
megismétiliődő jeleneteket é s ezért 
nem is esik olyan nehezükre valóban 
életesen megjátszani a nagy történel
mi napokat. 

Második művész-filmünk különösen 
•a fényképezés terén mutat lényeges 
fejlődést, ami érdekes mieglesetéseket 
hozhat a közeljövőben és ezért kíü-
Iönös érdeklödiéisisel várjuk a követ
kező filmek bemutatását. S ha te
kintetbe yesslz.ük, hagy jdenleg több 
in int 10 új művészfilm forgatása fo-
lyiik, ú g y ez azt is jelenti, hogy a 
jövőben aiz ország népeinek igényeit 
már nagyolbb lehetőséggel elégítheti 
ki a jugoszláv fiSmtejmelés. 

Kun Szabó György 

SZÍNHÁZ 

A MINISZTER FELESÉGE 

•»Ridtentcm dicere vemun« — ne
vettetve megmondani az igaizat, de 
nem elnézően és .nem is megbocsátó-
an, hanem könyörtelenül és éles, el
ítélő hangon, — ez a szatíra. És 
mivel mi a drámáiban nem mehetünk 
el vállvono&iató neintörödömséggel a 
kérdés mellett, hogy a sz nipadra ke-
riilő darab tragédia-e, bohózat-e 
vagy éppen szatíra, mielőtt most to
vább mennénk, föltétlenül meg kell 
határoznunk a íntífaj követelményeit. 

Humor vagy szatíra kell,. — ugrik 
elénk a kérdés, ha a színházi bemu
tató tianuflságait é s az összhatást 
mérlegeljük? 

A лшисиг fúrnom művészi eszköz és 
ha igazaim művészi, akkoir ártatlan is. 
Fölmenti, miintegy föloldozza az em
bert apró botlliadozásai alól, mert 
szereti. Nem tagadja meg tőle a ro
konszenvet, még akkor sem, ha ezek 
a botladozásolk nem csupán sjzavai-
bam, db hirtdeni vagy akár1 meggon
dolatlan icsellekedeteiiben (megnyilvá
nulnak. Oe még a g ú n y eszközeihez 
sem nyúl. mert hősét menteni акат-
ja, hogy átsegítse együgyüségein és 
megkapajrüntsa számára az elégté
telt. A humor nemcsak nevettetni, 
de mélyen tsajnáiltatni, is. tud, hisz 
macáénak vallja mindaízt, amit mond 
és azonosulni tud vele. A humor az 

alkotó társadalomból 'hajt ki, annak 
a kéipét tükrözi a maga eigészséges 
kacagásán i s . . . A szatíra soktel 
keményebb s amennyire művészi 
eszköz, annyira fegyver is, mert ami
kor a hulló, ^romboló társadalmat 
vagy életíoirtmiát hírálja, annak bel
ső hajait kutatja, a bajokban nem a 
fogyatékosságot > látja,, hanem a 
b ű n t , .amely a cselekedetek minden 
fondorlatiában ott fészkel és benne 
él a szándékban is. A szatíra nem 
emberi botlásokat, (hanem társadiai
mi betegségeiket fed föl é s pellen
gérre állít 

N'usies Branisziláv alakjai nem íbár-
g y ú figurák, nem ás botladozók, ha
nem a tőkés rend-szer mindem hájjal 
megkent kuíárai, építői és s^olgaiel-
kei. Apraja-naigyja imindatz. H a a v íg-
játé'kelem néha el is önti a darabot, 
mert Nnsics szerette és tudta meg
nevettetni a közönséget, e mögött 
mégis ott érezzük a társadalombírá
lat sokszor szinte merészen éles 
hangját «és az ítéletet is, amelyet oly 
könyörtelen csattanással kimond a 
hataliom, a vagyon felé kapaszkodó 
kn zsákmányoló osztály fölött 

Hiteles-e a: kiéip? Nnsics életműve 
és írói inagatairtása hitelesítették. 
Szerfalában és a régi Jugoszláviában 
a politikai és a társadallmii élet sza-
tírikiuis .a>rca. A »csainsrlija.« messze a 
magasban, a nép fölött élit s kiket a 
polgári élet mohósiága magával ra
gadott, azok is oda tartottak. 

