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SZINHÁZI KRÓNIKA
NEMZETI SZINHÁZ

1. ILLÉS ENDRE: TöRTETöK.

A színpadí gondolatközlésnek, - különösen ha erős kritikai állás
foglalásból és társadalomirányító szándékból történik - rendkívül
fontos a mödja, hangja és módszere, - sokkal fontosabb, mintha
a vígjátéki modor nyájasabb közvetlenségével, ártatlanabb komi
kumaival és barátságosabb mesélgetésével keresne kapcsolatot a
drámaíró a közönség felé.

Illés Endre az elsőt választotta. Erős kritikai éllel karikírozza
ki, az elmúlt húsz év óta a politikai és társadalmi vonalon egyaránt
annyira eluralkodó karríerízmust, a háború utáni idők probléma
tikusaága és válságai alól való kibúvókat, amelyek úgy keresik
meg az anyagi és szellemi érvényesülést, hogy mindehhez mentül
kevesebb tudást és szellemi felkészültséget adjon - de a morál
kontrollia jalöl esetről-esetre kimentse magát. A blöff segitségével
a társasági konverzációt is selejtes és felszínes diskurációvá ala
csonyította le ez az új nemzedék s a magasrangú eszmecsere ere
deti szellemi értékét is egészen odáig süllyeszti, hogy abból ne a
közre és magánemberre egyaránt hasznos szellemi erőkilejtést

hozza ld, hanem csupán saját egyéni boldogulását: kurrierie! fö
lözze le. Bridzselni tudnak, de szárnlázni már kevésbbé. A társal
gáshoz remek beinditó mondatokkal. eg-yéni "bemondásokkal",
kezdetben okos látszatú halandzsával fognak hozzá, de aztán rög
tön "durr-defektet" kap az "eszmecsere" eléggé erkölcstelen és
minden szellemi elegancia nélkül működő mctorja. A szerelmct
is inkább avagyonállag növeléséhez használnák, ahelyett, hogy
lélekkel keresnék a hozzáteremtett másik emberi lelket. Ez az er
kölcsi és társadalmi summázata a darabnak, amelyben ez a kar
rierista nemzedék, - két prototípusával. - száll szembe az idő

sebb nemzedékkel, amely még a munkát, a fizikai és szellemi
erőkifejtéseket boldogan és erkölcsi normák mértékadásával tudta
vállalni. Végül az öregebb és céltudatosan erkölcsös életfelfogás
győz - s a magasra fokozott, dologtalan "életstandard" újdonsült
hívei maradnak alul.

Az utóbbi évtizedek magyar világában való jártasságáról s
egyben hiteles emberismeretéről is tanúságot tett Illés Endre eb
ben az első darabjában, Amint bevezetésként megírtuk - a sza
tirikus színpadi közlesi mód azért olyan fontos és kl~nyes borotva
él, mert vagy el tudja íogadtatní már a modorával is közölnivalója
értékét és igazságát, - vagy a krítíkájának társalgási formája,
ténycsoportosítása és történetbeálhtása miatt érvénytelen lesz és
örökre hatástalan! Illés Endre éppen azzal lepett meg mindenkit,
a kritikusokat épp úgy, mint a közönséget, hogy erről a kínos és
élére állitott szituációr6l, erről a kiméletlenül leleplezett társadal
mi betegségről éppen olyan keIlemes diskurzív modorban tudott
előadni, mintha holmi nyájas mosolygást akart volna széthinteni az
arcunkon, s a társadalmi krízís példáit úgy akarta volna példa
képpen bemutatni, hogy csak szórakozzunk rajta, meg se illetőd
jünk fölötte, - megrendülni meg, pláne, eszünkbe seiusson. Mig
ott voltunk a nézőtéren, míg ennek a különös társadalombírálat-
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nak sokszor Giraudouxhoz is méltó kaleidoszkópját figyelgettük és
élvezgettük, valóságnak és egy-két költői arabeszknek furcsa e~y
séggel összeálló ötvözetét kóstoJgattuk, - 'addig hihettük még az
egészet is afféle nyájas csevegésnek. Csak, hogy elhagytuk ezt a
körülzárt térséget, ahol rivalda van és szuffiták is vannak, - jöt
tünk rá kritikájának sokkal inkább morálís, mint kémikai hatá
sára. Javára lenni a társadalomnak a legélesebb szatirával, de
egy nagyon észszerű hangszerelésben és diskurziv bangfogókkal
lefogottan játszani végig ezt a józan szatírát, - sokkal nagyobb
dolog, mint hatástalanul levegőbe orditani hibáink és bajaink
egész tömkelegét. Mindezt Illés Endre úgy vitte végbe ilyen siker
rel, hogy bár nem volt sem a kritikai hangban, sem adarabirás
matematikájában nagy gyakorlata, - mégsem kellett megerőltetni
magát ott sem, ahol az uzus helyett a pedantéria állt rendelkezé
sére színpad i észszerüséget és technikai okosságokat megvalósítani.

