
legfőbb tanulsága, hogy bepillantást enged abba a roppant vallásos
megszállottságba, mely diametriális ellentétben áll korunk elvilá
giasodott technikai civilizációjával és amely csupán a lélek mágikus
ereje által emelte monumentális emlékeit.

Várkonyi könyve tartalmától eltekintve is "izgalmas" olvas
mány. Nem a kész adatokat sorakoztatja egymás mellé, hanem tár
sul veszi az olvasót és részesévé teszi azoknak a tapogatódzó ref
lektorozásoknak. melyekkel végigszántja a praehistoria egét, hogy
a logikusan egymást kiezészítő részletek mind szélesebben meg··
világító sugárkévében álljanak. Kétségtelenül ez az érdekesség a
könyv rendszerességének némileg rovására van, mert a szétszórt
adatokat könnyen elejti az olvasó. De ezen könnyűszerrel segíthet,
ha másodszor is elolvassa a könyvet. Vaída Endre.

THURZO GÁBOR:

'SZINHÁZI KRÓNIKA
Még emlékszünk a lavalliere-nyakkendös, borzas hajú, fekete
körmű írókra, akik száz esztendővel ezelőtt világért se mosakod
tak volna gyakran, - ezzel szemben a legtökéletesebb szonetteket
írták, és ha a saját kűlsejükre nem is, vigyáztak a mű csínyjára.
Nem értettek az illemhez, kicsit szándékosan is illellenek voltak,
Ile szobatiszta verseket és drámakat írtak. Ez száz év előtt volt,
azóta az irodalom megtanult mosakodni, fésülködni, frakkot vi
selni, csak egyet felejtett el, - s mint a példa mutatja: véglege
sen, - vigyázni a mű formájára, csinos és kerekded írásműveket

alkotni, engedelmeskedni a borbély helyett a dramaturgiának is,
egészséges mondatokat írni és kényesnek lenni egy-egy alak, egy
egy helyzet lélektani hitelére. Furcsa válságban van a magyar
drámaírás: szerzőink elhanyagolják a legelemibb dramaturgia és
szépírászat követelményeit. Lomposabban elképzelt, hányavetibben
kidolgozott, Ugyefogyottabban megfogalmazott színműveket eszten
dők óta nem írtak, mint mcstanában. Mí ennek az oka? Az, hogy
darabszükében a színház keveset gondolkodik, míelött színre hoz
valamit? Vagy valami más is közrejátszik: kisebb a konkurrencia,
nagyobb a kereslet. nyugodtan csökkenhet hát a becsvágy ís?
Első darabnál azzal vigasztalhatja magát közönség és bíráló, hogy
a szerző még megtanulhatja a mesterségét. Elég, ha egészséges a
dráma ötlete, logikusak a figurák, természetes a színpadi beszéd.
A másodiknál majd csak jobban megy. Ebben a szezonban a te
hetséges Darvas József esetében ilyen kezdővel is találkoztunk. De
ugyancsak csodálkozik a bírálat, ba próbált szerzők írásműveivel

áll szemben, megelőző sikerek íróival, akik négy-öt darabbal mu
tatták már meg, bogy tisztességes színpadi művek is kikerülnek
ha nem is igényes, de némiképp mégis becsvágyó tolluk alól. S
mégis: három új magyar színpadi mű mutatkozott be egy hónap
alatt, s mind a három kissé csodálkozóba ejtett.

