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SIINHAII KRONIKA
Szilá.Qyi Irma e~yszcrű kis székely
tanítónő, aki az átlagemher és l<ör
nyezete fölé emelkedik azzal, hogy
szívében tisztaság van, nemesség,
emberiesség, messzíre sugárzó
emelkedel/ség. Ez a fenkölt lélek
kerűl CITY kém hál6iába: a kórn
szavai fell'hresztil, benne a köte
leso;éget, azt hiszi, meg kell tennie,
amit a kém hazáiaiavára követel
Hlle l;" elindul 1916-ban. az orosz
offenzíva kiiszölH'n Bakauha, hogy
magával hozzon esrv fon/os iratot.
A 'lélekben ekkor, elííször, az ön
feláldozás IiiZl' !!vnllarl ki, de
ahogv az esoménvek lIlaguld,al ra
!!<ul,iák. ez az' önfehíldozás IIIé
Ivohh, izzőhh szlnnket kap, - ál
dozntvállalás lesz helőle. 1":, Irma
iinl<l"nl. bűszkéu, ;1 na!.!y lelkek fö
lénvével vállal]a, houv áldozal le
!.~VP:Jl.

'Ez a nagyszerű, hősi lél<," ;íll
l'oS'~()II!li r,á,~zló pisi; drámáiának
Uizl'TJPontiúhan, A nll'Se ,zövéq'
bon valóhan nincs sok swrepl',
uem (~"el()kszik, <; amit c.sdnkszil<,
ami ,'ri, az sem önsz:íntáhól ker
!!l'fi a nusztulásha. Nem tetteilwn
:ddív. hanem helsiJ vil1í!.!:íhan, ah
kin, houv a meddő tisztasn!! ho
!(van válik hcnn«, hogyan elllell<e
dik fH~nne az eR'~Jm'nvek sodrában
Plfi"zör öllfp-Iáldor.ásái!!, aztán nz
:íldma!ig. Irma hl'liilriíl feiliídik.
bomlik ld vértanúv». egy nemzet
p,"ldnki'p('Vl\ - R ez! a lélekrai
701. Possonyi László rendkívül fí
nnman, árnyalalosan rs ináljn Illeg.
Ll'hel, hogy Irmúia nom drámai
idl,'m, nines 1II('g benlll' addmai
híí,<! valóban hiíssp h'vi, ('splel<vpsi
":fnhadsá[(. önl("nvt"lnnR('If, - de
;<,lll'nl mpl!'il', Ilki feiliídik. n lakul.
Meglehelősen nelll'z szerepe voll
"hhen a .iellemra,izban az írónak.
hiszen nagyon Jnagasra hPlyezle
hííRl,t már a daruh illdul;íRill(Or, R
('f)THfrl az válik Possonvi i'rdeln<'vP,
hoirv a magasan megiitötl hangot
Inkozn i llldia a .ieges tiszlasüghól
az áldozat il!.

Az Irma alakia köré sző!l mosét
Possonvi prdekfeszíWen bonyolítja,
nem takarékoskodik a hatás-ele-

meldwl. de nem mindig elegendö
az ökonouuáia. Néhol túlságosan
élesen, egy-egy vonással ieIlemez
csak egye;;; figurákat, egy-két he
lyen a lélektani hitelességgel ("Hír
szerző tiszt") is adósunk marad, s
bár meglepően érti a szín! hatás
titkait, előfordul, hogy épen a me
se kínálkozó érdekességétől megté
vesztve túlságosan sok valószínűt

len fordulatot kever az eseménvek
he, Igy túlzottnak éreztük a kato
nanrvos lerészegedésének jelenetét.
az elnyujtott irat-lonásí epizóddal,
a román tisztek mulatozását, a bör
tön-jelenetet A hibákért azonban
olyan magasfeszültségű nillanátok
kal kárpótol az író, mint a maid
nem hihátlan első kép, maid Irma
PS Cataveanu dialógusa, s későhb

Irma és Guido találkozása, Hogy
egy-egy színpad i pillanat rikítóbh
a kelleténél, abban csak részben
hibás Possonvi: az előadás sztnte
magára hagyta az iról. a szfnnadnn.

