
,
ahhoz, hogy az "ideális arc" személytelen szépségétől eljusson a III. zongoraverseny
lassújának imádkozó énekléséhez.

Nincs adatunk írásaiban, vajjon szellemi erőfeszítéseiben milyen pályát írt le
l élekküzdelme. De a történelem konvertáló nagyjainak sorát sejtjük kiegészíteni vele.
Hiszen amíg a mísztíkumban górcsövezte a lélek végtelenbe ·vetülését, nem talált
maradéknélküli zenenyelvet ennek kifejezésére. Élete végére, mikor egy tökéletes
világnyelvet alkotott, a titokzatosság egyszerre személyes abszolútummá lett. Addigi
lassú tételeinek egyike sem volt olyan személyes hang, mint az utolsó műveié. Meg
erősíti ezt szóbeli üzenete a hangzatok érthetőségére vonatkozóan. A klasszikusok
istenhitét merjük végső szóként feltételezni benne.

2. Modern zeneversenyről lévén szó, igen helyes volt végignézni: mi a kortár
sak véleménye. Akár Bartók-hatásúak, akár más stíluson nevelődtek. Eszméltető je
lenség a vonósnégyes nyerteseinek munkaíránya. Világosan látható a két magyar
zseni felé tájékozódás. Ha pedig más területen volt járatos, a rokon szókincs volt
érezhető. A bírálat szerint igen sok közepes ·vagy gyenge volt közöttük. Talán elégsé
ges magyarázat ehhez az, hogy a bartóki alkotásoknak éppen a határértékeít, a fel
tűnőségeit utánozták azoknak végső lényege, leszűrtsége, tehetsége nélkül. Majd; ha
az utolsó ópuszok szételemzése, publikálása világszerte meglesz, egészen bizonyos,
hogy más Bartók-arcot ismerünk fel a legmodernebb zeneszerzők műveiben. Ez a for
rongók iránya, az útkeresőké.

3. A leülföldre szakadt magyar szerzők vezénylése, műveinek megismertetése
bő választékot nyujtott.· Mintha a legfiatalabbaknál majdnem egy generációval idő

sebb honfitársaink ugyanazt árulták volna el szerzeményeikkel, mint Kentner a játé
kával: bennegyökerezni a magyar útmutatókban, de azok életmunkásságát - tehet
ség szerint - egyéni módon magyarázni, érthetővé tenni. De ezzel zenei bölcseség
hez kell eljutni. Az pedig, nagyon ritka kivétellel, nem adódik a tudomány megszer
zésének éveiben. Életbölcseséggel jár az együtt.

Mintha sejtetni akarták volna a bemutatott művek, hogy annyiban tekinthetők

irányjelzőknek, amennyiben egy-egy stílusiskola leegyszerűsített nyelvén akarnak
beszélni.

Az egész idő legtisztább öröme volt hallani azokat a magyar alkotásokat, ame
lyek mesterművekként élnek alkotóik működésében. Azért természetes ez, mert han
gos bizonyítéka annak, hogya legújabb zene további fejlődésében a Bartók-Kodály
Weiner alkotások mellett számolni kell a magyarázó tanítványok művein kívül és
azok után, a legifjabbak útkeresésével. - A Kodály-koncert, remélhetöleg, végre már
meggyőzi a hitetlenkedőket is, hogy a két ellenpólus tengelye körűl forog még sokáig
az alkotók világa. A csodálatot keltő, önálló bolygók mindig csak szebbé teszik az

égboltot. Nádasy Alfonz O. S. B.

