
THURZO GÁBOR:

SZINHÁZI KRÓNIKA
Kisfaludy vígjátékai óta szereti a
magyar közönség az életképeket :
egy-egy szerény, vékonyán sodrott
mesén mulatságos vagy érzelmes,
jellemző vagy különös -zsáner-ala
kokkaLEbbe az "iskolába" tarto
zik a neves erdélyi novellista, Mal
ter. Károly, első színpadi műve, az
"örökmozgó" is. Meséje édes-ke
vés, - s akár egy Kisfaludy- vagy
Szigligeti-vígjátéknál: nem is fon
tos. Egy ifjú erdélyi ezermesterről

szól, aki feltalálja az inkább vi
dám, mint gyakorlati jelentőségű
flekkensütő örökrnozgót s egy csa
pással a kisváros legnevezetesebb
embere lesz. Az örökmozgónak
eleinte jelképes jelentősége van,
ezt azonban később elfelejti az író
és a darab két-harmadában hősé

nek édes-kevés szerelmí történeté
vel, boldogulásával és szerelmí
révbejutásával szórakoztat, De a
mese nem is fontos: Molter Ká
roly kitűnően látja meg a kisváros
furcsa figuráit, kevés színnel jel
lemzi őket és ért ahhoz hogy szín
padilag - de nem drámailag 
hatásos epizód-jelenetekbe terelje
őket össze. Igy aztán meleg derű,

jókedvű irónia, harmatos érzelmes
ség gyönyörködteti a közönséget,
amely Molter esetében igényes író
kezéből I.ania, amit az efféle élet
képektől, bá.iog idillektől kapni
szokott. Ez az igényesség aztán ki
is emeli az "örökmozgó"-t mai
színpadi életképeink átlagából. A
figuráknak hitelük van, a jelene
tek ízes ek, a szerelmi hercehurca
andalítóan mértéktartó. Szép és
kellemes este, jól szörakoztat, s ha
nyomot nem is hagy az emberben,
kisideig ottmarad szívében valami
finom derű. A Nemzeti Színház
színészel, - sokszor bebizonyoso
dott már - az ilyen fél-polgári, fél
paraszti miliőben érzik magukat
legjobban, s a kitűnő epízédísta
gárda itt van elemében. Élükön
Bodnár Jen{J uraskodó, ravasz és
vajszívű kocsmárosa áll: egy-egy
mozdulata, tekintete remekül jelle
mez, - ez a figura, ahogy mon
dani szekták, "az életből van el-

lesve". Peihes Sándor savanyú vá
rosi urasázot, Kürthy György nagy
hangú vidéki polgármestert, a kar
rikatúraban mindig ízléseset nyuj
tó Ungváry LáSzló kétb alkezos
ügyvédbojtárt, Rajczy Lajos mo
gorva, de aranyos ügyvédet játszik
- mindegyik kitűnően. Jávor Pál
a főszerepben most is telivér férfi
és MéSzároS Agi tündéri kedves
séggel elevenít meg egy kis er
délyi tündért. 8zilasSy Gyula ren
dezése jó tempót diktál és ügye
sen fogja egybe az epizódokat.

*

A spanyol vígjátékirodaimat szín
házaink mindig kirsit mostohán
kezelték. Ebből a gazdag kincses
tárból az utóbbi időben csak Mo
reto elmés Donna Diánája került
elénk. Tirsa de Molina "Zöldnad
rágos lovag"-ja bemutató, - mín
denesetre kicsit elkésve, az író
születése után közel háromszáz
esztendővel ismertet meg bennün
ket egy színpadhoz remekül értő,

furfangos észjárású színpadi ezer
mesterrel. Tirsa de Molina nem
volt nagy író, mégosak nagy víg
játékíró sem, nincs benne semmi
Moliere éles iróniájából, a shakes
peari vígj átékok finom költőiségé

ből és mélabújából, - nem akar
mást, mint a vásúri commedia
del'arték mutatványosai : ismert
helyzetekkel, ismert ötletekkel el
szórakoztatni. Vígjátékában nincs
igazi költőiség, ígazí morál és íga
zi életbölcsesség, - de van egy jó
adag színpadismeret, viccesség,
kedvesség, remekül tudja forgatni
figuráit, - bábjáték-figurák ezek
persze mind - ügyesen élez ki
egy-egy mulatságos helyzetet, fris
sen pergő, tréfásan csattanó verse
ket - magyarra Lendvai István
fordította őket - ad színészei szá
jába. Valami bájos üdeség árad
ebből a darabból, néha szeretnök,
ha a báb-figurák egy-egy recítatívö
után fürge áriákat, érzelmes kettő

