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Schiller kötlészete vette át ismét a vezérszólamot első színházunk
műsorán az évadban immár másodszor. A Wallenstein trilógia
emlékezetesen szép előadása, a klasszikussá, azaz egyetemessé hig
gadt érettkorú mű után ezúttal az ifjúság lázas Iátomása: az "Ar
mány és szerelern", Idegen rendező, idegen jelmez és díszletter
vező köntösébe öltöztetve, új fordításban kaptuk a valóban meg
elevenedett drámai müvet, amelynek kolozsvári és pesti előadás-ai
nál három emberöltővel előtte nagy- és dédanyáink könnyeztek.
Az előadás dicséretére szolgálhat, hogy a késői, kissé cíníkussá, anti
klas-szikussá vált unokák bensőjét is megrendítette a drámai szen
vedély forrósága, amely ebből a régi polgári szomorújátékból a
nézőtérre árad. A mai utazáskorlátozásos időben indokolt ez a ren
dezői kultúrcsereakcíó. Más szabadabb időkben az elsővonalú, kü
Jönösen pedig a klasszikus színeszeink keltek útra, hogy a Burg
theater, a Lessing Theater, a Comedie Franeaíse egy-egy előadását

végignézzék, egy-egy nagy alakítás- formátumát magukévá tegyék
és gyakorta megtörtént az eset, mínt a Jászai Medea.i.álnál is, hogy
bizony a német költő pesti álomalakja sokszorta hatalmasabb, ösz
tönösebb, barbárabb és klasszikusabb volt egyben, mint a költő

hamjának legjobb szinésznőjéé. Ma alig engedheti meg magának
magyar szinész - hacsak filmezni nem viszik. de ekkor aztán a
munkán kívül máshoz nem is jut érkezése - hogy az európai ve
zető színpadok összehasonlítésában lernérje alakítása. felfogása,
vagy éppen ösztöne helytálló voltát. Ilyen időkben igazán indo
kolt, hogy a nemzet első színpada vendégrendezőt fogadion falai
közé, mínt azt Heinrich George esetében most tette. A berlini
Schiller Theater intendánsa mint a legavatottabb, jöhetett el hoz
zánk s a Verdi romantikájának renaissance-a után felbukkanó
Schiller renaissance eredményeit átültethétte hozzánk. Derekas
munkát végzett Josef Fennecker is, a Schiller' színház díszletter
vezője, míközben a berlini előadás díszleteit és Iigurínjeit magyar
talalba plántálta és így alkalmunk volt, hogy a leghaf lékcnyebb,
legtanulékonyabb magyar színészgárda kompetens irányítás mel'letti
Sehiller-előadásában gyönyörködhessünk.

Az eredmény nem maradt el a várakozás mellett. Az előadás

kerete valéban monumentális volt. Fennecker díszletei tökéletesen
éreztetik a német hercegség székhelyének, különösen pedig az ud
vari termeknek levegőjét. Akörszeletekre bontott díszletmegoldá
sok északi monumentalitása már csak szokatlanságával is megka
pott s maradandó emlékül szolgált későbben is, mikor az előadás
vllll'ázsa már régen elmult körülünk. A Nemzeti Színház áldozat
készen járult hozzá a tervrajzok megvalósításához díszletben és
jelmezében is. Nézzük most a rendezői munka mérlegét, Idegen ren
dező sohasem hozhatja ki a színészanyagból ugyanazt az eredményt,
különösen -ru szavalásban nem, mint az egynyelvű. Számos próba és
kellő igyekezet azonban a színészek teljesítményét tetemesen nő-

