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Kevés mai életet tárgyaló szín
darabbal rendelkezik drámairodal
munk és abból a kevésből, ami van, 
nem mindegyik sikerűit formailag is. 
Nehéz színházaink repertoárját úgy 
összeállítani, hogy abban megfelelő 
arányban szerepeljen a ma probléma, 
tiíkáját bemutató színdarab. Pedig ez 
igen fontos volna, mert ezeknek a da
raboknak tömegeket irányító és ne
velő hatása a legtöbb esetbén jóval 
erősebb, közvetlenebb, mint a klasz- 
szikus, vagy a polgári témakörű szín
daraboké. Ezért vártuk különös érdek
lődéssel Katajev Valentin, neves szrv- 
jetíró »Hajrá« című* háromfelvonásos 
színművének bemutatóját a szuboti- 
cai Magyar Népszínházban. Ez a szín
padi játék a Szovjet Unió első ötéves 
tervének éveiben játszodjc ie. Az ot
tani akkori viszonyok könnyen pár- 
huzamosíthatók hazánk dolgozóinak 
mai gigantikus erőfeszítéseivel, ami 
még jobban erre a bemutatóra irányí
totta figyelmünket.

Várakozásunkban nem csalódtunk. 
Az ur&!-vidéki építőtelepen lejátszódó 
események a nii dolgozóink érdeklő
dését teljesen lekötik, mert szinte sa- 
játmagukat látják a színpadon. A ml 
munkása-nk mai küzdelmét tükrözik 
vissza a betonkeverés világrekordját 
ostromló és szocializmust építő szov
jet munkahősök küzdelmei. Ügy érez
zük, hogy a cselekmény színhelye 
nem többezer kilométerre van tőlünk, 
hogy a darab hősei nem más nyelven

beszélő népek iiai. A tőkés elnyomás 
olyan egyforma a világ nrnden táján- 
és a dolgozó tömegek oly egyforma 
szenvedéseit is váltotta ki. Most a. 
felszabadult népek erőfeszítései, prob
lémái és örömei is annyira azonosak,, 
hogy ezt az előadást nézve leikünk
ben eltűnik az a nagy földrajzi távol
ság, amely bennünket elválaszt a cse
lekmény színhelyétől, ide hozza azt a 
mi vidékünkre és ta>lán csak a darab
ban szereplők idegenhangzású nevei 
emlékeztetnek, hogy a színdarabot 
másfél évtized előtt másik dolgozó nép> 
fia alkotta.

A Magyar Népszínház színészei 
ezzel az előadással ismét bizonysá
got tettek fejlődésképességükről, amit 
már különben annyiszor megálllapí
tottunk róluk. Mind kompaktabb az 
együttes, látszik az igyekvés, szorga
lom és megvan minden remény, hogy 
kitűnő, komoly egybehangolt munka
közösséggé fejlődik. Nincsenek a ki
sebb szereplőket elnyomó és lefojtó 
sztárok, meg van adva minden színész 
számára az előrehaladás, a iejlődés 
lehetősége, egy-egy megfelelő szerep
ben van kitőnés.

A darab központjában Marguliesz: 
mérnök személye á1:!, aki az új szo
cialista értelmiség képviselője, ön
tudatos, politikailag érett, jó szakem
ber, aki fáradhatatlanul dolgozik a 
terv megvalósításán és biztos kézzel 
irányítja a telepén fo-lyó munkálato
kat. A jelentkező problémákat bátran 
és határozottan oldja meg, további 
kedvet, kitartást öntve munkatársai
ba, Sövény Károly játsza tehetségesen
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ezt a szimpatikus szerepet. Érezni, 
hogy szívügye ez az alakítás, nem 
esik nehezére érzékeltetni ezt a tí
pust. Ahogy fáradtan leveszi szemüve
gét, megtörli, szemeit egy kicsit meg
pihenteti, érezzük, hogy mennyi mun
kát fáradságot, idegtépő gondot takar 
ez a mozdulat. Érezzük, hogy Margu- 
liesz mérnök részéről mennyi munka, 
előkészítés eőzi meg azt a pillanatot, 
amikor szabadjára engedheti a re
kordra törő lelkes munkás-dandárjait.