A szinészek játékát 'a nyájasabb és eszesebb kritikai társalgás
tónusába illesztette be Major Tamás rendezői avatottsága s, való
ban, ennél célszerűbb és stílusosabb meg-oldást keresve sem ta
lálhatott volna. Kovács Károly az idősebb, erkölcsöt és erudiciót
vállaló nemzedéket elevenítette meg, de szándéka néha több volt,
mint érdeme. Alakítása ig-y is nagyon érdekes, napjaink képmását
ábrázoló volt. Szabó Sándor és Jávor Pál voltak a fiatalok, 
Sza/ló ambícióval és kitűnő jellemfestéssel, Jávor filmszerűen ját
szotta tipizált érdekes szerepét. Az egész együttesből leginkább
Szörén.1J'i Év,a lepett meg furcsa, bizarr artisztikumával egy Girau
doux-szerü fiatal lány girlandos életrekeltésével.

-Z. CSIKY GBRGELY: lrIUKÁNYI.

A magyar drámatörténetre akar visszatekintést adni az ország első

állami színháza ezekkel a felújításokkal, amelyek már a mult
évadban is kezdtek rávílágítani multunk eg-y-egy értékes és befe
.iezett drámatörténeti szelvényére. Galamb Sándor most Csiky
Oergely "Mukányi"-jába vitt sok éltető és maibb levegőt és a
rangkórságot kifigurázó kellemes és hatásos vig-játékát tette ma is
hatékonnyá. A színészi produkció maga is stílhü volt s rendkivül
magabiztosan. jó érzékkel adott értékes aspektust egy félszázados
drámai horizont felé. Abonyi Géza melegebb és értékesebb lélek
tani taglalását adta meg a cimszerepnek, mint amilyet az megér
demelt volna. Elsősorban Apáthy Imre, Ungváry László és Ujla,ky
László meglepöen biztos és megnyerő játékában gyönyörködtünk,
de rokonszenvünk kibontakozását nem gátolta elmerülő és meg
győző emberábrázolással Mészáros Ági sem, de szolid, becsületes
játékáért minden tiszteletet meg-érdemel Major Tamás és Pethes
Sándor, valamint a fordulatokra építő, kitűnő rendezés.

PESTI SZIN HÁZ
KBITH WINTER: TOZVÉSZ.