Az eldadás egyetlen Í1lazán .ió
pontja J,1fkác'~ M fIr,qif a címszeren
hen. Belűle valóban sugárzott az
áldozat fensége, q ha egy kicsit ke
vesebb volt is benne a szfv, mint
kpIlett volna, gondosan mintázta
meg a figurát. Körülötte a töh
hiek átlagmunkát vézeztek és sai
nos, mealehetösen túloztak. Elég
r-nnek bizonvitásár-a Szabó Marflit.
Lehol/IY Arpád, NWnJ AdorJán ne
vét említeni. Amellékszereplők

közlll csak Timár József fínom, em
heri katonaorvosában. Fiizess Anna
fátyolozott hangú özvesvében. Bod·
nár Jenöjóízű börtönőréhen telt
örömünk. A rendező Lehetav Ar
nád meglehetősen felületesen' fo{!la
fel a dolgát: nem lett volna szahad
az irat-lopási jelenetet naivvá tenni
azzal, hosrv ar, alvó katonaorvost II

szlnp,«! eltJteréheáIJíl.ia. és általá
ban, fokoznia kellett volna a tem
pót, vigyázni arra, hogy az író ért
hető első "megszólalási öröme", a
szép és emelkedett mondatokban
való dúskálása elé itt-ott gátat
emellen.

De összegezve benyomásainkat:
egy színpadboz nagyon jól értő,
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f!'dl mondanival6.hi, nemes humá
numot áraszt6 Iróval találkoztunk
a Nemzeti S1!fnhdz ssínpadén, S ez
az {ró alighanem tartollat még szá
munkra hiánytalanabbul megoldott
színházi élményeket. A Szilállyi Ir
ma erénvei és hibái tanúskodnak e
reményünk mellett.

•
Warrenné mesteraéze furcsa mes
terség: 8. test örömeit szolIlálIa ki
nlllO'szabású, nemzetközi helvisé
zekben fl mestersézét egyáltalában
nem is széllYeli. Mellvan a mal!ll
külön morálja, amellyel lelkiisme
te számára elfolladhatóvá il!Yekszik
tenni mesterséaét, Szinre szabályo«,
hétpröbás kerft05n6 maradna, aki
nek alakja csak visszatetszést szül,
ha nem lenne tragikus kettös~ég

benne. lS az az ember. aki felis
meri ~ tudja .f61. de mégsem asze
rint csslekszfk. Ezért kell elveazl
tenie a csatát, amikor szembekerül
II leányával, a jegesen tiszta és fö
lényes Vivie-vel és meg akarja
nverní a maga számára. Athidalha
tatlan ellentét van közUlk: Vivie
is ugyanazt tartta [önak és igaz
nak, amit az anvla, de neki meg
van a bátorsál!'8. a felismert illazság
sserínt élni. Anya és leánya talál
kozása megoldhatatlan szócsata, a
melvet Warrenné veszí! el, s II

csatában elveszti Ieánvát is, akiért
killl>nös. ellenszenves mestersézét
folytatta. Vivie meztazadla az anv
iM. saiá~ feje után fog maid élni.
irgalmatlan. kezvetlen. már-már
vezeklő magányban. G. B. Shaw
fiatalkori darabja maza az elbűvö

ló tökéletesséz. Az ír6 itt méz
nem az a nalO' dialektikus. mint
k~lIbbi művefben. zondot ford it az
embereknek ábrázoláeára is. nem
esak eszmék viaskodnak ellltUlnk.
Rendkivüli hitelességgel épftl fel
fizuráít, - emberek harca j" ez a
darab, nemcsak két vitágfelfogásé.
AnallY áríák, az önmagukban ke
rek koncertszámok szerves részei
az egésznek. nemcsak az elveket
elemzik, hanem az elvek mözött az
embert is. A Warrenné me8ter~~

aét elc5adni csak tökéletesen lehet
~" ezt a tökéleteset a Pest! Sz!n
hrfz ellladésa nemcsak mezközeltti,
dA majdnem el is éri. Az író dia
lektikáiának [obb tolmáeeát, mint
Ladomer8zky Margitot Warrenné
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ezerepl1ben, el sem tudunk kéllzel.
ni. Aboln1 ezt az asszony kl'\zönsé
gességébc51 és fínomság!b6I. érzéki.
sé!!'b/51 és anyai tieztasá!!'ból mez
formálja. bravúros, nagyszabású
munka. Nincs el!'V üres perc, ott él
és lobog előttünk. asszonví varbs
ban és ugyanakkor félelmetes
shawi debatterként. Val6ságos ~ö