•
Barabás Pál ügyeskezű mesterernber, aki ért ahhoz, hogy tet

szetős helyzetekkel, mulatságos .Jiemondásokkal", furcsa ajakokkal
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tarkítva meséljen el egy-egy igénytelen színpadí történetet. Külö
nősebb véleményünk nem lehetett róla, de dicsérhettük a techní
kust, aki ha nem is csinált káprázatosan ötletes színpadi gépezetet
de úgyahogy összeeszkábált masínértája mégis csak mozgott, min
denesetre szerény célok felé. S most megismertük az Új Magyar
Színházban "Eltévedt angyalok" című szlnmüvét, amely azt a kevés
megbecsülést is füstté tette, amit eddig őriztünk szívünkben iránta.
Most szemmelláthatóan irodalmat szándékozott adni, pedig a szem
mellátható szándékról már Goethe megmondta a magáét. E mű

alapján Charlotte Birch-Pfeiffer, a mult század verhetetlen szín
padí érzelmesség-írója büszke önérzettel beszélhetne arról, bogy
ime, működése nem volt hatástalan. Amellett mindaz, ami költé
szet kellett volna, hogy legyen ebben a darabban, azt már évtize
dekkel. ezelőtt kitalálta Jerome K. Jerome, a különbség míndössze
annyi, hogy Barabás Pál tanítonőjéről nem derül ki, hogy valóban
angyal, míg az angol író titokzatos színpadi vendége valóban
Krisztus volt. Ennyi a különbség. f;s az, hogy Jerome jó darabot
írt, amit Barabás müvéröl nem igen mondhatnánk el. Ha azzal vi
gasztaljuk magunkat, hogy filmnek talán jó lett volna az egész,
gálánsak vagyunk Barabás Pál iránt. Az egyik "eltévedt angyal"
Bulla Elma volt. A kitűnő művésznö ezúttal kevésbbé kitűnő sze
repet [átszott egy Hanneléhoz méltó tehetséggel és hecsvággyal.

•
Vándor KItImán is írt már jó egynéhány darabol. A mester

ségre évtizeddel ezelőtt Hevesi Sándor oktatta, akin új darabja, az
"Idegen asszony" előzetes sajtóreklámjában dramaturgiai szigorú
sága miatt alaposan elveri a port. De nemcsak hálásnak nem mu
tatkozik, hanem még jó tanítványnak sem. Dramaturgiai fésűt nem
vett a kezébe; egy ritkító és egy rendes, szabályos olló is alaposan
eikeIt volna, hogy darabja tartalmi és lélektani lehetetlenségeit
megnyírbálja, a vadul burjánzó epizódokat. lenyír ja, a hírlapi
aforizmákat és a "Nemzeti Könyvtár" nemes tendenciájú oktató
iratainak szólamait egyszerűen kicsupálja, Mert ebben a műben,

- hazafiúság és magyar kötelesség ürügyén, - bőven beszélnek,
lélegzetállítóan lapos közhelyeket, amelyek inkább nevetésre inger
lik a nézőt, mint okulásra és tapsra. Az egész színpadi probléma
fölött a "Feketeszárú cseresznye" árnyéka lebeg, - s még ez a
legjobb benne. De akció helyett szónoklat, lélektani valószínűsítés

helyett naiv ödípusz-komplexum, emberek helyett rémalakok. talán
mégis csak kevés egy kicsit. Nem segít ezen Lázár Málria párduc
karcsúsága, gyönyörű ruhatára. elbűvölő nótázása sem. S Vízváry
Mariska konok szerb nagyasszonya és Orbán Viola vad rácasszonya
éppúgy a színészek ajándéka, mint az ifjú HaldISz Géza szerivedé
lyes, igaz drámarságú játéka egy égbekiáltóan hazug kamasz-figu
rában. Amit pedig a rendezés, meg a kisebb és nagyobb szereplök
még külön rontanak a félretévedt művön, arról lehetőleg IH! is
beszéljünk.