Az irodalmi útakon is kasszasikert találó fiatal angol darabirók
nemzedékéből Besier aratott nagy sikert magyar színpadon az
"Aboi tilos a szerelem"-mel és John Van Druten hóditott magá
nak komoly közönséget a .,Mindig lesznek Júliák't-kal. Nemzedé
kükbőL utánuk némi késéssel - most került magyar színpadra a
harmadik, Keith Winter, aki az angol publikumnak arra a beállí
tottságára épít, amellyel szívesen fogadnak minden afféle temati
kát, amely az átlagtól és a megszekott történetektől és ismert em
bertipusokról lehetőleg elviszi a figyelmét. Egy angol vidéki úri-
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családot mutat itt be, ahol ill megszokás, mérséklet és az erkölcsi
előítéletek állitják össze a családi életet. A házasság nem két
egymásnak teremtett lélek gyönyöre, egyszerűen csak szükséglet,
embertársi kötelesség és a családközösségi fegyelem parancsa. Eb
be a szokásjog alapján erkölcsös családba az ösztönök, az indula
tok, a természetes emberi vonzalom új rendjét hozza be komoly
drámai konfliktusokkal és halál árán is az Indiából. ebből a szo
katlanul távoli világrendből hazaérkező legidősebb családtag. A
családot ezen a vidéki angol inezökön mindeddíg az erkölcsi meg
szokások görcsös matríarchája, az idős nővér kormányozza. Az
idősebbik férfitestvérével elvetet szerelem nélkül is egy kislányt,
aki viszont egyoldalú szerelmével is ragaszkodik hozzá. Van még
egy fiatal öccs is, akivel együtt lovagolnak, gazdálkodnak, lovagol
nak, gazdálkodnak. Ime, ez az a megszokottság, amelybe az In
diából Jött testvér belép a maga bizarrul szép, extrémül szokatlan,
szertelenül ragyogó feleségével, aki viszont őt nem szereti, csak
hozzáment, mert egyszer már férjhez kellett mennie. Ez a gyö
nyörű Jelenség ezt a hipokrita, álerkölesű családi közösséget egy
szerre elektrizálja: az itthonlévő idősebb fitestvérrel egyszerre, az
első pillanatban megérzik, hogy egymásnak valók, mert azért hozta
őket a világra a Teremtő. Egyszerre mindenkiben felforr a vér.
bizseregni kezdenek az ellomhult idegek, könyörtelenül fellüktet
nek az eltompult szívek. Az élet gyönyöre, a boldogság keresése.
a szerelern vágyakozása mindenkiben kutatni kezd azután, - vaj
Jon van-e az életnek akkor is értelme, ha nem egymásnak terem
tődött emberek állnak össze végigéléséhez? ! Az itthon élő idős

férfitestvér felesége látva a borzalmas válságot, a gyógyithat!atlan
szenvedést, asszonyi kötelességének érzi, hogy neki félre kell állni
az útból, meg kell halnia, hogy az indiai asszonynak itthagYJa az
urát: tehát az égő csűrbe ugrik. Az indulatok sistergő áradása és
az erkölcsi felelősség orkánja újra felszántja a begyöpösödött csa
lád tarlóját. A vég csak tragikus lehet, de - és itt van az ameri
kai iró művében az első zökkenő - mégis happy endet kényszerí
tenek ki a tragikus helyzetből. A darab megoldását nem érezzük
megoldásnak, csak színpadí fogásnak, - de írója tehetsége vitán
felül áll.

A "Tüzvész" friss dialógusokkal lepergő irama, egy szekatlan
emberi helyzet konfliktusa, ,a furcsa életképjelleg és a kitűnő szín
padismeret rendkívül hatásossá és rendkívül játszhatóvá teszi az
egész darabot. Horváth Árpád rendezése sokkal inkább az egész
történet általános emberi drámaiságát hangsúlyozta ki a szekatlau
életkép-jelleg helyett s ezzel a magyar publikumot nagyobbra ér
tékelte az angolnál s ez többé-kevésbbé jogos is volt részéről.

Tolnay Klári zseniális pontossággal, minden bizarrság nélkül való
egyszerüségével játszotta azt a kis angol vidéki úriasszonyt, aki
tűzbeugrík, hogy férjét a neki való boldogsághoz juttassa. A mér
téktartás. eszköztelenség és külső gesztikulációk nélkül való em
berformálás rttka példáját adta, - Varsányi Irén nagv értékű

színpadi örökségének egyik - halványabb ihletésű - részét mél
tóan hordozza.' Mezey Mária éppen a különleges, szokatlan ,~'"

párjanincs Indiai asszonyt keltette életre mégpedig úgy, hogy a
figura bizarraágát és szertelenségét ragyogó értelmi meggondolá
sokkal leszűkítette olyan mértékegységbe, amely hitelesebbé teszi
az alakját és a kivételböl általános érvényt hámoz ki. Nagy színészi
produkelót végzett Páger Antal a maga legjobb patentjeit ízzítva
fel drámai forrósággal. Orsolya Erzsi, Kőmíves Sándor. Benkö
Gyula a Vígszínház élvonalába tartozó színészektöl elvárt ambíció
ról adtak bizonyítéket.
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