhetünk a Belvdrosi Színház
színpadán. Eddig az olasz
írók, sem a klasszikusok, sem
pedig a modernek, nem na
gyon tudtak gyökeret verni
színpadjainkon. Goldoni egy
két vígjátéka és Dario Nico
demi felejthetetlen "Arnyék"
című darabja volt csak a kivé
tel. Most az egész könnyű,

mai vígjáték műfaj olasz kép
viselőjéhez volt szerencsénk
és ez a kultúrbarátkozás a
közönség nagy szimpátiájával
találkozott. Pedig idegen világ
mitőlünk az a patriachális o
lasz környezet, ahol családi
botrány származik abból az
ezvszerű tényből, hogy a fia
tal menyemasszony fényes
nappal ismeretlen férfival mu
tatkozík együtt egy autóban.
A családi tanács, amely vész
bíróságót ül a megtévedt te
remtés fölött, nem akarja el
hinni, hogy az asszonyka au
tóvezetést tanul és azért ült
az idegen autóban, amelyet
járatlan utak felé irányítot
tak. Hogy igazolja magát, le
rohan férje autójához, beug
rik a volán mellé és egy pil
lanat alatt falnak rohan, köz
ben azonban elgázolja az ott
ácsorgó bamba fiatalembert,
akiről később kisül, hogy sze
relmesként leste a szépasz
szony megjelenését. A fiatal
ember csontjai törésével fizeti
meg néma hódolatát, azután
pedig 150.000 lira kártérítést
követel az anyagiakkal nem
nagyon ellátott családtól, a
melyet később hajlandó egy
félperces csók kártérítésbeli

245



átváltoztatásával elengedni. A
család, amely még az idegen
férfival való autózás míatt is
kórusban zengette, hogy ez
vért kíván, most egyszerre azt
követeli a fiatal asszonytól,
hogy fogadja el a könnyebbik
feltételt, a félperces csókol. A
parányi témával aztán meste
ri mödon eljátszogat az o
lasz szerző. Igazi komédiához
illően a legutolsó percig pro
longálódik a csók abszolválá
sa, amelynek előbb az egész
család jelenlétében kellene
megtörténnie és mégis bizal
mas kettesben csattan el vé
gül. A habkönnyű vígjáték si
kere a kitűnő előadásban rej-

KÖNYVEK
KALLAY MIKLöS: MAGÖG
FIAI, Révai kiadás. Chester
ton írja Aquinói Szent Ta
másról szóló nagyszerű köny
vében, hogy a középkor nem
ezv korszak volt, hanem ket
tő. "Belenézünk - úgymond
- egy sereg középkori ember
lelkébe és azt látjuk, hogy ez
a kőkorszak; aztán belenézünk
néhány más középkori lélek
be, és azt látjuk, hogy ez az
aranykor, azt hihetjük, hogy
a legmodernebb utópiában él
nek. Jó és rossz emberek
mindenkor voltak, de ebben a
Iínom szellemű jó emberek
együtt éltek együgyű gono
szokkal." - Aki a középkori
léleknek ezt az alkati kettös
ségét nem ismeri el, Kállay
regényét hajlandó azzal a fö
lényes ellenvetéssel fogadni,
hogy a szerzőnek fogalma
sincs a modern regény lélek
tani eredményeiről. Sőt, ha a
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lik. Lázár Mária humoros
könnyedségű szépasszonya és
Ráday csókrabló fiatalembere
biztosítékai ennek a friss ta
vaszi sikernek, a népes csalá
di kórusban pedig Simonyi
Mária, Góth Sándor, Boray
Lajos, Soltész Anna, Nagy
György és Lendvay Márta
szerepelnek jóízű karríkatú
rákkal. Góth Sándor rendezé
se, a perdülő könnyed fordí
tás tavaszi jókedvbe burkolt
kellemes sikert formál a .da
rabból, amely éppen viszony
lagos fehérsége és idegensze
rűsége miatt vált kellemes
meglepetéssé.

Possonyi László.

kritikus a fölényességen túl
felületes is, (ami tulajdonkép
pen azonos magatartás) arra
is rávetemedhetik, hogy a
szerzőt valami korszerűtlen

naivitással vádolja meg, még
pedig a naivitásnak olyan tu
lajdonságával, ami már az
esztétikai ízléstelenség hatá
rát érinti.

Ellenben: bizonyos az, hogy
Kállay egy a módszeresen
megállapított történeti való
ságtól független, de mégsem
történetietlen középkorí világ
képet tárt elénk. Legnagyobb
ereje éppen abban mutatko
zik, hogy nem azt a középkorí
kozmoszt ábrázolja, amelyet
mai ismereteink birtokában
kívülről megközelíthetünk, ha
nem azt a középkort, amelyet
a középkori ember, mínt egy
szeri valóságot, a maga testé
vel-lelkével átélt. E két szem
lélet közül feltétlenül az utób-
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