
É L E T É S K U L T U R A 
Színház. 

IDEGEN . ASSZONY. A közönság 
Vándor Kálmán darabjának- minden 
előadásán megtöltötte a. színházat. Kí-
méli -vagy miinek szólt ez a nem min -
den-napi érdeklődés': a főszerepet ala-
kító Lázár Máriának vagy magának a 
darabnak? A művésznőnek bizonyára, 
de magárnak a darabnak is. Helyeseb-
ben a tárgynak. Egy családos' magyar 
férfi és egy özvegy szép szerb nő sze-
relme adhat olyan drámai bonyodal-
mat, amelyből hatásos jelenetek tá-
mládnak). A jelenetekkel auem is fukar-
kodik a szerző, szinte filmszerűen bont-
ja képekre a darabot. Ezzel talán való-
színűbbé teszi a történetet;, mintha 
egyazon szinre 'terelné állandóan a 
szereplőket, de a sok átrendezés ala-
posai! jneiginyújítja a máskülönben rö-
vid művet. Maga a történet vegyes ér-
zelmeket kelt a nézőben, főleg akkor, 
ha dr, Koszta szerepére gondolunk. Bár 
a szerző nem akarja őt megtenni sem 
a miagyar tiszt, sem a magyar férfi 
megszemélyesítőjének, a darab meséje 
szerinti mégis csak a magyarságot: kép-
vise l a szerb környezetben. Mindvégig 
giyemge férfinek mutatkozik, s az utol-
só jelenetben is a szerb ,nő figyelmez-
teti kötelességére. Igaz, hogy akivel 
szemben áll, azt ellenállhatatlannak 
gondolta el á szerző, s még inkább az-
zá (tette Lázár Mária kitűnő alakítása. 
Akcentusa, pillantásai, kedélyének hul-
lálmizása, asszonyi primitívsége és 

1 ugyanakkor okossága sűrítve érzékel-
tették egy egiész faj jellemét. A szöveg, 
amit mondott, nemzetközi voliti, ő te-
remtette meg azokat a feltételeket, 
hogiy a fekete hegyek országának lel-
két érezzük ,ld belőlük. Valószerű volt 
a szerb nő környezete is, különösen a 
konok öregasszony szerepében Völcsey 
Rózsii. De ezt a tőlünk idegen világot 
fejiezte ki Ruttkay Mária nehezen meg-
szólaló. egész lényével gyűlölő cseléd-
asszonya is. Szegedi Sz.. István jobban 
felmelegedhetett volna- szerepében. A 
szerelmében vergődő férfit kissé mere-
ven, néha érzéketlenül játszotta. Hor-
váth Máiria a szenvedő hitves: és Vá-
rady Szabolcs a lázadó fiú jelenetedben 
adott figyelemre méltót. Ladányi Fe-
renc a szokott könnyedséggel oldotta 
meg feladatát. 

ÁRTATLAN VAGYOK. Henry Cro-
ziére bohózata, mely Vaszary János át-

dolgozásában került a magyar színpa-
dokra, jól megérteti velünk, hogy mi a 
különbség a tragédia' vagy a hozzá ha -
sonló ¡nagyszabású dráma és a franci-
ás szellemű vígjáték között. A Strind-
berg, Hauptmann, Shakespeare vagy 
Molière-féle dráma lehet fojtó levegő-
jű, tele lehet erkölcsi' bukásokkal vagy 
megsemmisüléssel!, maga/ a mű mégis 
felemelő, tisztító haítású élmény. Cro-
zière bohózata tulajdonképen egy éj-
szakai csendháborítás története, mely-
bői nem történik semimi, amit valaki-
nek felróni kellene, csupán félreérté-
sek és félreérthető helyzetek sorozata 
a játék, mégis milyen valószínűtlenül 
hangzik a befejeziő jelenetben' a hősnő 
ajkáról1 az „ártatlan vagyok". Ettől a 
megállapítástól függetlenül a darab va-
lóban szellemes és ijól jiáitszható. A szí-
nészek és a rendező fel is ismerték a 
kínálkozó lehetőségeket és bőségesen 
kielégítették a könnyebb szórakozást 
kedvelő közönség igényeit. Harcos Irén, 
Ladányi Ferenc, Várady Szabolcs, Már -
kus Lajos, Szánthó Mária valaxneny-
nyien megkapták az egyéniségüknek 
való szerepét és rászolgáltak az elis-
merésre. 

IRODALMI MATINÉ. A Szegedi Vá-
rosi Színház nem. operetlszínpad, dé 
mégsem tűzhet műsorárai annyit a 
Miais'szifcus'ok'ból, amennyi a helyes íz-
lésii'evelés érdekében kívánatos lenne. 
Ezt a hiányt a színház matinékkal 
óhajtja pótolni, hogy legalább Ízelítőt 
adjon az ezidőszerint előadásra1 nem 
kerülő örökéletű művekből- Az első 
matiné műsorán Katonai, Sophokles, 
Goethe, Racine, Shakespeare és Moli-
ère neve szerepelt. A rendezés szeren-
csés kézzel válogatta össze azokat a 
részlteteket, melyeken- keresztül a drá-
mairodalom nagyjait közelünkbe akar-
ta hozni. Katonát Tiborc panasza (Sze-
miethy Endre) Sophoklest az Oidipus 
király hirnöke (Várady Szabolcs) Ra-
cinet az Andromache Hermione—Ores-
tes jelenete (Cserna Brigitta: és Váradv 
Szabolcs) Goethét a magános Faust té-
pelődése (Szegedi Sz. István) és: Sha-
ikespearet a Romeo és Júlia erkélyje-
l'ehete (Dénes Anna és Várady Sza-
bolcs) képviselte. Legnagyobb sikere a 
Molière Kénytelen házasság-ából elő-
adott nagyobb részletnek volt, mely 
szinte befejezett egésznek hatott. Kü-
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lönösen Bakos Gyula és Bakó László 
szereztek sok vidlám percet a hálás kö-
zönségnek. Az egyszerű díszletezés 
mindig megifeleLő hátteret adott a szín-
padon mozgó alakoknak. De a matiné 
lieveiőhaitásának fokozáséra kívánaltos 
a kísérőszöveg gondosabb felolvasása, 
vagy előadása. 