V IGI L I A 193



velheti. A magyar színészgárda minden vonalon jelentőset és egyes:
részletekben kitűndet produkált. Hiányt csak a deklamáció tiszta
ságában éreztünk egyeseknél. az alakok kidolgozottsága azonban
minden szereplőnél egyest érdemelt. Az előadás egyik legnagyobb
meglepetése Szörényi Éva Lujzája volt. A kissé passzívan larmo
yant szerepben is sikerült elkerülnie minden édeskésséget és szen
vedő polgárleány hősének a szerep hiányosságaitól függetlenül is
sikerült éles profilt adnia, Helyenként Bulla Elma legjobb alakítá
saira emlékeztetően élte át a nehezen formálható szerep virtuális
mélységeit, egyéni volt, anélkül, hogy a darab síkjából kilépett
volna. Ez az esztendő különben is jelentős íejlödést jelentett szá
mára, mintha forrásban lévő tehetsége most érkezett volna el a
lehigzadáshoz és kitisztuláshoz. A. szép szövegmondás eddig is leg
erősebb fegyvere volt s ebben most is excellált. TlJkés Anna Lady
Milfordja formátumban, egyéniségben még a fejedelmi származás
pecsétjét is magán viselte. Sajnos a schilleri szenvedély túlbuzgó
zuhataga néha kifárasztotta az inkább ösztönére, mint hideg ru
tinjára támaszkodó kiváló hereinát. őrajta volt leginkább érezhető,

hogy idegen rendező utasításait kellett követnie. Ugyanez az alakí
tása sokkal kiforrottabb és letisztultabb lehetett volna, ha a szen
vedély hevét józanabb adagolással, a szöveg rendezőkéz által meg
fésült kícsendítésével közvetiti felénk. Un,qváry László Ferdinánd
ja a romantikus ifjú és a lázadó hős úiromantikus elképzelését
hibátlanul adta s nála is csak a túlhabzó szenvedély szótorlaszokba
fúló döccenéseit róhat juk fel hibául. Lehotau Arpád és Vízváry
Mariska régi szerepeiket tartották meg s mélyítették el. Ha lehet,
még árnyalatban, részletességekben bővelkedőbben újították meg
szemünk láttára szerepeiket. Nemálkariatidjai, hanem valóban a
mü súlyát vállukon hordozó oszlopai voltak a nélkülük talán ki
egyensúlyozatlanabbra sikerülő előadásnak. Makláry Millerje sok
szor magyaros mozgékonysággal makrancoskodott ki az északlasan
kiegyensúlyozott előadásból, de túlbő trauikomikumában is tagad
hatatlanul igényt tarthat a nagy alakításra. Kovtks Károly mint
német fejedelmi komornyik-Tiborc új oldaláról mutatkozott be.
Egyetlen jelenetében, a logikailag elhibázott szerepben magával
hozta az akkori elnyomott osztályok minden keservét. Major Tamás
még nagyon is alakít, és ez nála annál is veszélyesebb, mert mar
káns megjelenése úgyis a típusmegismétlődés örvényeinek szélére
sodorja, amit Sugár Károly is csak nehezen kerülhetett el. A na
gyon színtelen és a nagyon is egyedies színészeket fenyegeti ez a
veszély, de a színteleneken úgyse sokat segíthetünk. Major Tamás
nak azonban van akkora színészi kultúrája és tehetsége, hogy rllJjta
az alakok lélekbeni elmélyítését és külsöségbelí tompításat keres
hessük. Keressük is és keresés közben még előnyös vonásait is el
felejtjük megdícsérni.

Lendvai István új fordítása híven szolgálta a költő szavait,
nem értünk azonban egyet a súlyos és hosszű mű két részben
való adagolásával. A közönség nem minden tagja edződött kurta
vasra verve ahhoz, hogy a kilenckénes mű lepergese közben
még egy szünetet szívesen ne vett volna. Schil1er darabjában éppen elég
drámai feszültség van ahhoz, hogy jusson belőle két hatásos fel
vonásvégre is és egy kis cigaretta szünettől felüdülten a magyae
nézősereg sokkal klasszikuspártíbb hangulatba sodorható. míntsem
hogya monumentális díszletek elég hosszú változási szüneteiben
bent kuporogjon a nézőtéren. A német elit publikum Wagnererr
nevelkedve talán fel sem veszi az adagolásnak eme túlméretezett
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voltát, vagy a szünetekben való minden világháborús szükséget
meghaladó fösvénységet, de Pesten még operettben is megbosszul
ta mindig a közönség, ha egyetlen szünet raboknak is kíjáré napi
sétájára korlátozták mozgásí szabadságát. Operettet se, hát még
klasszíkus drámát hogy akarhatnánk látni még egyszer az életben
két részben?