SZ.INHÁZ
ÉDES FIAIM
Arthur Millet drámájának bemutatója a Művész Színházban

Vannak színpadí szerzők, akiknek érdeklődés.e csak a mindenkori hétköznapok
kal összefüggésbe kerülö problémakat képes megragadni. Ezek "mondanivalóikat",
amik soha nem többek, mint az utcán találkozók, a kávéház-látogatók, társas össze
jövetelek beszéd-tárgyainak világos megfogalmázésaí, egy jó napilap-írásmű hatásossá
gával szokták megfogalmazni. Színpadra szánt f,alkotásaik" tehát a téma közérdekűsé
gével arányosan hatnak. Igy jönnek létre a "szezón,sikerek", amik azután könnyen
v áihatnak a nemzetközi szórakoztató-iparnak kedvelt export- és import-cikkeivé, ha
it színdarab tárgya számára 'történetesen píllanatnyílag más emberi égtáj és más szel
lemi klima is kedvez.
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A drámaíró szélesebb távlatokat átpillantó szeme már nagyobb idő-tájakat tekint
át: meglátja d jelenségek bonyolultabb összefüggéseit. A tegnap-ma-holnap egymás
ból fejlŐdő és összebogozódó- jelenségeiből nem az aktuális részlet-kép érdekli, hanem
az időszerű kérdések egész rendszerét áttekinti. Bensőséges fígyelme rátapad a kor
problémák egészére és mint valami érzékeny mélység-kutató, tollával, ezzel a különös
varázsvesszővel. rámutat a keresett földalatti vizekre.

A kölfö, géniuszának ereje révén még ezt a magaslati, néha hegyi perspektívát
is túlszárnyalja, amikor egy-egy művében felülemelkedik a földi történések tér-idő

dimenzióin és olyan időfölötti légkörbe, szellemi sztratoszférába ragadja szelleme,
.ahová már nem hallatszik fel sem a napi lárma, sem a kor "egyetlen dallammá" olvadó'
kórus- beszéde, csak az örök ember örök kérdésai magasodnak a végtelen és hallgatag
ég fejé.

Mindhárom tipusnak, a színpadszerzői készségnek. az írói tehetségnek és a
költői zsenialitásnak, megvan a maga funkciója, értelme, jelentősége az irodalmi jelen
ségek világában. Baj csak akkor 'van, ha a színpadi szerző, tényezők sorozatos össz
játéka következtében túlteng, elburjánzik és elveszi a fényt és a levegőt, meg a talaj
szükséges tápláló matériáit a nemesebb g:yümölcsű fák elől. k kritikusi· olló sokat
segíthet egy-egy elvadult irodalmi kerten, csak azután az ne történjék, hogy a nagyobb
szabadteret követelő termő fák lombját nyesse hozzá avatatlan kéz a múló napok
forma-divatj ához. Sajnos, irodalom-élettani törvény, hogy mindig az alacsonyabb rendű

megnyilatkozás-termékek szaporábbak és sohasem fordítva. Ezért található a világ
színházainak színpadjain száz darab közül kilencvenkilenc olyan, amí a szórakaztató
ipar többé vagy kevésbbé ügyes, tetszetős terméke és csak egy színműalkotés, mely
többet mond, mint egy vezércikk és fel kell figyelnie rá az évtized emberének.

A Művész Színház - az első két csoport határ-termékei között történt tallózá
sok után - eg.yre világosabb határozottsággal a második kategória felé fordul. Az
avatott vezetés helyes érzékkel állította Kamaraszínházának korlátozott lehetőségű

kis szinpadára Galsworthy "Úriemberek" című darabját, mely a Vígszínház li:)25-ben
történt bemutatója után elsüllyedt a magyar színházi köztudatban, de most már eddigi
száz előadásával is bizonyítja, hogy kiállta két évtized próbáját. Most pedig új java
irót prezentál a Művész Színház: Arthur Millert, bemutatván "Édes fiaim" című drá
máját.

Annyi irodalommá kulisszázott szórakoztató-íparí darabtermék után orom volt
ez a találkozás: tiszta szándékú író komolyan megformált drámája, hibátlan rendezői

hangszerelésben és jó színészí tolmácsolásban, - rítka színházi este.
Arthur Miller egy égető problémát visz szinpadra a modern probléma-drámaírás

klasszikusának, Ibsennek jó tanítványaként, a példamutató szerkezettani törvények
te-ljes tiszteletbentartása mellett is egyénien mai dialógus-technikával és fríssen reális
atmoszférát teremtő erővel.