•
Felkai Ferenc avangardista törekvéseivel tűnt ki pályája ele

jén. Problematikus értékű, de színpad ilag hatásos .,Effektstückö
ket" írt, bőven adagolva Pírandellóhoz Piscator színpadi trükkjeit,
a német expresszionista színmüírás legvadabb és legszélsőségesebb

ötleteit. Mult szezorira lehiggadt kísérletező kedve és a Néróban
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ha nem is jó, de mutatós, szertelen hatásokat kereső ssínpadí mű

vei irt, - költészet híján a költőről ... A .Poiemkin" - a Madách
Színház újdonsága - rá akart duplázní első sikerére és míndazt,
ami a Néróban sikeres volt, mégjobban kihasználja. Potemkin is
költő, reformer, egy orosz Széchenyi vagy Veres Péter, aki szaba
don bocsátja a lázadókat, lesi Voltaire, Diderot ajkáról a szőt, s
Mirabeau haláláról olyan lesujtva értesül, mintha közeli hozzátar
tozója halt volna meg. A költőhöz Nagy Katalin társul, pompával
és temperamentummal, ahogy egy operettszínésznö a cárnőket el
képzeli, s ezúttal a szerző vállalkozott az operettszinésznő gondolat
világának megfejtésére. Ehhez a két figurához megkaptuk a Néro
romlott kegyencét még romlottabb kiadásban, két szép hölgyet,
akiknek semmi közük az egészhez, megjelent a szokásos megbilin
cselt áruló is, Pugacsev személyében, s mindezt a sok kevéssé-jót
helemártották az orosz film-rokokóba, innen-onnan, rnínt például a
"Szerelem és vérpad" című filmből is, csipegetve. Egyről megfeled
kezett a szerző, - aki ezúttal is elejtett olyan kíszólásokat, ame
lyek szélsőbalt és szélsőjobbot felváltva ingerelnek tapsra, 
művét drámailag megszerkeszteni, lélektanilag és történelmileg in
dokolni. A főhős nem elképzeléseinek csődjébe pusztul bele, ha
nem - tüdőgyulladásba. Ime, a dramaturgiátlan színmüírás útjai
és lehetőségei. Grequs« Zoltán á tüdőbajos hős és 8ennyey Ve,'a
az operetti cárnő szerepében vergődtek, Várkonyi Zoltán pályája
századák velej éig romlott kegyencét személyesíti, (miért nem ját
szik végre megint egész estét betöltő nagy szerepet ez a remek
színész, ha Hamletet nem is, legalább az Élő holttestet vagy egy
lendületes vígjátéki figurát?) Szemere Vera némileg lélekteleniil
alakít egy szerep nélküli gyönyörü nőt.

•
S most egy kicsit kedvezőbb éghajlat alá. [van Noe, aki nem

nagy író és nem is nagy költő, jól ért a szinpadhoz, a hatásos és
nem talpig üres helyzetekhez, a nem is nagyon hiteles, de elhihető

lélekrajzhoz, a kellemesen jelentéktelen, de nem jellegzetesség
híján való dialógusíráshoz, Ezekről a jótulajdonságairól tanúskodik
"Christian" is, a Vígsztnház második ez évadi újdonsága, "Chris
tian" az álmodó, a költő, a eharmeur, aki az életben szépet is ta
lál, sőt csak szépet, mert mindössze egy napot, vagy helyesebben
egy estét él minden hónapban, amikor Leon, a sanyarú sorsú kis
polgár ölti magára "Christian" szmokingját. Leon egy ilyen "Chris
tian"-eslén megismerkedik egy kis, párizsi nővel, magába szédíti,
megtanít ja arra, hogy az életben költészet is van, ha nem is na
gyon jó minőségű, - mert a szerző erről nem tudott meggyőzni

minket, - de legalább szép és használható költészet. Ezzel azon
ban a kaland nem fejeződik be: "Christian" nem tűnhet vissza
Leon zakkéjába. a nő felkeresi, követeli Leontól "Christian"·t. Az
álom megvalósult. Leon meghalt és "Christian"-nak élnie kellene,
ha Leon nem lenne okosabb és vissza nem vezetné a nőt a való
ságos életbe. "Christian" költészet volt, de a kis nő nélküle is
tudja majd, hogy az élet szép és költői is lehet. Ennyi az egész,
de formásan van felépítve, jók az alakok, kellemes a jelenetek
légköre s a színészek is tetszetős szerepeket játszhatnak: egy
csomó embert, akiket el lehet hinni. S ma egy drámaírótól ez ís
éppen elég... Somlay Artur a kettős életű Leon, Tolnay Klári a
megszédült kis nő: Somlaynak nem állt igazán költői hevületű

szöveg rendelkezésére s ezúttal kicsit sápadt volt, Tolnay KIAri
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azonban teljes női varázsát ráruházhatta a bolond kis teremtésre,
s a szerepből művészi, sőt: költői teljesítményt varázsolt elő.