A nyárspolgár ebiben a környezet
ben jó alanynak bizonyult, mert 
egyedüli vágya az érvényesülés és 
a. tiölötte élő [nagytőkések, álilamjfér-
íiak iés az államapparátus f díszterei' 
életmódjainak majmolása. Zsivfca 
asszony. PopoviiCs Szima miniszteri 
tanácsos felesége is fölifelé néz, hogy 
leteile annál jobban taposhassoia A 
miniszteri előiliéipitetés csak alkajlom 
arra, hotgy ez a rabfaiátiuis törtető 
asszony megmutatkozzék a maga 
igázd vfclóságfálbati és pflilanatinyi 
tündöklésével fényt vessen imándar-
ra, aimjii körül\öjtHe fonrityog, .zaljíik, 
amö: voltaképpen körüllvesizii é s ami' 
az egész viiliáigiának egyedüli liéttiyer-
ge. Nincs e&yetlen. olyan alak se k>ö-



rülötte, akit a véletlen .sodort volna 
a tévelygésbe, mert (nem (tévelygő 
Péró, az öreg drnoík sem, hanem 
szolgaStelek, akinek megalkuvására 
és megtestesült lakáj szellemére osz-
tályuratoait lehet építeni. MMenki 
a maga külön kis vágyával, pana
májával, »ügyels-bajos dolgával« 4 s iet 
a niinisztaiiné elé és miinidenkdi hasz
not takar húzni -abból a pozícióból, 
amely — ú&y érzi és nagyon ás jól 

<érzi — az ő osztálymagatartásából 
vált családi levejsies-fazékká. Most 
mindenki merni akar beillőié, még a 
tialadivesztetti cselédlány is, akit ez 
,a hulló környezet .tett »fehér-cse
léddé^ Zsivka asszony, a mimszter 
felesége nyárspolgári mohóságában 1 

mindent egyszerire fölnyalábolna: 
hatalmat, tekintélyt, társadalmi hi
vatást (?) és társaság;! .szerepet is. 

Szóval (mindazt, amit az unalikadó 
osztály politikája é s belső élete le
hetővé tett számiára. Ha mimdez 
most, az első nekiszalaidásr,a nem is 
sikerült, ha a v ő szívósabbnak és 
agyafurtalbbniak is bizonyult, mintáz 
anyós s ha a naigyzásí hóbort bot
rányba fis fullasztotta a miniszteri 
csalfád életét, — a mmiiiszter felesé
gre é s a többiek ezt nem ú g y érzik, 
nrntlia csatát vesztettek volna, ha
nem csupán egy kis balsikernek, 
amelyet a (férj — a lemondás után 
— egy kéízileigymtésisiel intéz el, a 
»mmiiszteri gyerek* teli tarokkal, 

bömböl! az utcán, hogy »le a kor
ma miyal«, a kudamoct ivallott asz-
szony pedig gúnyosam néz végig az 
államkassza.! palmpoló vején, mert 
tudja, hogy iaz ő társadalmában, ha 
ma valami nem is sikerült, holm'ap 
majd óvatosabb lesz s megint mi-
nisztermé lehet. 

A darab vázát, ha í g y nézzük, s 
ha Nusics mondanivalóiiban a mély 
tárcadalimi jelentést keressük, akkor 
a szatírának ez a maró levegője 
csap meg bennünket A darabnak ez 
az ígazi értéke s mieim az a vígjá-
tékelem, amely kétségtelen végig
húzod ik 'benne és nagyen sok eset
ben, ha a rendelő vagy ,a színész 
nem tartja kezében a (lényeget meg
mutató mozzanatokat, hatóerejével 

előtérbe kerül és a jeleneteket egy
más utáin fokozva a komédia vona
laim viszi. A köz/önség soraiban a 
vidám és megelégedett nevetés he
lyett harsány hahota hallik s itt-
megközelített nusicsi alakokról és 
már nem is a színész, hanem a je
lenet keltette zaj nyomja el ai tova-
iranil'ó cselekmény legértékesebb 
csattanóit. 