Földi világunk mindenre kiterjedő egyetemes korválságának számos probléma
tájából egy mélyen felszaggatott nagy területet ölel be fürkésző tekintete. A materia
lista kapitalizmus és egy most születő idealista neo-humanizmus konfliktusa érdekli
ebben a drámájában. Miller író, tehát nem lehet vitás, hogy amikor állást fGglal,
csak kapitalistaellenes lehet, de mert vérbeli író, nem anyagi okokból mond ítéletet
egy elmúlásra it élt világ emberei felett, hanem - etikai szempontból. Ebben is követi
a nagy írói hagyományt, amely mindig szinte kötelezően írta elő az ember-erkölcsi
ideálok mellett való állásfoglalást. .

A konfliktus egy család emberi drámájának formájában jelenik meg előttünk

a színpadon, a második világháború után-három esztendővel. A kapitalista ember
tipus a dráma főaJakjában Joe Keller gyárosban testesül meg.

A gyáripar kétségtelenül kialakított egy jellegzetesen kapitalista embertípust
és kapitalista lélekalkatot. Ez a típus csak úgy jöhetett létre, hogy az utolsó évszázad
gyakorlati beállítottságú embere nem építette ki magában ugyanazzal él szenvedéllyel
az erkölcsi világot is.' mint maga körül az anyagot: fgy azután az egész csodálatos
~épi apparátus, amit a materiális világban a gyakorlati tudományokban hatalmas tem-
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.póval haladó emberi zsenialitás egy jobb, emberibb, tisztultabb, egyetemes életforma
lehetséges eszközéül teremtett, egyéni eszközzé lett néhány ügyes egoista birtoká
ban. A kibillent lelkű önző ember egész környező világát csak magára vonatkoztatva
tudja átélni: minden körülötte forog és őérette van, tehát úgy érzi egocentrikus mániá
jában, hogya gépek is meg a gépek szolgáin keresztül az egész gyárvilág, csak őt

szolgálják. Es mert a túlfejlesztett praktikus lélek-oldalt nem ellensúlyozza erős morális
lélek-oldal, könnyen enged meg magának ez a típus az eszköz öncélú felhasználása
közben súlyosan bírálható cselekedeteket.

Ilyen ember 'Joe Keller, a ditroiti szeIfmédmen, egy a sok ezer amerikai vállal
kozó közül,. aki a békében hűtőszekrényeket. a háborúban repülőgépalkatrészeketgyár
tott, míg fiai katonák voltak. Az egyik, Larry a repülőknél. a másik, Chris a gyalog
ságnál. Larry egy napon eltűnt, Chris hazatért. Apa, testvér tudják, hogy Larry halott,
de az anya fanatikus an reméli hazatérését.

Larrynak menyasszonya is volt, aki az elmúlt szomorú évek alatt közel került
vőlegénye bátyjához, Chris is belészeretett Annbe és elhatározta, hogy feleségü! veszi.
Csak azt nem tudja hogy édesanyja mit szól majd a dologhoz, aki élőnek tartj d il.

fiát és számára elképzelhetetlen, hogy Ann "hűtlen" legyen várvd-várt elveszett
fiához.

Larry emlékére pár év előtt egy fát ültettek a kertben. Az elmúlt éjjel vihar
volt és kitörte a facsemetét. Ez a derékba tört fiatal fa lesz egyik legfontosabb sze
replője a drámának, mely azzal a szituációval kezdődik, hogy sem Joe, sem Chris nem
tudják, miképpen mondják meg Katenak, hogy Larry fája elpusztult.