söket énekelnének. Eszményi víg
opera-szöveg, Mozart "Szök-
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tetésének" zenéje nélkül. A szme
szeknek nem sok feladatot ad Mo
lina: kedvesnek, talpraesettnek.
"jellemzetesnek" kell lenniök, tud
niok kell a gyors veremondás tit
kát, a friss rnozgást, az alakítás és
jellemzés elegáns könnyedséget.
Ha ez mezvan, akkor Tirsa de Mo
lina igénytelen barokk vígjátéká
nak minden bája érvényesülhet. A
Nemzeti Színház előadása közép
úton van a reinhardti bábjáték
(talán emlékszik még valaki a
vendégjátékon nálunk is bemuta
tott "Két úr szolgája" bábjátékos
gráciájára !) és a shakespeari
kosztümös vígjáték között. Egyszó
val: nem közeliti meg a Donna
Diana bravuroe könnyedségét és
harmóniáját, de nem laposodik el,
nem is lesz vontatottá. Szörényi
Éva érzelmes lényéhez nem nagyon
illik a fiúnak öltözködő szerelmea
spanyol lány kalandos természete,
de jó szlnészi munkávat megoldja
feladatát s már az is érdeme, hogy
esak ritkán kívántatja meg velünk
ugyanebben a szerepben - Bajor
Gizit. Uray Tivadar míhaszna böl
cselkedő inasában a Figaro szelle
me érződik, Ungváry László szele
verdi gavallérja mulatságos, Pata.
k y Jen(J kedves és kamaszos a
bopponmaradt udvarló figurájában.
Olthy Magda pompásan ábrázolja
mindig az ostobácska, pergő nyel
vű leányzókat és Makláry Zoltán a
tenyeres-talpas vígjátéki szolgale
gényeket. Egyedül Garamszeghy
Sándor vaskos spanyol ura, - a
sehilleri Don Carlos udvarából! 
és Bornemissea Éva kelletlen han
gú Claraja ütött ki az előadás per
gő egységéből. Németh Antal ren
dezése kifogástalan.

*
"Két boldog hét" minden nyárs
polgári asszony ezíve vágya,
Fendrik Ferenc megcsalt asszony
figurájának sem kíván mást meg
adni a leánya, mínt ezt a boldog
két hetet, - tengerrel, pálmákkal,
napfénnyel, - egy abbaziai szál
lodában. Amilyen szokványosan in
dul el a darab, olyan szokványo
sak a további fordulatok is: az
asszony találkozik a Nagy Szenve
déllyel; a kislánya Nagy Szere
lemmel, - de persze az asszony
rezignál és hazamegy hűtlen férjé
hez sütni-főzni, gombot felvarrni.
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a szeleburdi kislány pedig boldog
lesz szerelmese oldalán. A téma
nem új, de ez talán nem ís baj: ft
színpadi történetek meséje ritkán
szokott újat adni. De baj az, hogy
Fendrik meglehetősen olcsón, hí
gan, unalmasan bonyolítgatja a
mesét. Szokványos figurák, szokvá
nyos hangulat, - a darab olyan,
mint egy készenvett kabát, ame
lyet csekély átalakítással egy Gó
liát éppúgy tud viselni nunt egy
törpe. Fendrik nyilvánvalóan Mol
nár Ferenc babéraira pályázik, de
mondanunj, sem kell, hogy 3. ki
tűnő írótól csak a külsöséget ta
nulta el, igazi lényegéhez hozzá
sem ért, s amit a magáéból adott
hozzá, az jelentéktelen és főleg ér
dektelen. Nem sok értelmét láttuk,
hogy ez a darab, amely a maga
problémáival és' mondén légköré
vel egy kisvárosi "ősbemutatón"

bizonyára zajos sikert aratott vol
na, pesti színnadra került. A Víg
színház előadása sem segített ez
úttal sokat a darabon, s .végered
ményben a színészek nem is nyujt
hattak sokat. Somlag Artur a vi
lágjáró, őszes halántékú, csalódott
drámairőt játssza, - feladat ez
Somlaynak? Lázár Mária az el
nyomott vidéki úriasszony, az első
felvonásban perkálban és szöveg
nélkül, a második és harmadik fel
vonásban párizsi modellekben, 
ugyancsak kevés szöveggel, - mit
CISinálhat egy ilyen figurából Lázár
Mária? Egyedül Kelemen Éva mu
tathatta meg oroszlánkörmeit egy
eléggé hálás, de tartalmatlan nai,:a
szerepben, melynek kamaszos-friss
temperamentuma nem nagyon illik
a tehetséges fiatal színésznö lábrán
dos alap-természetéhez.

