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SZINHÁZI KRÓNIKA

t. NEMZE']'! SZINHAZ

André Birabeaunak eddig csak a gyermek- és serdülőker kríziseit
tárgyaló darabjai jutottak el hozzánk, és igen szép sikerrel futották
meg pályájukat. Az eltévedt báránykák "tavasz ébredése" prob
lémáját könnyed, franciás hangszerelésben éppoly behízelgő mér
séklettel boncolta a nemes humorú szerző, mintahogy a Délloyü
mölcsben a faj keveredés korunkat annyira dúló kérdéseit is lég
tornászi könnyedséggel bogozgatta és oldozgatta. Szó ami sző, Bu
dapesten mindig meglehetős sikerrel kopogtatott André Birnheau;
mert ha nem is hatolt sohasem égető problémáink rnélyére, hanem
épkézláb francia vigjátékok szerzéso volt csak a főcélja, krizises
korunk problémadzsungeléből mindig kiragadott egy marékra való
iszalagot, hogy azt megszagoltassa velünk. A ,,I-Iárom mama" című

vígjátékában sem tesz egyebet. Már jól ismerjük technikáját és
azt állapítjuk meg, bogy ezúttal nem öregbítette sikereit, banem
csak megtartotta a régi szabványt és a régi nívót. Miközben ugyan
is Franciaország a születések borzalmas csökkenésének nyavalyá
jától szédeleg, mint egy vérvesztett, tiltott műtéteken többször át
esett nő, tuiközben több mint milliónyi férfia hadifozságban és
külföldi munkában senyvedezve, tágítja a francia család falanxán
esett, fél Maginot vonalnyi réseket. miközben megállapítják, hogy
a francia fiatalember buszonötéves korában alig házasodhat, mert
a házassághoz szükséges öt vagy tízezer frankot eddig a korig se
hogy sem bírja összehozni havi ezerbatszáz frankos átlagkeresete
mellett, szóval amig a francia demográfiai horizonton a legsötétebb
vibarfelbök gornolyognak, szerzőnk egy gazdag avagy legalább is
jómódú férfi családi életének kárpitjait lebbengeti fel előttünk.

Ez a Michel Quercy, mire a függöny felgördül, már négyszer
is megházasodott. (Banális törvényszerűség, de mintha a házasság
terén is a kereslet és a kínálat törvényei uralkodnának: amíg egy
nek négy feleség is [ut, a tömegek fia egy feleséget sem vallhat
magáénak, pedig nő sokkal több akad ma Franciaországban, mint
férfL) Quercy urat azonban menti az, hogy első felesége, míkor
Gilbert fiát megszülte, meghalt. Ez a Gilbert anya nélkül nő fel.
Felnöhetne akkor is anya nélkül, ha még élne az anvja, de úgy
nevezett mondain életet folytatna. A Gilberté azonban balott. Ez
persze mind csak előzmény Birabeau darabjában. Mikor felgördül
a függöny, Gilbertet is kórházi ágyon, véres sebbel a mellén lát
juk. A tizennyolcéves fiú a Boisban átlőtte a mellét, mert harminc
ezer frankot sikkasztott a vállalattól. ahol nénztárosként dolgozik.
És most jön a birabeaui humor. Az apa valahol Olaszországban
ötödik házassága főpróbáját kísérletezi s a fiú ágya mellett egy
másután megjelenik a három mama. aki pótolni lett volna hivatva
a hiányzó egyetlenegyet. Az első mama hetedik évéig nevelte a
fiút. Ű volt az anyás pótanya, csak dédelgetett, simogatott a keze
és lágv volt a szava. Majdnem úgy kényeztette a fiút, mint egy
igazi. Aztán jön a második pótmama. Ez tanárnő volt és hozta azt
a szígort és nyaklevesre lendülő tenyeret, amire egy igazi mama
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is elszánja, magát, ha fiacskája már nagyon rakoncátlankodík és a
praekamaszkori szemtelenségek még a pattanások előtt ütköznek
ki belőle. És jön a harmadik mama is, aki az ig-azi kamaszkor kü
szöbétöl nevelte a könnyelmű kölyköt. S talán itt történt a legna
gyobb hiba apótanyák kiválasztásánál, mert ha az első kettőt jól
is választotta volna ki Quercy úr fiának testi-lelki jóléte érdeké
ben, ez a vészesen fiatal mama pajtásnak szerződtetett csupán a2
ifj úhoz. S a vészesen fiatal mostohaanyák az ilyen nag-y íorgalmat
lebonyolító apák mellett ugyebár nem szolzálnak mindig a legjobb
iskolául? Hisz az igazi anyák ilyenkor sóhajtják el szívük legmé
lyebb rejtekéből ímádságaikat, hog-v az az első nő, aki magzatjuk
útjába kerül, ne a végzetes fajtából való legyen. A "végzetes"
ugyanis jobb ha csak későn kerül elő, amikor a fiatal oroszlán
már meg is bírkőzhatik vele. Node itt komisz kis nőcske volt az
első. Brilliáns gyűrű kellett neki és a fiú sikkasztott érte. Amolyan
kis "voule de luxe", a legrosezabb fajtából, amelyiknél nemcsak az
öreg gavallérnak kell pénzesnek lennie, hanem a fiatalnak is.