•
Henri Lavedan nem volt nagy Ifo, de értett a színpadhoz,

Scribe-en, Labiche-on nőtt fel, olvasta Musset színpadi művét is s
így nemcsak mesterember tudott lenni, banem némileg poéta is.
Ha nem is nagyon, de egy-két ötlet, foszlány erejéig. A .Eelseq"
azelőtt is szerepelt már a Nemzeti Színház műsorán, eredeti ötlete
nem keltett nagyobb hatást, mert az író mellőzte a happy end kö
vetelményét és a játékos témát fanyar, Pirandellóra emlékeztető

grimasszal a megoldásban drámává sűrítette. A régi darabot Sá
gody József, egy ismeretlen úriember, lemásolta Szász Zoltán szép
magyarságú forditásából és az eredeti, igazán irói szívröl tanúskodó
megoldás helyett komédiázó véget varrt Lavedan témájához. Ez II

vég nem stílustalan, szórakoztató is, mulatságos is, hiszen bőven

szedett elő bevált színpadi ötleteket (például a "Négy asszonyt
szeretek"-et sem hanyagolta el), csak éppen kegyeletsértés a
tisztességes írói szándékkal szemben. De hogy az így nyert mű

miért Ságody eredetijeként szerepel az állami színház színlapján,
az igazi rejtély, amelyből nemcsak Lavedan, hanem Pirandello is
darabot írhatna. Uray Tivadar a maga híres Liliomfiját élesztette
újra a főszerepben, Makay Margit egy kevéssé megformált asz
szonyszerepbe vitte bele szívét, ízlését, kultúráját.

•
Ha egy német író partzst környezetbe helyezi el történetét.

akkor okvetlenül valami bajnak kell lenni. S ha Heinz Coubier a
"Blöff" alakjainak francia nevet adott, valamit szégyelt s valamit
takargatott. Az ötletet? Az, ba nem is új, eléggé jó. A marionett
szerű lélekrajzot? Az, ha savatlan is, legalább fürge. Alighanem
a "franciás" pergésű dialógusok számára kereste a francia kör
nyezetet. S itt tévedett legnagyobbat. Mert ezek a dialógusok
olyan messzi vannak a pezsgéstől, frisseségtől, elmésségtől. mint
a közrnondás szerint Makó Jeruzsálemtől. Űres léggömbök, mégcsak
Hem is pukkannak nagyokat, mert némileg megereszkedtek már.
Az egészből lehetett volna elmés, merész karrikatúra, afféle
csupa könnyedség, bolondéria, csacsiság Goldoni modorában, 
de így, szatíra, groteszk képtelenség bamis lírával és érzelgős be
tétekkel keverve: némileg szervetlen s fölötte érdektelen. Az elő

adás akármilyen fürge is akart lenni, nem elözhette meg a szerzőt.

Pedig Somogyi Erzsi szerepkörét meghazudtolva volt "párizsias",
- kicsit a berlini "Die Dame" stílusában, - s Rajnay Gállor úgy
pergette a szavakat, mintha Flers és CaiIIavet mondatainak i ra
mával sodortathatta volna magát. De nagyobb baj nem történt
Coubier körül sem: műve nem nyomja mélyebbre egy bemutató
ban dús hónap színházi mérlegének túlterhelt, de nem értékekkel
terhas tányérj át.

Thurzó Gábor.
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