A Magyar Népszínház sonrendben 
most a harmadak iNusxs-.darab be
mutatására vállail koz ott. A »<jyamús 
személy* a Nusics-művek között is 
a ilegvázlatosabb darabok közé .tar
tozik, í g y annak (beállításairól — >a 
bemutatótól eltelt két év után — tá
volról sem mondhatunk jót. A pár
huzam megvonására és »a íejlődés 
ktértékeiliéséire tilkallimasabb a 'másr 
fél esztendővel ezelőtt tbennaítatott 
»Kepviselo«. S á n t h a Sándor ren
dezői munkáját dicsérjük, ha a Kép
viselő bemutatója után ma <már jól 
ninísicsö szatíráról beszélhetünk. A 
darab beáTlítá-?ába<n és a képek meg
szerkesztésében éreztük azt, hogy 
itt nem a koméd.lára, hanem a tár-
saidlalmií jelentésre helyeződött a 
hangsúly. Minden rendezői törek
vés erre irányult, ha nem is sikerült 
lehatolnia a noisicsi szatíra mélysé
géig, itiogy ezeket a mélységeket 
miért nem érte el, erre a kérdésre 
leghamarább a tipológia néhány je
lentős tételevei! válaszolhatunk. Netm 
vígjaték-tiípusokról van szó, ezt na
gyon jól megértette a rendező, de 
ú g y érezzük, hogy egy-két akarva 
nem aflrarva rokonszenves' $zínmű-
tipus mégis becsúszott az együttes
be. Mint az elöljáróiban már mon
dottuk, a szatíra rokonszenvet nem 
tüj , Cséda alakja mégis (rokonszen
ves és nem kis 'rakoni&zenv sugárzik 
olykor Dára arcáról, hogy aiz öreg 
míinis&tler sizánalmjas faljakját me is 
említsük. JÓL lehet nagy föladatot ad 
egy családi tabló színes beállítása, 
de myomiban vesizít az értékéből, ha 
élettelen jpaplrmasévá válik. í gy a 
családi nagy jelenet tablójából egy
két alak (Jakab bácsi, Pánta és 
részben Jóva is) elsikkadt, bár jól 



•tíü-djaik, a néhány szavas szeirep sem 
<ok arra, hogy jelentős alakok elsik
kadjanak. 

Kétségtelen, a miniszterné alakjá-
nak a megformájlájsa a legösszetet
tebb föladat s a helyes megoldás 
egyben a diarab alaphamigjának meg
találásait jelenti. Nem a rendezőn 
•múlott, (hogy S e f c s i c s Maci Zs-iv-
ka asszonya nem áis annyira játéká
nál, iránt inkább alkatánál és orgá-
n-imiánád fogva a nagyasszony alak
ját sejttette. Erőteljes é s többé-ke
vésbé háiteljejs alakítás volt ez a ma
ga nemiében, ha csupán színészi tel
jesítményről vokia szió. 'Ezúttal s 
mindig, .amikor egy alakra épített 
danafo fősízerepéről van szó, mem elé
gedhetünk meg azzal, hogy Sefosocs 
Mici »bevalt«! Az ilyen közhelysze
rű megalapí tás természetesen köz-
helyslzierű teljesítményt jelent. A 
művészi ábrázolás iaiz, ha Nusfics 
nyárspolgár asszonya nemcsak kán
tál (s nem ú g y kántál, aihogy neki 
nem áll jól) hanem Iművészl áté lés
sel megtestesíti a nyárspolgárt. Az 
aprjóhb éts néha nagyobb <túlzások 
— ú g y éreztük, — segédeszközei 
voltak ahhoz, hogy a nagy jelenete
ken átvergődjön. (A harsány, arti-
kullátlan hang már nem a szatíra 
hangja, — aiz már a 'burleszket Je
lenti). Mindeme fogyatékosság elle
nére a darab nem egy najgy jelene
te éppen a főszerep ib'ztonságában 
érvényesült és soksizínű derűjének 
nem kis miértekben visszhangja a kö
zönség siker. 