nyl'\riiség megfigyelni, hogyan épiti
fel nagy monclözlát a második fel
vonás végén, mennyi árnvalat, szln
van benne, hogyan érvénveslti a
szöveget .és ugyanakkor mílven hi
ánytalanul hozza ki ft fil{llrát is.
Fénye. Alfz Vivle alakiában méltd
partnere: ama kevés llzfnéezu/lk
kl'\zül val6, akik hallgatni is tud
nak, mé@edlll Úf:!Y, hogy elO' pilla
natra sem Hinnek el azalatt a szín
padról. Ahogy .,segédkezik" ft nazv
monolögb an Ladomerszkv Margit.
nak, az kitün6, elsöranzü ezinészi
telfesítménv. A frrfiak közül K(j.
m117)eS Stlndor álszent. ostoba tisz
teletese. Stlrmt!sS., Mik16.~ buldog
szerű baronetje. Borau L010S kic.. it
száraz művésze, vitti:: Renk(j GJ/ula
kedvesen fl'llén"es sihedere méltö
háttere a kitiin6 női kettösnek.
Horvdth Arpdd ft szövez tartalm!
részének kiemelésével. az el!'Yilttel!
összehang-olásával rendkívüli . mun
két vézzett,

•

A Hamletnek hazvornánva van Ma
gvarországon. Ez volt az el36 Sha
ke8peare-mfi. arnelv a mázvar ,iá
tékszfnen. Kazinczv német átfr!sá
ból készült. fordításban mezlelent.
Azéta egy pillanatra sem tlint le.
Kitiin6 ssírtéazek szélaltatták meg ft

tijprenl!lI dán királyfit. - volt aki
kasszasikert csinált belőle. volt aki
mezbotránkoztatott: de mlndíg hé
dHott a remekmű, Mindig izgalma;;;
rendezői probléma volt: láttuk na
turalista sztnpadon, láttukielzése.~

shakespeari színen, láttuk a maga
telJes terjedelmében. láttuk felis
merhetetlenné rövldftve. láttuk na
turalista szfnészek stílusához ido
mítva (az egykori Renaissance
színház elöadása). láttuk koturnu
sosan, láttuk átalakitva (a Nemzeti
Ssínhéz Iezutöbbí felújitása), láttuk
hősét kUlönféle felfogAsban. - de
hatásától szabadulni sohasem tud
tunk.

Mi volt ennek az eln'edülval6



hatásnak az oka? Hamlet talán a
legemberibb Shakespeare-hős. Két
kedő, töprengő lélek. valésazos
"modern" lélek. aki nem mer dön
teni, nem mer nyiltan szembeszáll
ni ellenfeleivel, hanem álarcosan
zavarja meg őket, inditja feléjük a
gyilkos, pusztító. büntető végzetet.
Habozik, mit tegyen, - nincs ben
ne semmi a tragikus hősök vakme
rő lendületéból. nem emberfeletti
ember, hanem "csak" ember. Kül
söleg nyugodt, alakoskodó. de be
lül tele van kétsézbeeséssel, forró
sággaí, becsületességgel. Ez a tisz
ta, okos, fölényes szellem kerül
szemba a szeméttel, az al] as sággal,
a Ielkíísmeretlenséggel. Amikor
Wittenbergből atyja halálhírére ha
zajön, azt látja, ,hOlfY a trónt atyjá
naJl: öccse, Claudius bitorolja, az
új királly feleségül vette a halott
király édesanyját, - Hamlet gya·
nakszik: itt valami történt. emberi
és erkölcsi érzéke fellázad a hely
zet ellen, cselekedni akar. Ekkor
találkozik atyja szellemével és tő

le megtudja a valósállot : a királyt
megölte Claudius, hogy trónját és
özvegyét elnyerhesse. Hamlet, a
töprengő, nem mer nyiltan fellépni
a bitorló ellen, cselhez folyamodik:
- nem ö büntet. hanem büntetés
ként a királyban és királynéban
akarja felébreszteni a lelkifurda
íást, örültnek tetteti mazát, mert
Igy szabadabban láthat neki mun
kájának, Színészeket hozat. akik a
király és királyné előtt eljatszák
Hamlet apjának megöletését. A
lelkifurdalás felébred a zvilkosban
és ágyasában, s menekülni akar
nak előle: Hamletet akarják el
pusztíttatni. De a csel nem sikerül,
amit esztelenségükben kieszelnek,
az a bűnös tervet szövő királyi pár
ellen fordul. Hamlet most sem
cselekszik. a bünhődés véletlen, 
de a lelkiismeret végezeténél fog
va nagyon is indokoltan - éri el
a gyilkos házaspárt. De Hamlet is
meghal, amikor bevégezte büntető
művét, amikor enzedelmeskedett a
kötelesség és becsület szavának.

