
THURZO GÁBOR:

SIINHÁZI KRÓNIKA
A "stuart Mária" az érő Schiller
alkotása, annak az időszaknak re
meke, amikor a Sturm und Dranz
láza már lecsittult, a költő a klasz
szicizrnus felé fordul. A két király
nő drámája áttetsző szerkezetű,

mondauivalö] ában és formájában
vilázos ; a költő mérséklettel dol
gozik, nem zsufol többet a műbe,

mint amennyit mondanivalójában
elvisel. A mesét néhány nap tör
ténetébe szűkíti és a szenvedélvek
rajza helyett a lélekrajzra van
gondja. A két királynő tökéletese
sen, szűkszavúan mintázott alak,
Schiller felfogásában mindkettő el
sősorban asszony, szenvedő és sze
rencsétlen, egyformán jelentős sze
mélyíség, akiknek az a tragédiáj uk,
hogy nem férnek meg Angliában.
Két ilyen egyéniség sok e kis szi
getnek, s egyiknek vagy másiknak
pusztulnia IH'II. A csatából, ame
lyet megvívnak, - két asszony és
két politikum csatája. - a nvertes
pusztul el: Stuart Mária leovözi
Erzsébet királynőt, mert az ő ke
zében van a lélek és emberség ha
talma, s mégis ő kerül hóhérbárd
alá, mert vesztes ellenfeléé az ura
lom hatalma. A műben rendkívül
plasztikusan olvad egybe az egyéni
és a történelmi sors, Schiller az
egyén í és a Staatsaktiont egyaránt
egyensúlyban tudja tartani, s "Stue

art Mária" ezzel az etn'ensúllyal
emelkedik a korábbi drámák, a
Don Carlos, a Wallensteín-trílózía
fölé. Az előadásnak elsősorban ezt
az egyensúlyt kell éreztetnie. A
rendező nem emelheti ki sem az
asszonypárbait, sem az állami drá
mát, a kettőt egymás alá és egy
más fölé kell rendelnie: az asszo
nyi tragédián átüt a helyes rende
zői értelmezésben a történelmi
dráma és a történelmi drámát, az
eszmék drámáját, emberivé teszi
az emberi lélekben, seznvedéJyek
ben való gondos részletábrázolás.
A Nemzeti Színház Ielújításának
rendezője, Abonyi Tivadar, nem
tudta kellőkép ezt az eltVensúlyt
érvényesíteni, s ebben nemcsak ő

volt a hibás. T(Jkés Anna forró em
beri szenvedélyességgel mintázta

meg Máriát, vergődő asszonyt állí
lott elénk, aki minden asszonvi
gesztusában érezteti a királynőt is.
Szerenesés alakítás, a kitűnő szí
nésznö egyik legjobban átl!"ondolt,
legszerenesésebben megvalósított
szerepe ; bensőséges átélése kárpó
tol azért is, hogy helyenként nem
tudja fokozni a kitöréseket és in
kább az intim [elenetekben,
Mortirnerrel való párbeszéde, a ha
lálra készülődés, - nyujtott mara
dandót. Mátray Erzsi, az ellenfél,
alakítója, sem asszonyi, sem törté
nelmi vonásokat nem adott a félel
metes "szűz királynőnek", színte
len volt, bizonytalan, dikciöja mind
az emberi melegsézet, mind a ki
rálynői Iölényt nélkülözte. Ketteiüj;
mellett a férfiak feladata halvá
nyabb, de Urau Tivadar szenvtelen
Leicestere, Abonyi Géza és Lebo
ta!! Arpád, a két államférfi alak
jában, kelleténél, tán szárazabb
volt. Mortimer jellegzetesen schil
leri Iiguráját, - az Ármány és
Szerelem Ferdinándjának, a Don
Carlos Carlosának. a Wallenstein
ifjú Piccolominiének, a Tell Vilmos
melchatali Arnoldjának mását, 
Ungváry László személyesitette
meg szenvedélyes túlzásokkal. de
túlzásaiban is hitelesen éreztetve
a Sturm und Drang Schillerjének
költői jelenlétét.