Gilbert a kórházi ágyon és később az apja lakásán, ahová mind
három mostohaanyja követi a szívéhez nőtt fiút, persze nem vallja
be egyszerre mostoháinak tettének okát. Az anvás mostohának azt
mondja, hogy nem becsülheti többé önmagát, a katonás tanárnőnek,
hogy semmire sem vitte és sikkasztott. a fiatal pajtásmamának pe
dig, hogy szerelmes. Eddig tart a darab érdekesebb, lelkileg is
pszichológiailag értékesebb része. Azután jön a vígjátéki rutin.
A mamák a közös lakásba hívják a végzetes nőt, visszacsalják tőle

a drága gyűrüt, aztán a fiú főnökét is magukhoz hivat ják és meg
puhítják a kis sikkasztóval szemben. Ezek halott részei a darab
nak, körülbelül annyi hasznuk és értékük van, mint annak az idő

nek, amit mondjuk sorban állással töltünk el. Végül megérkezík
az apa ötödik, rosszul sikerült nászútjáról. Együtt találja múlt já
nak élő bűnjeleit, a három marnát a lakásán. A három asszonyt,
akikről egy kis kegyes csalással úgy nyilatkozott, hogy csak a fia
kedvéért választotta őket. Mert a kisfiúnak anyás mostohára, a
serdülőnek katonásra és a kamasznak pajtásmamára volt szüksége.
Ez már a francia vígjátéki geométria elmélete.' Mégis szén, amikor
ari: apában felébred az apa. Ráébred, hogy fia van, halálos vesze
delemből menekült és ő is felelős lett volna érte s nem volt elég,
hogy csak egyre fiatalabb mamákat szállított neki. Ari: apa meg
igéri, hogy ezután apa lesz. Hihetünk-e neki? S elég-e most el
kezdeni, hogy egy apa az anyát is nótolja? A függöny némi lar
moyant apa-fiú ölelkezés után legördül s a közönség mégis kissé
elgondolkozva megy ki a színházból. A torzkép-gúnykép-vígjáték
sokaknak az elevenébe vágott, csak éppen az élet még sokkal csú
nyább és nem születnek ilyen angyali mostohákból háromlevelű
lóherék, akik mentik egy fiatal élet körül, ami menthetö. Szóval
ft darab kicsit felületes, kicsit hazug, kicsit a vígjáték-geometriáért
olyanok az alakok, amilyenek Nodehát ezek a francia alakok még
mindig toronymagasságban állnak mindazok fölött, amit a magyar
vígjátékok manapság (későbben rátérünk) produkálnak. örüljünk
hát Birabeaunak a Nemzetiben és a [é előadásnak is. Tasnády
Ilona igazi jó mama és Mátray Erzsi is elég katonás tanárnő.
Szörényi Éva mint pajtásmama eléggé megnyerő. Ungváry helyett
szívesebben láttuk volna az elhihetöbben kamasz Puské« Tibort,
akínek úgyis a Nemzeti Színházban volna a helye, amíg másut.t el
nem rontják, de Ungváry is jó szabványos Gilbert volt. RUlnall
Michel Ouercy-je nagy külföldi filmalakításokból kölcsönzött fél-
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szeg apa-mozdulataiban valóban kitűnő volt. A tehetséges ElJry
Kató lehetne már eln'szer kevésbbé könnvüvérü nőcske is, mert
mást is tudna játszani, de örülünk, ha fln' is láthatjuk. No és két
karakter fif{lll"8, Iványi Irén és Lehotay remek karikatúrája zaz
dagítja a színészek regiszterét, és hátul caipogva megjelenik valaki
a jövendő sikeresek közül, Bakó Márta. Még csak akadémiai nö
vendék, de játsszal még II Évát és Melindát is, hacsak nem Gert
rudíssá' fejWdiik inkább. Orbók Attila a Birabeau darabok avatott
magyarra fordítója most is teljes feln'verzetben tündököl és jó
Major Tamás rendezése is. Horváth János díszletei kissé fakóak.
Egy lakás, ahol rövid idő alatt négy nll viharzott át mint feleség,
kissé ziláltabb s kevésbbé áporodott lehetett volna. AvalJY úgy
gondolkozott a díszlettervező. hogy ezek az asszonyok nem tartották
érdemesnek valamit is változtatni az els II asszonytól örökölt beren
dezésen? Hét, hat és öt évig voltak feleségek s Quercy úr ís va
gyonosnak látszik. Valöszínülez rendezkedtek is az asszonyok s
kissé stíluszagyvább lakás maradhatott utánuk. Sajnáltuk, holn' ezt
nem éreztük.