•
Kisfaludy Sándor, a regék és dalok ábrándos költője színpadt
szerzöként jelent meg Galamb Sándor tutorkedása mellett a Nem
zeti Színházban. A szemérmes szerző esupán "hazafias érzésből"

írta nemesházi rajzolatait 8 darabjának száz esztendeje nem ís
volt szinpadi sikere. Most azonban úgy látszik lesz. A becsület
nek, hazafíü; lángolásának forró lehellete teszi-e, Galamb Sándor
átdolgozói ügyességének növekvő rutinja, vagy a korszerü kérdé
seknek ily ártatlanul naiv és jóhiszemű keretben való megjele
nése, nem tudni, de Kisfaludy Sándor megérhette halála után azt,
amit életében sohasem: a színpadi sikert. Van valami vigasztaló
is abban, hogy megérte, még ha csak az átdolgozás és korszerűsí

tés útján is. Utóvégre is. a Volpone szerzöje vagy aMandragora
szerzője is korszerü színpadi átdolgozás után járta csak diadalút
ját a színpadon és a görög drámák, amelyeket ma látunk, sem
azok, amelyeknek kétezeréve tapsolt a publikum, mert azóta telje
sen megváltozott színpadi megjelenftésünk minden eszköze. A ví
gasztaló az, hogy az igazi tehetség, mégha az irodalom egyik-má,sik
területén nehézkesen, esetlenül mozog is, egyszer mezkapla jutal
mát, elnyeri az elismerés babérait és a közönség tapsait. Kisfaludy
Sándor költői volta a hazafiúság örve alatt írt darabokból is fe
lénk sugárzik most, mondanívalója pro és kontra megszívlelendővé

vált, Galamb Sándor átdolgozása pedig olyan, hogy darabhiányban
szenvedő vidéki színpadjainknak is kapva-kapniok kellene rajta,
csak éppen a bágyatag zenéjü Himfy dalok maradhatnak majd el,
mert annál a gobelin utánzatú balatoni körképek függönyének
szemlélése sokkalta szórakoztatöbb. Vagy ha már énekelnek, éne
keljék Csokonaítöl e "Földiekkel játszó égi tüneményt", Annak van
egykorú zenéje és sokkalta jobban revelálla a kort, melyben azt
valóban énekelték is, mint a "Boldog szerelem" legboldogabb ese
ménytelenségére emlékeztető strófák gyomorfájásos macskajajjaí,
Az egész olyasmi volt, mint mikor az operában operettet játszanak
és az ember megállapítja, hogy Kisbürgözdön is több illuziót nyujt
a Szibill levele, mint az Andrássy úton.