•
Moliere kétarcú író, vfgiátékai mé
lyén, - minden bohóckodás elle
nére, - rengeteg keserűség, sza
tíra, kiábrándultság van. Ez a ket
tősség a legkevésbbé éppen a leg
nagyobb remekben, a "Tartuffe"
ben olvad egybe. Komédiázó mel
lékszereplök seregében ott áll egy
lélektanilag realisztikusan, már
már verisztikusan ábrázolt fősze
replő, az álszent, kéjenc, a!!"l1'álvta
lan Tartuffe. Rendkívül nehéz a
rendezőnek a ne!!"édes környezetbe
olvasztani ezt a figurát, úgyhogy az
előadás egysége teljes legven és
Tartuffe csak részese maradjon a
komédiának, de se a komédia ne
mossa el Tartuffe-öt, sem Tartuffe
a komédiát. A régebbi magyar elő-
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adásoken, - szemtanúk emlékez
nek még rá, - hánfi Jenő robosz
tus, falstaffi élet-élvezőnek ábrá
zolta, Odry Arpád sima, romlott
udvaroncnak. Az efféle ábrázolás
körül fölszabadultabb lehet a ko
médiázás, az egész keserű bur
leszk. Major Tamás, aki nazv ősök.

től kapta örökül a szerepet, se po
hos kéjenc, eszem-iszom cimbora,
se sima udvaronc nem volt: való
ság'g'al patológikus tünetnek fogta
fel Tartuffe-öt, a szó szeros értel
mében is csúszómászó, undok bé
kának, elnyomott. utált szörnynek,
aklbő] minden gonoszság szinte lá
zadásként tör e16. A felfogáson ví
tatkozni lehet. - hiszen, ha a
szöveget figyeljük, Tartuffe alakjá.
ban ez a "Frankenstein fia" is
benne van, - de amit Major Ta
más a figura egység'es felépítésé
ben, a részletek hajszálfinom ki
dolgozásában alkotott, az vitán fe
lül álló. rendkívül tehetséges, egyes
pontokon - így a rajtakapás után,
- zseniális színészí munka. Apdthy
Imre remek rendezése ehhez a
esúszómászó varangyhoz idomította
az elöadást, s kicsit ostobának. ki
esít idiótának állította be, - hogy
Tartuffe-jét elfozadtathassa, - a
Tartuffe-re esküdő Orgont, s maga
játszva Orgont, ilyen félig hülyé
nek ábrázolta is, reneeteg jó szí
nészi ötlettel. A velük szembenálló
esalád tagjai pergő, friss tempóban,
csúfondárosan vették körül őket, a
rendező vigyázott az elmésen roha
nó dialógusra, a játék apró, fínom
trükkieire, El általában arra bozv
az összjáték összjáték maradjon,
senki se csináljon egvéní ügyet
szerepéböl. Ez az összjáték aztán
maradéktalanul sikerült. A Nemzeti
Kamara Szinhdz szinpad án utóbbi
éveink legjobb Moliére-elÖ8dását
láttuk. Különösen Somogyi Erzsi
pajkosan szemtelen Dorine-jában
telt örömünk. Ezt a kitűnő szlnész,
nőt esztendők óta nem nekivaló
szerepekben játszatják, pedig ő a
lezjobb, - ha szabad így mondani
- klasszikus szubrett, a hiteles
molíére-í és shakespeare-i tréfacsi
náló. Utoljára a "Minden jó, ha jó
a vége" Rosalindálában láttuk eny,
nyire elemében. ilyen hibátlannak
és jelentősnek. Makay Margit asz
szony-figurája csupa lelki elegen
eia, elmésség, Gobbi Hilda ostoba
Pernellenéja mértékletes vaskos-
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s~, OIthy MfJgdfJ az efféle nel!'édes
leányszerepekben a legjobb. Kitűnő

volt Balázs Samu remek beszédű

rezonnörje, kedves Pataky JenlJ és
Szabó Sándor két fiatalembere, na
gyon mulateágosnak, kis színészí
telitalálatnak könyveljük el Ma·
tány Antal "lojális úriemberét".
Kitűnő egyéni alakítások. remek
összjálék.- a színészek Moliére
szavait jó költö, Jankavích Ferenc
fordulatos fordításában mondlák.c-
Ja8chik Almo8né elegáns díszleté,
ben moliére-i szellem csa-eng: a
Nemzeti Színház együttesének esz
tendlík óta legjobb klasszikus-in
terpretálésán voltunk jelen.