*
Asztalos Miklós Asszollylázadásában mondja egyhelyütt Beth

len Gábor, hogy nem szabad ezt a rosszillatú ügyet tovább terjen
geni hagyni. Valami ilyest mond, nem jegyezhettük meg jobban ft

nem eléggé klasszikus mondást, de tartjuk magunkat hozzá elmélet
ben mi is. Nem terj engetj ük, nem magyarázzuk, nem kritizáljuk.
Szegény szerz(J, szegény színház, szenény szereplIlk már úgyis meg
kapták a magukét. Most vesszük észre, hogy szinte alliterálunk. Ha
a darabban tizedrésznyi költészet lett volna, sokkal kisebb lenne
a baj.

MAGYAR SZINHAZ

No és mégegyszer Asztalos Miklós. Az 1942 nem lesz kabaíás éve
sohasem, az egyszer bizonyos. Mert ez a "Négyes" is, amelynek oly
nehezen találták meg a legrosszab címet, nem marad el a eimétől.

Szélhámos álpárok szövetkeznek benne egymás kifosztására egy
olyan rivierai szállóban, amelyből előzőleg a német technika haj
meresztő alaposságával szivattyúzták ki a levezöt s minden olya.
merev és élettelen benne, mint ein' blokkházétrítészeti kiállítás mo
dellcsoportjában. Úgyiátszik mégis, az ellentéteknek is vannak tör
vényeik. Simor Erzsi eddig minden életes mílíöben merev szép
ségbaba volt, most pedig őrajta csillozott a színtátszás életetlehelő

melege a leg.iobban. Egyszerre elkezdett játszani és jó volt. Most
aztán nain' érdeklődéssal várjuk, hogy csak optikai csalódásban
volt-e részünk és csak a gipszmodellek között tünt-e fel élőnek ez
ll, nagyon szép asszony, valn' pedig ízazán elindult a színjátszás
felé, mínt azt Hegyessy Mari mégkésőbben megtette? Re
méljük, hogy igen s következő szerepében is bebizonyítja ezt. A
karikatúrát viszont kapásból Földényi találta el jobban. ök ketten
mentették, ami menthető volt. Ki menti mez azonban Asztalos
Miklóst vagy a történetírás, vagy a színdarabírás számára? Sze
gény el!észen rossz vágányra futott s kissé gorombának kell len
nünk vele szemben, hogy egészen más utakon közelítse meg-, ez
után céljait.