T i k v i c k i Mánia egy drámai 
hősnő hatványozottan nehezebb sze
lepével sokkjai hamarabb megbirkózik 
és tragikai hangulatot sokkal előbb 
tud teremteni, minit egy szatíra vagy 
szatirikus v'igíiáték kis szerepében 
derűt. Pattogó, túl gyors ütemű be
széddel igyekezett a cselekmény han
gulatába kapcsolódni, nem egyszer 
le ds maradt s szinte egyedül, egé
szen imás han&uiatkört teremtett ma
gának a színem. így nem óis csoda, 
hogy méha túlzásokhoz folyamodott, 
amelyből olykor csald édes nevetése 
hiMentette helyre. 

Cséda az újdonsült miniszter veje, 

korrupt é s agyafúrt fővárosi fickó, 
aki házasságát is az apósa előmene
teléből vagy előléptetéséből csorgó 
pénzekre építette. Számításból és ha
szonlesésből él, mint az uralkodó 
osztály mküden élősködő fffisztere s 
ennek aíz éiettstiiuísmak biztosításáért 
mindenre képes. Szeretne egy szép 
asszonyt két feetési osztállyal, de 
nem vetne meg »két asszonyt négy 
fizetési osztálilyal« sem. A Maigyar 
NépszMiáz bemutatóján a tőkés 
reiidiszer e sötét figumája volt a leg-
tévesebben megfogalmazott és elraj
zolt aliak. Nem volt típus, hamemegy 
egyszerű, majdnem szürke tisztvise-
lő, aki néha, egy-egy röpke pillanat
ra rokonszenvessé is vallhatott az 
egyik ámulatból a másikba eső kö
zönség előtt. S ö v é n y Károly jól-
S'került maszkja is inkább a tisztes 
polgár maszkja maradt, aki vár 
ugyan a hozományra, mégpedig az 
í'lhmkassizából, de ú g y fékezi anyó
sát, mintha a család tisztességére 
egyedül ő vigyázna. Sövény (mindaz
zal adós maradt, amit a szerző Csé-
dáról Vászó bácsi szájába adott s 
így a imrliriiszterné anyós! gyűlöletét 
is indokolatlanná tette. 

A tenyeres-talpas szobalány nyel
ve ú g y oldódik, ahogy azt környe
zete megengedi s bizalmas családi 
szerepe akkor vál-:k cinkostársivá, 
amikor kinyílnak előtte a törtetők 
Sizennyesládáá'. A szolgalelküséguek 
ezt a sajátos formáját N. K i s s Klá
ra helyenként egészen elfogadhatóan 
érzékeltette, főleg a darab első jele
neteiben: később, amikor s,zie.repe a 
bizalmasé s alaikla a cselekmény 
középpontjába kerül, nem egyszer 
elejti a fonalat vagy fiatal epizódils-
ta módjájra elsieti. Figurája plaszti
kus volt, sokhelyütt egészem rnegra-
gadió, azután megrljnt megfeledkezett 
a koncentrációiról s kis szövegíöl-
mondás után behúzott nyakkal vo
nult, át a színen. A játék megszakít
hatatlan folyamattosságá-ra fokozot
tabban kell törekednie Kiss Klárá
nak, hogy egy pillanatra se essen ki 
a szerepéből: telijesítménye csak í g y 
lehet egységes é s egyöntetű. 