•
"Mi az igazSdgP" - kéredzi Pir/Jn·
della darabja eimében, de nem len
ne Pirandello, ha a kérdésre fele
letet is akarna adni. Mi az iR'azság?
- az-e, amit én gondolok magam·
ról, vagy amit mások gondolnak ró
lam? Az "igazság"-e az ígazsá«,
vagy a látszat? Altalában: van-e
valami, ami ne lenne esetleges,
aminek az ellenkezője éppúr,nr ne
lenne lehetséges és logikailag ie
eltogadhatő és bitelesftbetlí? Ez a
játék a valósággal és annak való
sáQ'szerű másával. - játék úg'y,
hogya közönség egy percig ne le
gyen tisztában még azzal sem,
hogy mikor játszik az iró s mikor
nem - Pirandello-komédiák állan
dó magja. Komédiákat mondottunk,
mert még a drámák is - épp"ln e
játékos kérdés-Ielvetésük miatt, 
mindiz komédiák. Ilyen komédia a
tragikus IV. Henrik, a sötét és ke
serű Hat szeren keres ellY szerz6t,
- 8 ilyen komédia a "Mi az igaz
ság?" is. amely, véletlenül. szerke
zetében, az ismeret-elméleti problé
ma színpadí tálalásában valóban
komédiás külsejű is. Maga a da
rab az Irénak kevésbbé jelentés
műve, de jelentős annyiban, hogy
megtaláljuk benne az egész Piran
dellót. S megtaláljuk egyik leglé
nyegesebb vonását darabjainak.
ami hol nyiltan, hol rejtetten ott
van mindegyikben: a játékot a
szlnpadl játékon belül. Itt is,
akárcsak az utóbbi években nálunk
bemutatott darabjaiban, két részre
tagozódnak a szereplők: egyik ré
szük a közönség, más szóval a "tár.
sadalom", amely konvenciókkal ter.
belten szembekerül egy kisebb-



nagyobb szfnjátszó társasá~~al. A
IV. Henrikben maza Henrik játsz.
sza a színhásat, az ő viselkedését
igyekeznek a többiek megfejteni, a
Hat szerep keres egy szerzöt
ben a rejtelmes hat sserep, - itt
három gyászoló furcsa lény, akik
hiába magyarázgatják sorsukat a
megfejtéere éhes kisvárosi "társa·
ság"·nak, nem tudják elhitetni ve
lük sem magukat, sem sorsukat.
Az igazság nem derül ki, - ahogy
a IV. Henrikben, a Hat szerep ke
res egy szerzöt-ben sem derült ki,
- hiszen sorsukat 6k maguk is
saját pártállásuk, saját igazságuk
szerint magyarázzák. A ezínpadon
lepergő külön kis commedia del'ar
ténak nincs megoldása. Legfeliebb
tanulsága, - az életet és tünemé
nyeit úgy kell vennünk, ahogy van.
Vagyis az olasz eredeti címe sze
rint: az igazság "olyan ahogy vesz
szük". Ebben a fintorban oldódik
meg, ha ugyan mezoldásnak mond
hatjuk. a kisvárosi izgalomba do
bott három rejtelmes alak tragédia
ja. Az Oj MarlNar Szinhdz előadása

a műnek inkább kisvárosi légkörét
hangsúlyozta ki, mint a pirandellói
fintort. IlIT meglehetösen felemás
játékban volt részünk. Halassy Ma.
riska kitűnően érzékeltette a rei
telmes öregasszony szerepében a
bizonytalansagot, amely láttára el
kell hogy fogja a nézőt: őrült is
volt, nem is, - őt pontosan mín
dig "úgy kellett vennünk, ahogy
van". Perényi László erőszakos ha.
tásvadászattal lerontotta a darab
batását: 6rültnek játBzotta a szere
pet, e flIT, társszerzőnek csapva
fel, önkényesen megoldotta azt, a
mit Pirandello nem oldott meg. Pi
randello hőseit, - különösen a
.,szerepeket" a bonyodalmon belül,
,- nem szabad egyértelműen ját.
szani. A kétértelmű játékra Ha
JaSBy Mariska nyujtott ió néldát,
A kisvárosi társasá'! jellegzetes
llzószólóinak megszemélyesít6i Pi
randellót úgy Játszották (HarSdnyi
Rez8/J), mintha a Szabin nők elrab
lása lett volna éppen müsoron.