A pesti színházak már csak ikreket szülő szerzőket preferálnak
ebben a fagyos márciusban, amikor különben semmi élő sem akar
zsendülni. A Vigszínháznak is van tehát ein' Birabeatt- ja, hogy
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kritikánk vérkeringésében is visszatérhessen önmagába a kör.
Sajnos ez a vérkeringés olyan mint a haldoklóé: egyre lazvmata
gabb. A "Kit szeretek" eredeti formáját nem ismerjük. Ez a re
mekmű eddig rejtőzött előlünk. Nem tudjuk, hogy eredetileg is
ilyen vérszegény volt-e, vagy csak az átdolgozás ártott meg neki.
Háborús időkben vannak olyan receptek, hogy babból «esztenye
tortát fabrikálnak. Cukor, tojás ugyanannyi kell bele, csak éppen
élvezhetetlen lesz a negyedkiló babtól. amit belé préselnek. Ilyen
bab-gesztenyetorta ez a darab is a maga triplabázasságtörési esö
mörével. A babtortát is csak világháborúnként egyszer ízleljük meg,
de vannak konzekvens lények, akiknek elég volt .az előző világ
háború gyomorpróbája. B6kay János átdolgozásában most egy ilyen
felmelegített babtortát kellene lenyelnünk. Csak egy fűszer igazi
benne, vagy legalább is megtévesztésíg jó utánzat, az Ajlau-féle
vanilia. A Fényes Aliz-féle gesztenyepótlék, a Szilassy-féle tojás
por és a Ladomerszky-féle kukoricaliszt nem jó keverék. A da
rabba belevetített filmen 'rolnay Klári mint saccharinpótlék szere
pel. A darab maga is csak amolyan Birabeau-pótlék, a lényege el
veszett valahol, ha volt egyáltalán. Még egy ilyet ne írjon Birabeau,
mert saját magát beperelheti hitelrontásért.

PossQnyi Lászl6

KÉPZŐMŰVÉSZET
A "NEMZETI SZALON" KIALLI'rASA

Beszámolónkat azzal kezdjük, hogy nagyon elítéljük azt a lelkisé
get, melyből ennek az együttesnek megszületett a kiállítási jog
címe: ,,1942". Mert nem megbocsátható életrevalóság, hanem a
stréberség az, ami ebben a halandzsázó és nagyképű címben plasz
tikusan kimutatkozik. Bizony nagyon szomorú, hogy pár művész

kivételével ez a kiállítás is a felületesség nyüzsgésa s nem az élet
kedve. Aztán mi az, hogy "alkalmazott művészet"? Nemde: a mű

tárgy harmóniába állása környezetével? Ez azonban annyira ma
gától értetődő és mindenre alkalmazható valami, hogy a folytonos
hajtogatása nálunk, azt kell éreznünk, elrejteni' igyekvése annak,
ami ma meztelenül, megtévesztő szólamok nélkül sok gyámoltala
nul érző embert szomorú valóságra döbbentene. De a zavarosban
jobban lehet halászni ...

A mesterségbeli készség, a tehetség kultúra, azaz a lélek ki
virágzása, a mult helyes kiértékelése és az igényesség új perspek
tívája nélkül talmiság, formalizmus, amiben csak aláhullaní, ki
fosztódni lehet... Szomorúan állapítjuk meg, hogy ennek az
együttesnek nagyobbik része a formalizmus széles útján jár. És
nem kelt éles szem hozzá, hogy lássuk: a belső nívósüllyedés év
ről-évre milyen mérvű nálunk. Értük fájlaljuk ezt s a jövőkkért

kiáltjuk, hogy gondolják meg: ami szépségünkké, otthonunkká lehet,
ami maradandó értékké lesz, az a tisztaság csendjében megfoganó
belátás, becsülés, épséges szeretet, - fény, hogy egymásra talál
jon ember és ember... Az igaz művészet . a beteg. bizarr indivi
dualizmus helyett, amiben kerge ez a világ, a napfényes, a gyer
mekség önfeledt idíviduum-országán dolgozik: megöli a hiúságot, II

nagyobb koncért nem áldozza fel az emberségét, nem alkuszik
meg az ördöggel ...
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