Vérfagyasztó történet I Gyilkosok,
őrültek, korrupt aggastyánok, őrült

leányok, bosszúvágyő testvérek to
longanak a színpadon, s felettük
egy akaratgyenge, de szándékaiban
erős lélek áll. Hamlet. És a törté
net mégsem lesz rémdrámai. Egy
szerüen azért, mert a feilemények

logikusak, lélektanilag hítelesek.
Igy kell mindennek történnie, a
becsület, az igazság, a morál tör
vényei szerínt, Hamlet elbukik a
bűn ellen való tragikus diadalban.
de elérte célját. - bukása diadal,
a végső párbaj Színterére érkező

ifjú norvég királyfi tiszta lélekkel
hódolhat az egyetlen illaz ember
hült teteme előtt.

Hamlet sikerének titka elsősor

ban az a mese, amely emberi hi
telénél, fordulata inak valösserüsé
génél fogva minden bonyolultsága
ellenére is tiszta szerkezete miatt
minden időkben le tudja kötni a
figyel:net. Felébreszti azt a nagy,
egyetemes részvétet, amely nélkül
tragikai hatás nincsen. A siker
másik titka: Shakespeare legjobb
szerepeit tán a Hamlet alakjai
számára írta. A színész tudja ezt,
s mindig talál izgalmat. megoldani
való problémát. Van-e sokszínübb
egyéniség, mínt Hamlet, a maga
látszólag külsőséges, de belsőlell

mégis logikus ellentéteivel? Van-e
emberibben megmintázott vérszívó
zsarnok, mint Claudius? Költőibb

leányalak, mint Ophelía? Buzogott-e
annyi komikai es más fígurákban,
mint a síráséban? És még egy:
Hamlet egész szereplése át van
itatva iróniával. Ez az irónia mín
dig érdekel, a fölénYElB lélek lát
ványa, mindig izgalmas. Hőst lá
tunk benne, aki le tudja győzni,

éppen iróniájának fölényével, a vi
lágot és önmagát. Fríssé, érdekes
sé teszi a remekművet hangulatai
nak váltakozása: a legsötétebb tra
gédia hangjait vaskos humor váltja
fel, a lét titkait kutató töprengés
és a bohóc-humor sok jelenetben
egybevegyül, gondoljunk csak a
sírásó párbeszédére HamletteL
Hamlet érdekességének nem kis
titka az is, hogya közönség színhá
zat lát a színpadon, az ilvesmínek
a hatása míndíg elmaradhatatlan.
Sorolj uk még fel a színpadí hatás
többi összetevőit: a szellem-jelene
tet, Ophelia őrületét. Polonius
megöletését ...? Emlékeztessünk az
izgalmas monolözokra, ezekre a
drámába szervesen beillesztett nagy
koncertszámokra? Nevezzük a
Hamlet örökkön izgató ídöseerüaé
gének azt is, hogy egyElB mondásaí,
kitételei, gondolatai átmentek a
köznyelvbe, úgy idézzük őket, hogy
azt se tudjuk, honnan erednek?
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Megannyi lényeges pontja ez Ham
let mindig friss, mindig izgató új-
donségának. "

Shakespeare Iegizgalmasabh, leg
emberibb tragédiája kertilt most
ismét a magyar közönség elé. A
Madách Színház fiatal színészekkel,
egyik legkitűnőbb ifjú művészünk

kel a cíimszerepben úiította fel.
Pünkösti Andor rendezésének leg
figyelemreméltóbb vonása, hogy
minden utóbbi Harnlet-telújitásnál
jobban hozta közel hozzánk a- sha
kespeare-i szöveget, kítűnöen gaz
dálkodott az apró színpaddal és
nem annyira az egyéni alakítások
ra, mínt inkább az együttes játé
kára vigyázott. Hibáztatnunk kell