•
Wedekindnek egyik apró tragédiáia
viseli ezt a eímet: "In allen Sátteln
gerecht". Ezt mondhatjuk Hermann
Bahrról is, aki h06SZÚ élete alatt
mindent csinált, amire egy író csak
vállalkozhat. Végígélte valamennyi

világnézetet, valamennví Sinus
irányzatot, El mindegyikböl cselek
vöen vette ki a részét. Volt fran
ciás komédia-Iré, bécsies szatirikus,
expresszionista forrnaújító, - voU
benne Lavedan, Sehnítzler, Hasen
elever. sőt élete utolsó szakaszában
még harcos katolíkus politikus
író ságot is művelt és zalosan tért
meg. Sok minden volt, minden mü
fajban, világnézetben és stílus
irányban jól érezte magát, s mín
den pálfordulásának állított e-w
egy mutatós, ha nem is [elentös
emléket. Franciás-bécsies korszaká,
ból való a "JoSephine", amely Na
poleon magánéletét tárgyalja szati
rikus modorban, elmésen. karrika
túrisztikusan, franciás ötletességgel
ét; bécsies érzelmességgel. Akár
többi színpadi műve, ez sem jelen
tős, de megmunkálásában ez is
elegáns. Vaszary J~no8 fordítása és
rendezése egy kicsit vastagabbra
fogta a kornédíát, de lezvünk őszin

ték: Bahrnak ez sem ártott meg,
66t, ez sem használt sokat. Darab
Ja kellemes szörakozás, lehet ne
vetni bennn, nyomokat nem haev
senkiben, de amikor a függöny le
hull, elévedetten mondhatiuk, hozv
eléggé jól éreztük magunkat, mert
színházat láttunk, kedves és felszí
nesen elmés komédíázást. Az And·
rásSy 8zinház nyilván Murátí Lili
kedvéért verte le a port a több
mínt harminc éves darabról. A be
mutatónak meg is volt az értelme,
mert Murátítól friss, könnyed, ér
zelmes, asszonyian fölényes és az
elégikus utolsó felvonásban őszintén
tragikus alakítást láthattunk. Jose
phine-ről jellemraizot adott, me«
niutatta ennek a furcsa, - és még
furcsábban színpadra vitt, - asz
szonynak lelkét, minden össsetett
ségével egyetemben. Ez a szerep
majdnem megközelíti már azt a
szerep-sstnvonalat, amely Murátinak
esztendó'k óta nem jutott ki. A
címszereplő mellett mindenki csak
epizodista. űsorto« Gyula hanyagul,
sok burleszk-ötlettel formálta meg
Moustaehe tiszti szolgát, Turay Ida
kicsit olcsó kabarésással ein' cser
fes szobalányt, VaSzary Piroska
kedvére komédiázott a markotá
nyosné szerepében, Bilicsi Tivadar
komoly elmélyedéssel próbált em
beri hitelt adni Talmának. a szí
néaznek. Somogyváry Rudolf ifjú
Napoleonja kellemes alakítás, de
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ez a nyers ifjonti szenvedélyesség
mintha nem lett volna őszinte, a
tehetséges fiatal színész líraibb
alaptermészet. Egy kis szeronhen
Mezey Lajost láthattuk; mostohán
mért mondanivalóját tehetségesen,
őszinte szenvedélyességgel közölte.
Fülöp Zoltán díszletei szépek és
mutatösak, de a harmadik kép ál
monumentalítását túlzottnak érez
tük.