Kitűnően játszottak Garay Béla, 
Balázs István és Godányi Zoltán. Ba
lázs meggyőző erővel játszotta az 
egyik munkás-dandár vezetőjét, aki 
az új dolgozó megszemélyesítője, 
akinek már vérévé vált a munka. Mun
katársai megbecsülik, szeretik és szá. 
mukra a munkában követendő példa. 
Nagy je’enetében, amkor tévedésé
ben Marguliesz mérnökkel konflik
tusba kerül, drámai és például szol
gál, hogy a kis epizódszerepből mi 
hozható ki, ha lelkiismeretes, ered
ményt íeímutatír akaró színész kezé
be kerül. Garay Béla a rosszindulatú, 
régi időktől örökö’t mérnök-szakem
ber szerepében lép fel, aki mnden 
cselekedetével akadályozza az új vi
lág kialakulását. Garay hibátlanul ját- 
sza szerepét, ahogy tőle ezt már el 
is várjuk és meg is szoktuk. Godányi 
kitűnően személyesít meg egy a te
lepre vetődött züllött kulákivadékot.

A humort Sántha Sándor és Pata
ki László képviselik sok derűs percet 
szerezve a hallgatóságnak két szovjet- 
újságíró szerepében. Mosolyt vará
zsolnak az arcára még a legmorozu- 
sabb nézőnek is. Sántha a humorban 
egész a burleszkig merészkedik. Pa
taki, aki a darabot is rendezte, mér
téktartóbb, szelídebb eszközökkel 1110- 
solyogtat és nevettet.

Remete Károlynak nem sikerült, 
már az író által is színtelenül megraj
zolt mérnök szerepét életercsebbé 
tenni. Ügy érezzük, hogy a munka lá
zában élő telepen ir’ncs megie'elő be
osztása és ott sétál lagymatagon a két 
teli kézzel dolgozó fizikai és értelmi
ségi munkások között. Nem is csoda, 
hogy K’ava otthagyja, elutazik, kifo

gásul hivatkozva a klímára, porra és 
minden másegyébre.

Jó alakítást adnak Fekete Sán
dor, Szabó István, Gyapjas István és 
Gyapjas János.

A darab hibájául kell felrónunk, 
hogy cselekménye nem folyamatos, 
állandóan részekre szakad, veszít len
dületéből. Mozaikszerük sok minden 
van benne, de ötletszerűen összehord 
va, halmozva. A végén, mikor a da
rab már tulajdonképpen befejeződött, 
egy kas hepp-endes szerelmi jelenet 
következik. Ügy érezzük, hogy az író 
csak úgy utólagosan odaragasztotta, 
mintha a darab megírása után azt el
olvasva úgy találta volna, hogy a da
rabban a munka láza elnyomta a sze
relem lázát. Pedig abiból is kellene 
egy kicsi, erre hát hozzáírta még a 
kis záró jelenetet. Hasonló Korneev 
mérnök szerepe is. Általában a darab
ban sok tfpus elevenedik meg, de a 
központi cselekmény nem fűzi logi
kailag és érzelmileg eléggé egybe.

A színen sokszor megjelenő sta- 
tisztéria sokat és jelentősen lendíthe
tett volna a darabon, egy-egy meg
torpanó pillanatban kitölthették voí- 
i>a a hézagot, de ezt csak részben si 
került elérniök. Érzett ruhá kon a 
frissen mosott munkás-kombinezonok 
szaga, sokszor inkább egy kiránduló 
csoportra hasonlítottak, mint a beton
keverés világrekordjáért megfeszülő, 
izzadó munkásbr gádra. Igaz, hogy 
maradéktalan hatást kiváltó, teljes 
művészi igényeket kielégítő statisz- 
tériával még lényegesén nagyobb és 
jelentősebb színpadokon is e’ég rit
kán találkozunk.

M:ndent egybevetve a darab po
zitív hatása eltörpíti a kisebb hibákat 
és bizonyára az idény egyik legláto- 
^atotabb színdarabja lesz. A darabot 
meg kell néznie mnél több magyar 
dolgozónak. Akinek csak módjában áll. 
használja ki a lehetőséget és tanuljon, 
okuljon, nevessen és örüljön Katajev 
színjátékán. Tekintet nélkül az eset
leges magasabb vendégszereplési ki
adásokra, minél több olyan helyre kell 
kivimf a darabot, ahol tömegesebben 
cinek és dolgoznak magyar munkások.
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Ezekre a vidéki kiszállásokra annál 
is inkább szükség van, mert színhá
zunk csak akkor felelhet meg felada
tának, ha minél többet játszik székhe
lyén kívül, azokban a helységekben, 
ahol a magyarság A], ahol a magyar 
munkás építi a dolgozók jobb világát. 
Ehhez több színészre, csaknem két 
társulatra, megfelelő szállító eszkö
zök beszerzésére volna szükség, de 
hisszük, hogy ennek is hamarosan 
megjön az ideje. Ezek a gyakoribb 
vidéki kiszállások fognak lendületet 
adni a szépen terebélyesedő műked
velő színjátszásunknak is. Így rnajd 
azzá válhat színházunk, amit tőle vá
runk, így tehet majd a legtöbbet dol
gozóink kulturális nívójának és poli
tikai öntudatának emelése érdekében.