MI AZ IGAZSÁG? Pirandello nem-
csak új darabokkal gazdagította az iro-
dalmat, hanem új drámai' stílust is te-
remtett Ezen a színpadon megszűnik a 
hagyományos drámiaii sablon, megszű-
nik miniden, amihez irodalmi' nevelé-
sünk és színházlátogatásaink hozzá-
szoktattak. A régi dráma lírai gyöke-
reikből nőtt Iá, a drámaíró jelenetek-
ben gondolkodott, melyek maguk is kis 
egységek voltak a darab egészében, 
szellemes mondások haagpottak el, me-
lyekből szállóigék lelitek, esetleg egész 
monológok szakadtak tó a műből, s 
miint lírai költemények éltek külön éle-
tet, és főleg emberek mozogtak a szín-
padion, akiket jellemeknek neveztünk, 
és elsősorban aizt vizsgáltuk, hogy a 
drámaíró tud-e ilyen ú. n>. hús* és vér 
emberekét teremteni. Ez volt néha a 
döntő a megítélésben. Ez a fajta drá-
maíró költő volt és erős rokonságot 
tartott a lírikussal. 

Pirandellóiban a filozófus lép a költő 
helyébe, aki nem jellemekben, küzde-
lemben, megtapadó szellemes monda-
tokban gondolja el a drámát, hanem 
tételekben, melyéknek igaizolása lépés-
ről-lépésre halaid, mint egy levezetés, 
lítt nem .számítanak sokat a jelenetek: 
csak az egésznek vani értelme, nem fon-
tosak az „életitől duzzadó" jellemek: az 
alakok csak számjegyek és képletek a 
levezetésben), és a hangulat, a költészet 
helyett fontosabb a logika, az igazolás-; 
ra Váró tétel biztos levezetése. Ez a 
dráma lehet száraz, de nem unalmas, 
hiszen at pszichológia nemcsak esztéti-
kai gyönyörről tud, hanem logikairól 
is. A pirandellói gondolati drámáinak 
is meg vani a magái hideg szépsége. 
Fáraszt, munkát ad, de többet ér, mint 
egy azonnal áttekinthető; problémátiah!, 
megjátszott modern. színpadi képso-
rozat 

Pirandello drámájában új' az is, hogy 
belekapcsolja a játékba magiáit a nézőt 
is. Tapasztalhattuk ezt a Mi az igaz-

ság? előadásán is. Mi is együtt izgul-
tunk és tétováztunk a szereplőkkel, a 
kisváros kíváncsi alakjaival. Nem láit-
tunfc bele a szerző kártyáibai az első 
jelenetek utián, de még később, sem lát-
ítiuk előre, hogy mit várhatunk a kifej-
lettől. Mi is folyton tévedtünk az igaz-
ság körül!, s magunkon tapasztalhattuk 
azt amiről az író meg akar győzni: 
szomorú az igazság sorsa az emberek 
közötti 

Ez is egy faijita emberábrázolás, de 
nem az Othellók, a Tartuífe-ök világa, 
hanem az egész emiber megragadása. 
Mintha azt miondaná a szerző: Amit ti 
az igiaizsáEnak mondotok, az csak a ti 
i'gazs'ágtok' Ismerjétek meg magatokat! 
— Aat azitám ránk .bízza Pirandello, 
hogy mit gondoljunk a darabjáról. Ö 
maiga nem nevezi művét sem tragédiá-
naik, sem komédiának, hanem parabo-
lának: példázatnak, melynek tanulsága 
is van. Akii ai Mi az igazság? tanulsá-
gán nevetni tud, az nevessen, de aki 
mélyebben néz ebbe a parabolába, az 
magábaszáll. 

A darab a rendezőtől és a szereplők-
től mindenre kiiterjedő gondos és fe-
gyelmezett munkát kívánt. A színház 
mag is felelt ennek a kívánalomnak. 
Ladányi Ferenc és Völcsey Rózsii a 
két, főszerepben valami mást adtak, 
mint eddigi aJakKásadkibain:: rajtuk is-
merhettük meg a pirandellói embert, 
akit folyton körültikáz a kérdés: őrült 
va>gy nem őrült? Both Béla érdeme 
nemcsak a- kitűnő rendezés, hanem a 
pirandellói' reliaitivislta világnézéS' tol-
mácsolása is Laudisi szerepében. Az 
igazság1 körül vitázó kisváros társadal-
mát Szegedi Ser. István., Horváth Má-
ria, Szánthó Mária, Bakos Gyulai és 
Szemethy Endre figurái' tették valósze-
rűvé. Külön megemlékezhetünk Ladá-
nyi és Szegedi kifejező maszkjáról is. 

Magyar színpadon a daraib Szegeden 
mutatkozott be először Fáy E. Béla 
fordításában. Az alkalom jelentőségére 
a játék megkezdése előtt Koltiay-Kast-
ner Jenő egyetemi tanár hívta fel ai fi-
gyelmet Előadása méltó bemutatása 
volt a nagy olasz drámaírónak, és ki-
tűnő bevezetés abba a külön világba, 
amit a pirandellói dráma jelent 

SPECTATOR 