. azonban igy is a rendezés néhány
pontját: igy a szellem-jelenés vas
kos realízmusát, a ..Lenni vagy
nem lenni"-monológ azétdarabolását
azzal, hogy a színész monológ köz
ben végigmegy a színpadon és azt
az indokolatlan ötletet. hozy Hora
Ho Hamlet levelét a függöny előtt

olvassa fel. Kiemelkedő alakítást
csak Várkonyi Zoltántól kaptunk a
címszerepben, de ez az alakítás az
tán ura volt a színpadnak. Szenve
délvböl és értelemből énttette fel
szerepét, Hamletben az értelmes
lényt látta, egy tiszta embert, aki
Wíttenbergböl hazaérkezve egyszer
re szembetalálkozik az emberi
alantassággal. Ö maga minden tisz
tasága ellenére sem szenvedély
mentes valaki, de szenvedélyeit
kordában tudja tartani. csak néha
néha, az eksztatikus harag pillana
taiban csap ki belőle szélsöségesen,
égetve és pusztítva. Sugallatos ösz
tönnel éreztette a figura összetett
ségét, nem volt egyetlen henye
mozdulata, henye szava sem, a
művészi ellenőrző-érzék. - művé

szünk legfontosabb tulajdonsága 
és egyéniségének varázsa érződött

mindenen, amit csinált. Tökéletesen
építette fel a monolözokat, reme
kül váltotta az emelkedett pátosz
hangjait hirtelen ..modern" kedé
lyességre. Alakításában nincs sem
mi túlzás, nincs semmi elnagyolt-
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ság, - Odry Arpád mellett az ed
dig látott Hamletek legkiválóbbja.
Egy rendkivüli színcsz-egyéniség
képességelvel egyenrangú, zseniá
lis produkciója. - Várkonyi Zol
tán mellett hiánytalan örömünk
csak Sulvok Máriában és Soós La..
[osban telt. Sulyok Mária egy ideg
lény érzékenységével mintázta meg
Gertrud királynét, tiszta szóejtése,
hüvösséze, lassan felébredő lelki
furdalása sok értékes perccel aján
dékozott meg. Utóbbi éveink Gert
rud klrálynéját az artikulátlan hör
gés jellemezte, melv;ben elsikkadt a
szöveg: Sulyok Mária tiszta belső

és kulső rajzú Gertrudia minden
elismerést megérdemel. SOó8 Lajos,
ez az egészen kezdő színész, oko
san, .nértéktartással. az f)!5yéniség
ereiét érezteíve formálta meg Ho
ratíöt. Szépen beszél. lefkiismere
tes, komoly művész hangja, megje
lenése kitűnő, - kár, hogy nem a
terjedelmében tán rövidebb, de
igazi salnészí játékra több alkalmat
nyuj tó Laertest .i átszotta. Szakáts
Zoltán Poliniusa száraz volt, miut
e megbízható színész minden eddi
gi alakítása, Szakáts Miklós simán,
kicsi t színtelenül alakította Claudi
ust, Tapolczay Gyula kedélytelen ül
a sírásót. A szeroposztás melléío
gása volt a drámai kitörésekben,
bősi akcióban olyan gazdag Laertes
szerepével a naturburs Puská,s Ti
bort megbízni: nem csak ő hibás,
hogy Laertes volt az előadás leg
gyengébb pontja. Baló Elemér jó
zan szellemalakja elkedvetlenített.
Toronyi Imre szépen szavalta a
színészkirály monolögiát, észrevet
tük Mádi Szabó Gábort és Boz6lcy
Istvánt és egyelőre csak fenntar
tással szólhatunk a fiatal Medvegy
Márta Opheliájáról. Fülöp Zoltán
színpadi kerete szép volt, nem hi
valkodó, Márk Tivadar jelmezei ki
Iejezök. Nagyszándékú. majdnem
míndenben kielégitő előadás: méltó
Shakespeare-hez és Arany János
csodálatos fordításához.

Thurz6 Gábor
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) IE ILE INI IKon
SZERKESZTŐ: KATONA JENŐ

Szerkesztőbizottság:

Almásy József, Horváth Sándor Q. P.

Molnár Kálmán, Szekfű Gyula.

Megjelenik minden hó l-én és 15-én.

El6flzetéll egy évre 4 pengó.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VLker••
Andrássy-út 28. Telefonszám: 11-44-18.

Postatakarékpénzlári csekksz : 11.8'10.

G. D. DOBAY O.LGA

,
JAKOB, , ,
KUTJANAL
A MAGYAR SZetUFÖlD KIADÁSA

ÁRA FŰZVE 4'50 PEHGÖ