A zenés közjáték kivételével pedig a legaranyosabb szórakozást
nyujtja Dárday vicispán uram eredetfa körüli családi ügyE'. Mert
hiszen az a baj ebben a darabban, a napoleoni háborúk élelmezési
szüksége! mellett, - amikor is oly nagy a szükséz e honban, hogy
ebéd és ozsonna között háromszor három percig táncolni is jut ide
je a szereplőknek, - hogy a szomszédos földesúr llYermekei csak
anyai ágon származnak magyar vérből, api ágon pedig a mult
század expanzív fajtáját, a franciát képviselik. Igaz, hogy ez a
franciaság se olyan fránya dolog, hisz él a családi hagyomány, hogy
a Lamarine család ís Rákóczi kurucaiból származik, dehát ezt iga
zolni nem lehet és igy a fíataloknak nagy bajukban csak az az egy
vígasztaléauk lehet, hogy nekik nem kell végighallgatni a zenés
közjátékckat, mert ők akkor a 1ü~göny mögött vannak. Különben
óriási a baj, senki se lehet a párjáé, mert a francia-magyar vérke
veredés nagyon veszélyes dolog abban az időben. Dárday kitaga-
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dissal is 1enyegetlldZlk miatta, Lamaríne generális pedig, hogy a
fiatalok vonzalmának érintkezés általi felszítását megelözhesse és
szíkrájában fojthassa el, inkább újra az emigráns sorsot vállalja és
elindul valahová, ahonnan csak haló poraiban akar a Balaton mult
századian kies partjaira megtérni, örök nyugodalomra. No de ahol
nain' a baj, nincs ott measze a seg'Ítség sohasem. Az idilli tragédi
ákkal küszködő nemesi házban is akad egy mindenhájjal megkent
bölcs, elmés szegény nemes. Ez tudja, hogy végső szükség esetén a
családfák korrígálhatök, azt hazudja hát Dárdaynak, hogy az Ő csa
ládfáján Is bujkál egy szép magyar név mögött valami birodalmi
nemzetiségi beütés, Lamaríne generális részére pedig, aki gyanut
lanságábun Piroskaként még azt sem kérdezné meg, hogy miért
olyan szőrös a kezed, nagymama" hanem sarkantyút pengetve sé
tálna be a farkas torkába, megszerzí a magyar leazármazás teljes
és döntő bizonyítékát. Lesz hát hegyen-völgyön lakodadom és a sze
replők alig tudják visszautasítani a fejükre zuhatagezé ezer holda
kat, hisz azt mindenki a másik nyakábaatkarja sözní.

A stilizált színpadon ~a bájos alakok a magyar népmesék ara
nyos humorát azérják szét. Ez Ili modernizált Kisfaludy meg kellene
találja a maga Nobel-díjas Szentgyörgyí professzorát, hogy vala
hOIn' pílulákba valn' dobozokba sűrítsék és világszerte szétküldjék
lényegét a derűvitaminhiányban szenvedö emberiségnek. Aki ezt
megköstolná, egyszeriben hinni kezdene az élet szépségében, az
emberek jóságában, a tisztesség értelmében és igy eo ipso a világ
ban. Avagy van-e derítöbb humor, mint mikor a felvilágosult csino
sodás szélkakasa, Völgyi kamarás botránkozva kérdezi a déli ímá
nál Zsiga bácsit: "Hát itt mindenki imádkozik a harangszóra?" A
ravasz Zsiga pedig azt feleli: "Nem." "Hát kik nem imádkoznak?"
kérdezi újra a felvilágosodás .iegyeit kutató akkori eszmeimportőr.

,,Bizony a barmok a jászol előtt nem imádkoznak ..." szól a felelet.
Mint a mellékelt ábra mutatja, a legegyszerűbb lelkek sokszor a
magas filozófia lényegét is nyuj thatják és a Galamb-Kisfaludy-féle
Dárday ház egyszerű meséje éppen filozófikus bölcseségével, nép
meseienszimbolizálódott, de goromba szöval soha ki nem mondott
örök igazaágaível hat a legjobban. Oh, ha ma nekünk kortársak ill
ilyen darabokat írnának, de táncra kerekedhetnénk azonnal örö
münkben. Egyelőre csak a színészek kerekednek táncra részint a
darabban, részint pedig örömükben, hogy ilyen kedves, bájos, test
hezálló szerepekhez jutottak. Nincs rangsor és ilyen-olyan alakítás,
kitűnőek mindannyian. Az ember úgy emlékszik vissza minden sza
vukra, mint azokra a mesékre, amelyeket a dajkája mes élt valaha
ízes magyar nyelven, hogy könnyű lett tőle a test, szendergős-derűa

a lélek s ne is legyen már fontos a mese, csak a hang muzsíkája
ríngasson át egy még gyermekkorunkuAI is szebb világba. Aki
mégegyszer boldog gyermek szeretne lenni, ez II nemesházi rajzolat
oda ringathatja.
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