Mindig tiszteletreméltó, ha valaki.
ben becsvágy van. Lapjaink, folyó
irataink rnűkedvelők ostroma alatt
állanak, de a visszautasítások
előbb-utóbb meggyőzik az ostromló
kat arról, hogy okosabban teszik,
ha egy-egy békés hivatalba vagy a
konyhában teljesítik kötelességü
ket és gondűző percek számára itt
műveiket a családtagoknak olvassák
fel. Ságody József, akinek "Ked"
című színpadí termékét az Új
Magyar Színhdz egészenérthetet.
len okokból kiengedte a családi
tűzhely mellől a színpadra, nem
ilyen szerény miíkedvelő. Rendkí
vüli SZÍVóssággal dolgozik, s első

darabjának kínos bukása sem tud
ta szándékától eltéríteni. Van hasz
nos dilettáns, aki írogatás közben
legalább olvas, s van kártékony is:
ilyen Ságody József, aki tüzön-ví
zen keresztülviszi, hogy dolgozatal
időnként nyilvánosság elé kerülhes
senek. A "Köd" elképesztő, maoyar
színpadon soha-nem-volt példája a

mükedvelőségnek, Izléstejenségnek,
műveletlenségnek. Novellányi me
sét tereget szét három Ielvonásban,
bőven adagolva fél-füllel ellesett
irodalmi reminiszcencíákat: á Ros
rnersholmból a fehér lovakat, a Ka
mélíás hölgyből a kurtizán haldok
lását, Pirandellóból a bolondokat.
Ezek az ismerős helyzetek nyaka
tekerten elképzelt figurák működé

sének eredményei. Nincs itt lélek
ábrázolás, nincs itt emberi, vagy
legalábbis színpadi hitel. - nincs
ebben a darabban az ég világán
semmi. Legfeljebb egy sereg köz
hely, nagyképűen kimondott köz
mondás, szedett-vedett, két balke
zes "bölcselkedés". Thália ez alka
lommal síró arca-felit mutatja az
Új Mavyar Színház felé: nem azért,
mert Sázody műve dráma, hanem
azért, mert a magyar színjátszás
múzsája csak sírhat, hogy effélével
rontják hitelét. Mihez foghattak ez
zel az embertelen feladattal a szí
nészek? Mivel, érthetetlen okokból
nem lázadtak fel, szürkén-közepg
sen eljátszották a szerepeket. S
ezzel, megtették kötelességüket.
Somlay Júlia, Szilágyi Szabó Esz
ter, Perényi LáSzló, Földényi Lász
ló, HarSányi Rezslj olyan volt, ami
lyen a szerepe. Egyedül Halassy
Mariska művelt csodát: még em
berséget is vitt a rábízott napiros
ajakra.

Thurzó Gábor

E L V E K É S M Ü V E K
DR. LÁNYI JÁNOS: SZÉKELY
VÉR. Dobói Dobay Mária Etelka
n6ver eiete (1913-1940). 8zerz6
kiadáSa. (Sopron.) 1943. 122 lav.
3.-P. - Á kolostorok zárt világa
ma már nemcsak a kívülállók ki
váncsiskodásának titokszerű tárgya,
hanem ennek a mesterségesen el
sötétített természetfölötti világnak
irányjelző fénypontja a lelkiség út
ján is. A keresztény vallásosság'
történetének legtöbb fejezete magá
t61 értődően egy-egy kolostor és
annak kisebb-nagyobb hatómezejé
re kisugárzott lelkisége kénét raj
zolja meg. A lísíeuxí Szentnek pl.
egész világiskolála keletkezett,
amelybe szívesen ellátogatnak mé~

nem-katolikusok is. Az Istenbe

438

merült lelkek írásait nagyon sokan
olvassák, könyvkiadók szívesen fog
gadják, idegen nyelvterületekre ha
mar átültetík ; életrajzuk szintén
nagy keresettségnek örvend. Nem
kritizálják, hanem hívő lélekke!
tanulmányozzák, egyéní eligazodást,
bátorítást vagy legalább vizaszt ke
resnek és találnak bennük. A hit
nain' tényeinek a megéléséhez ön
bizalmat merítenek ezekből a 
főleg velük egykorú - egészen
emberszabású, de ugyanakkor a
szentek magasságában járó, kivá
lasztott lelkekből. Nem egyszer pe
dig országos, sőt még' szélesebb
körű mozgalmak indulnak el zár
dai írások nyomán.

Ezt a könyvet is csak mélységes