Aztán reggeltől éjfélig egyetlen nap két és félórájába sűrítve kibontakozik előt

tünk az egész dráma. A sophoklesi dráma-típus szabályai szerint pontról-pontra fel
derítődik az egész mult, amelynek cselekedetei vég::ietszerű szükségességgel hozzák
magukkal a Keller-család teljes összeomlását.

Joe Keller, üzleti kapzsiságból, a következményekkel mit sem számolva, a háború
alatt kiengedett a műhelyéből csak látszatra hibátlan, de valójában hibás kigyártású
hengerfejeket. Ennek következtében huszonegy repülögép lezuhant, fiatal életek pusz
tultak el, olyan fíúk, mint fronton küzdő saját fiai. Letartóztatták, de sikerült a felelős

séget műhelyvezetőjére hárítani, aki nem tudta bizonyitani, hogy Joe Keller tudott
a dologról és ő adott utasítást a gyártási hiba eltüntetésére. Larry, akiben a harctéri
szolgálat, a bajtársias szellern erőteljesen kifejlesztette a másokért való felelősség

erkölcsi érzékét. az ujságokból értesülve apja üzelmeiről, stégyenében egy felderitő

útjáról soha nem tért vissza.
Chris egy ideigvaka-n hisz apja ártatlanságában, csak amikor nyomról-nyomra

kiderül minden, fordul teljes ifjúi elkeseredettségével bűnős apja ellen. Joe Keller szá
mára értelmét veszti az élet, amikor rájön, hogy azokat vesztette el önző cselekedete
következményeképpen, akikért elfeledkezett az erkölcsi parancsról, hogy minden fiatalt
édes fiának kell tekintsen, a pénz, az üzlet nem minden, ~ agyonlövi magát. Chris
otthagyja szerelrnét, akitől immár örökre elválasztja Larry halála. mia.tt apja bűne,

otthagyja a szülői házat, amelynek magános falai között egyéni kálváriát járó anyja
tovább vonszolja keresztjét és elindul, hogy felépítse az új világot amely nem ismeri a
kapitalista életforma Mammon-imádó önzését.

Félreérthetetlenül világos Arthur Miller megfogalmazásában a család sorsának
vonala: tragikusan össz,e kell omolnia annak a világnak, amelyből az őnzés kiölte az
erkölcsi felelősségérzetet, amely elvakult "dinasztikus" rövidlátásában csak az övéit
tekinti és nem tágul ki szeretete mindenkit átölelő emberi szolidantássá, mert nincs
izolált cselekedet, az Egészböl függetleníthető Rész. Végső aszpektusból minden össze
függ, mindnyájan hordozzuk az egyetemes felelősséget és tetteink magjából mindig
kinő a következmények fája, amiből egyéni keresztfánk lesz és, könyörtelenül felfeszit
rá il. magunk-idézte Végzet.

Ez az "Eles fiaim" című drámának magasrendű tanítása. Szólamok és programm
beszédek nélkül. emberi életsorsokon keresztül hirdeti ezt Arthur Miller. Es éppen
azért, mert nem a rész-igazság béka-perspektívájúból nézi a problémát, hanem az igazi
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iró emelkedett szemszögéböl, e végzetdráma komoraága egy pillanatra sem leverő.

Erezzük mindnyájan, hogy etikai szükségszerűség volt ez az összeomlás, a bűn 3.

bűnhödéssel kiegyenlitést nyert, Chris pedig, aki a végzet pörölycsapásai alatt edződött

naiv idealistából tisztán látó fiatal férfivá, mikor hátat fordít míndennek, egy új vilá
'got indul felépíteni, amelyben a pénz nem úr többé, a gyárvilág nem öncél, hanem a
közös boldogulás eszköze és az önzést' az önzetlenség, az emberi szolidaritás és a fele
baráti szeretet váltja majd fel. Németh Antal