Kim Szabó György

»KNJIŽEVNE NOVÍNE« ÖT SZÁMA

A február közepén jelentkezett 
»Književne Novine« {Irodalmi Újság) 
egy ezidielg —  nálunk — , szokatlan 
<'.rodalnti ha*ni»gal gazdagította társa
dalmunkat, hazánk dolgozó népeit 
Írók és művészek mindeddig inkább 
az irodalmi és onűvésze,ti folyóira
tok hasébjiaúi mutatták ibe alkotásai
kat, beszélgettek problémáikról. Ez 
a -tény is hozzájárult iaihhoz, hogy 
egyrészt írem (váltak könnyen hozzá
férhetőkké ® szélesebb néprétegek 
számára, másirészt önmaguk is (távo
labb kerültek a dolgozó tömegek 
millióitól —  szánté hozz áj ár ulltak a 
hírhedt »elef ánitcsoinitforony« fölépíté
séhez.

A »Književne Novine« azt az 
igazságot bizonyítja, hogy az író és 
művész eleven irésze az egésznek; 
hivatott kritikusa —  ahogy minden 
anós dolgozó —  a társadalmi és po
litikai jelemségékneik és az irodalmi, 
vagy művészed tevékenység nem je
lent valami elvomlt, a tömegek éteté- 
•tröíl »függeitleii« laCkotóitnunkát. A pol
gárt társadalomnak ez a jelszava 
miegdoflit usyian, inég'iis szükség van 
egy olyan konkrét irodalmi jelent
kezési formára, amely a széles •tö

megek elé viszi mindazt, v iliit elér
tek, megtanulitaik és hirdetnek az 
irodalom és művészet munkásai. Ezt 
a feladatot vállalta a »Književne No
vine*, <1 Jugoszláviai írószövetség 
hetilapja.

»A jugoszláviai iró a népével 
nőtt fel.—  írja ja ilap szerkesztője, 
a nálunk is jól ismert Popovics Jo- 
van. —} Nagy felelősséggel tartozik 
népének és oly tekintéllyel bir, amely 
felelősségével együtt, egyre nő...Ha 
valóban író, akkor egyben lelki meg
hatalmazottja népének, amely tőle 
vár jelzést és távlatot. Fontos a mi 
népi íróink szava. Népünk hallani 
akarja, mit moná írója azokról a kér
désekről, amelyek népünket foglal
koztatják. íróink véleményét hallani 
akarja népállamunk, népi szerveze
teink, —  bírálatai, tanácsát és tevé
keny közreműködését követelik a 
kultúrpolitika minden területén. Ezért 
a mi igazi népi íróink népünk nevé
ben beszélnek, szavuk messzire hai
tik, hazánk határain tálra is, —  ha
zánk pedig területénél jóval na
gyobb ..

A S'Knjizevne Novine« eddig .meg
jelent ö: számában legismertebb élő 
íróink —  szieirbek, horvátok, szlové
nok, cnia-goraiak, bosnyákok, ma
gyarok —  jelentkeztek írásaikkal, 
tanulnianyaikkaíl, bkiállataikkal. An- 
árics Ivó, Kflezsa Müroszlav, Bogda- 
novics Miia-n, Bevk Firance, Zogovics 
.Radován, Gligorics VelÜbor, Finci Eli. 
tranicsevics Marin, Minderovics Cse- 
doaniií*, Dedijer Szitevan és mások 
nmelle,U, örömmel találkoztunk Sinkó 
Ervin kitűnő írásával. A »Knjizevne 
Novine« Írógárdája egyet jelent Ju
goszlávia í̂ ógárdájávall. végső fo
kon: egész népével.

Érdemes .nagy vonásokban is
mertetni: aniivel íogitalik'oznak a »Knji- 
ževroe Novisroe« írói, a 'lelkek —  ju
goszláv —  mérnökei. Andrics .Ivó be
számol az ertjejdzsáwt utazásáról; 
Bogdanovics tMiilan lElse Trióiét J.u- 
goszCáviá»ríó»l anegjeilient könyvét is
merteti, ,a 'inélyenjáiró kritíijk<us éle
sen igazságos hangján; Finci Eli a 
múlt évi Nobel-dfjfas Anérée Oidc-