*
Ritkán várta nagyobb kiváncsiság
gal kritika és kÖZönség kezdő író
darabját, mint a filmről és folyó
iratokból ismert, sőt többé-kevésb
bé a kelleténél jobban ismert Ke
recsendi KiSs Márton első színpadi
mvét, "Az elS{j"-t. Ugy képzeltük,
hogy ez a népi író, - akinek ed
digi jelentkezései sok tehetséget
mutattak, - újat hoz a színpadra,
betekintést enged a nép világába,
friss hanggal lep meg, s egyáltalá
ban: színpadon is hitelesíti, amit
eddig félig propagandisztikusan,
félig költői hitellel hirdetett. "Az



első" nem váltotta be ezeket a re
ményeket. Az íróban van tehetség,
3 színpadi hatás külsőségeihes is
ért, de témáját nem tudja Ö6Sze
fogni, túl sok szálat markol és
minduntalan elenged egyet-egyet,
Igy darabja eléggé összefüggéste
len, de mutatós epizód-jelenetek
sorozata, minden egyéniség híján.
Kerecsendi Kiss témájának szo
ciális színeit meglehetősen nyer
sen veti fel, darab-szerkesztése a
fiatal Hauptmann naturalista drá
máinak epizódot epizódra építő

konstrukciójára emlékeztet, azzal a
különbséggel, hogy Hauptmannál a
drámai feszültség epizódról epizód
ra nő, nála pedig tsökken. Figurái
ban nincs semmi új, semmi érde
kes, - ismerjük az indulatos asz
talosmestert, a meddő feleseget. a
megejtett falusi leányt, az arany
szívű meglett férfit, a kárálö anyóst.
Hogya figurák ismerősek, talán
nem zavarna, ha Kerecsendi Kiss
egy-két egyéni színt adna nekik.
De egyéniségnek, sajátos hangnak
nem sok nyomát találjuk a darab
han. Az epizódok tetszetösek. 
ezt érdemének kell elismernünk, -

de biányoljuk azt, hogy az írónak
nem volt áttekintése a drámai
egészre, problémáját nem oldotta
meg, csak egyszerűen elvágta. Min
dent egybevéve: rokonszenves kí
sérlet ez a bemutatkozás, - sem
mi több. Csak ezután vár] uk azt a
művet, melyben Kerescendi Kiss
igazí drámaírói képességeiről meg
győződhetünk. Az Uj Magyar Szín
ház pompás szereposztásban sietett
a szerző segítségére. Páqer Antal,
aki rendezte is a darabot, erővel

formálta meg az asztalos passzív
figuráját, DaJlka Margit a meddő
feleség szerepében méltö volt
"Henschel fuvarosv-beli Hannéjá
hoz, Bulla Elma tiszta színészí esz
közökkeloldott meg egy nem neki
való feladatot, Juhász József gaz
dag részletmunkával. de kelleténél
több érzelgősséggel, állította elénk
egy öregedő, szerelmes fronthar
cost. Körülöttük a rengete!! epizo
dista szép és színvonalas munkát
végzett, - a színház legbecsülete
sebb produkciója ez az előadás eb
ben az évadban.

Thurzó Gábor

E L V E K
,

E S M ü V E K
NÉPISÉGTÖRTÉNET ÉS TUDOMÁ
NYOS Df VAT. - A történettudo
many a szemünk előtt meaíiatalo
dott. Nemrég - amikor az iskola
padjaiban még tantárgyként tanul
tuk - nem érdekelte egyéb, mint
a hatalmi erők szüntelen játéka, az
uralkodók trónralépte és halála, a
háborúk és békék végtelen sora, a
külpolitíka eseményei és a diplo
mácia játékai. A történettudomány,
az átlagember képzletében, szét
esett a hadjáratok kusza szővevé

nyévé és Napuleon koalicióira vagy
a harminc éves hadjárat csatáíra
gondolt a rossz diák, mínt valami
lyen hátborzongató kérdésre. IfO'
volt ez hosszú időn át, míg a törté
nelem a saját erőiből meg nem fi
atalodott. Észrevette, hogy az ural
kodók tetteit, a csatákat és dinlo
mácíákat mindig kevesen irányítot
ták és ezek mögött a hideg évszá
mok mögött minden korban milliók
éltek névtelenül; milliók éltek,
mint jobbágyok. polgárok vagy ne-

niesek anélkül, hogy csatát nyertek
vagy követségben jártak volna.
Életük talán kevésbbé érdekes,
rnint az uralmon lévő keveseké,
nagy tetteket, kalandokat és izgal
makat hiába keresnőnk benne. De
életük sorsát még ezren meg ez
ren osztották: övék a többség.

Igy született meg a tudomány új
irányzata, a társadalomtörténeti és
hatása mintegy huszonöt éve fi
gyelhető meg a magyar szellem
világban. Legnagyobb szabású alko
tása kétségtelenül Szekfű Gyula
magyar története volt, ami teljes
mélységében lemérte az évszáza
dok szerint változó magvar életet.
Egyformán foglalkozott ~ jobbágyok
és nemesurak életformájával és
nem tartotta méltatlannak, holn' a
cifra szűr, az alföldi tanyarendszer
vagy a budapesti bankvilág kiala
kulásával foglalkozzék. Minden 01
vasója úgy érezte: helyesen tette,
hiszen mindez egy-egy színfolt a
magyar élet spektrumában.
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