A filiszten világ kifent alakjait 



Nusics mesteri kézzel rajzolta meg. 
Nem 'bohócok s nem is üres pipejkö-
cök; ezek, ha. a darabban a piperkő-
cök fogásaival is lépnek föl, hogy a 
mondáin életiben fölszedett mázukat 
megcsillogtassák. A letűnt társada
lom egy ilyen .ingyenélője Dr. Nin-
-kovics !külügyniin:;sztériutr,i titkár, a 
inlníi&zcernék belső, titkos barátja és 
a nyárspolgárok nagypolgári vágyai
nak fizetett be teljesítője. S á n t h a 
Sándoui kivasalt tiisztviselő-donj'Ulanja 
taíán a legjobban megközelítette a 
nusicsi akkor, bár játékjának folya
matosságát technikai hiányosságok 
zavarták meg s í gy figurája sem 
válhatott valóiban élményszerű vé. 
Mindjárt itt kell 'megemlítenünk! 
C s e h M á r i a Szója asszonyát, 
aki, amint a színpadra lépett, magá-
va/1 hozta egész társadalmi múltját* 
tmindazt, am,j a könnyű vérű, polgári 
mük élettét betölti. Nem adott többet, 
de kevesebbet sem. Éppen a túlzá
suktól való tartózkodásával érzékel
tette azt, hogy nem él a helyzetko-
mifcuim iroppant előnyeivel, hanem 
vallóban a jelentésre helyezi ,az ala
kítás súlypontját. (Maszkjából ahter-
vadjó s mégis élni vágyó nö arcvoná
sai hiányoztak.). Igy, végre N a g y 
Frigyesmek is alkalma nyílott bemu
tatnia alakító képességeit. Fővárosi 
jampece hiteles alak annál isi inkábh, 
mert ez az ő igazi eleme. A kabaré 
olyannyira ismert pesti hangja nála 
most nem tört fölszínre: a színészi 
teljesítmény javaira lefékezte a Nu-
sács-szöveg. Szabó István, Balázs 

• Janka lés Fazekas Piri olyanok vol
tak,, minit amilyeneknek ályen szerep-
köriben már láttuk-őket. Vigyáztak 
és sikerrel vigyáiztak arra, nehogy 
elmosódó figurát adjanak, mint Síulc 
Пша és 'Mamiuzsics István. Godáiiyi 
ZolKán lomibrozó tipusa sókkal jobb 
volt, mint hasonló alakok üres íihn-
kópiái. 

Az uralkodó osztályok szolgalel-

kei a inaiguk szánalmas esendőségük-
ben is az elnyomatás torz kíépeit ve
títik, — ezt olvashatójuk ki Nusics 
írnokának nagyszerűen megfestett 
alakjából s ezt érzékeltette olykor 
csaknem niaradjéktialanuil K i s s 
György is. Ebben a részleteiben ki
dolgozott játékban Láttáik vagy in
kább egy-egy mesteri fölvi;lilanás'ból 
következtettük, ho;gy -Kiss Györcy a 
mellékszerepért; a főszereppel egyen
rangúvá tudja tenni. És számára a 
bírálat részéről ez a legnagyobb el
ismerés. G y a p j a s János sihederje 
elfogadhatóbb eddigi alakítás ainái^ 
Kevesebb a műkedvelői gesztus s 
egyre több benne a puszta komédiá
zást háttérbe szorító emberi, vonás. 
Ideje lenne már, hogy ne csak a gye
rek, de a fölnőtt szerepekben is m e s ~ 
t-aiáílja a megfelelő hangot. Rind Ká
roly kainika túrája kacagtató, de nnint-
ha jobban bele illene egy bohózatba,* 
mint a több fegyelmet igénylő szati-
ratkus vígjátékba. A darai1-) nem e?v 
kisebb szerepe része az egésznek. 
Az együttes tagjai, akik a isizínlapon 
helyet kaptak, egyre érezhetőbb szi-
iijésZiS •íegyelimezettséffgei végezték _ 
munkájukat. 

Nuisics Braoiszláv istzatirikus vígjá
téka', a »Miniszter feilesege« nerneiő-
szqr szerepel magyar színpadon. V a 
lójában ez volt az első Nusics>-darab,, 
amellyel a magyar színházlátogató 
közönség megismerkedett, de a pes
ti színpadok szájaíze szerint ismer
tetett ímeig vele. Mert a hevenyé
szett fordítások éppen azt sikkasz
tották el a dia rabbal, amjj ajnnak és 
az egéslz, misricsi színmüirodalomnak 
a lényege. Herceg János fordításá
ban ezért iiiem csak a frJnomtollú pró
zaírónk munkáját keflil diiesérnünk, 
hanem a »Gospodja ministairka« e lső 
hiteles fordítását, amelyben a mű. 
igazi mondanivalójára é s a s z e r z i 
hjnrsítatlan értékeire lelünk. 

Lévay Endre 