A LITERÁTOR

EgySziénai szent Katalinról szóló "misztériumot" nézünk veglg; a színészek
szemlátomást vergődnek vértelen szerepeikben s a szerző tusakszik, hogyan gyúrja
össze a vallásos misztikumot a kortörténeti kulisszával; - ami még pillanatokra sem
sikerül neki. Végre a lefejezett ifjú lelke égbeszáll. Szent Katalin a giccs csúcspont
ján lebegve kíséri útját; "üdvözült" - mondja, s ezzel végre vége a darabnak. Aztán
megint fölhúzzák a függönyt s a néző meglepetten figyel föl: mintha a szünetben ki
cserélték volna a színházat. A színpad csupa elet, az előadás kitűnő: a deszkákon meg
jelent az irodalom. Babits Mihály egyfölvonásos Kazinczy-színműve, "A literátor"
pereg előttünk. Hogyan szabadul föl "a literátor" az anyai zsarnokság alól, hogyan
kéri meg Kazinczy Török Sophie kezét: ez a darab témája. Ahogy ezt Babits megírj d,

ahogy a kort életre kelti, ahogy alakjait megjeleníti, ahogya stílust eltalálja, ahogy
a figurákat valóban -il saját szavaikkal - sokszor terjedelmes idézetekkel - jellemzi:
mindez a filológus és il művész közös bravúrja. S ahogyan Galamb Sándor mindezt
színrc viszi s ahogyan a Kis Színház együttese eljátssza: az ígazi színház, színvonalas
rnüvészet. Ezeket a színészeket több darabban láttuk már kűszködni reménytelen föl
adatokkal; most egyszerre szárnyra kapnak; úgyszólván minden szavuk, minden moz
dulatuk hiteles. Talán csak egy-két kisebb kifogást tehetnénk; még akad, aki túlgesz
tikulálja szerepét (mint némely jelenetében a kűlönben ezúttal jó Dukony Margit);
akad, aki már természete szerint is hangos' figuráját túlkiabálja s ahelyett, hogy az
együttesben benne játszanék, kí-kíkacsínt a közönségre (mint Harasztos Gusztáv);
ezektől az apró szépséghibáktól eltekintve azonban az előadás méltó adarabhoz:
kitűnő. Pápay Klára mint Kazinczy édesanyja, Boray Lajos mint Kazinczy: két kiérett,
remek alakitás. Lovassy Klára Török Sophie szerepében mértéktartó, finom, a lényeget
halk hangsúlyokkal, parányi gesztusokkal kifejező színésznőnek mutatkozík, S föltűnt

a kís szolgáló szerepeben egy fiatal művésznő, Nagyvárady Agota; játékában az
átélés, alakitás ösztönös jókedvét érezni, - igen tehetséges. Babits bő Kazinczy
idézetekkel megtűzdelt szövege nem könnyű. oly szépen mondják, oly természetesen,
hogy könnyűnek, mainak hat; külön öröm ilyen tiszta magyar beszédet hallani szín
padon. Meggyőződésünk, hogy' ezzel az előadással találta meg a Kis Színház í.gazi
útját. Jó darabot jól adni: ez minden színhéz elsőrendű föladata; s a rossz darabot
a jó szándék még nem teszi jóvá, a katolíkus szándék sem katolikussá. Katolikus jel
legét a Kis Színháznak is elsősorban a színvonalával kell dokumentálnia. "A literátor"
olyan sikerült erőpróba volt, amely után szerétnők deszkáin az avatag tendencia
darabok helyett a katolikus irodalom mély élményből fakadó igazi műveit látni, azt az
irodalmat, amelyet többek között Wilder, Claudel, Mauriac neve képvisel. Es mellettük
il magyar írodalom fölfrissített alkotásait, az "Éljen az egyenlőség" mintájára. Úgy
hisszük, ezeken a területeken kell a Kis Színháznak programmját kifejtenie. Galamb
Sándor hozzáértés e, együttesének HA literátor"-ban megmutatott képességei egyaránt
alkalmassá teszik e hivatásának vállalására és betöltésére.
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