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SZINHAZI
Aki a dramaturgia évesredes tör
vényei szerint próbál Jean Girau
dous: valamelyik színpadi művéhez

közeledni, hiába keres szígorú
szerkezetet, a hely és idő egysé
gének logikáját, párbeszédekből

elénk táruló lélekrajzot, mert Gi
raudoux-t nem lehet szabályok kö
zé szorítani, rajta nem lehet ha
g'yományt követelni. Drámái első

sorban játékok, az ember nagy,
egyetemes játék-ösztönéből szület
nek. Úgy bomlanak ki meséi a
színpadon, mint a rögtönzések.
Mintha egy canavas állna csak a
színészek rendelkezésére, s ezt töl
tenék ki tarka arabeszkekkel, a
színekben gyönyörködve, a szeszé
lyes alakzatokat kedvelve. A
"Se/UJ" is a [átékosság szülötte,
semmi köze a valósághoz, semmi
köze az orthodox színpadhoz, Szín
le minden fordulata esetlegesség, a
játék és játszadozás tréfája. Játék
a mese is, melyben De la Motte
Fouqué, a német romantika egyik
nagymesterének Undinéja kél mu
latságos, lírai, tréfás életre. A
"tréfa" a Sellő esetében nem je
lent viccet, falrengető hahotát, ez
a tréfa a rögtönzés, a belülről

vagy éppenséggel a felületről fel
villanó fények összeszövődése.

Hogy mit akar vele kifejezni, nem
tudjuk, talán maga Giraudoux sem
tudja. A játék magáért van, a köl
tészet villódzik itt a maga kötetlen
törvényei szerint. Aki tehát eszmei
magot keres. azt kutatja, mi van
az intellektuális Iíntorok, szeszé
lyes bakugrások. lírai ellágyulások
rnélyén, hiábavalóra vállalkozik, s
legfeljebb azt árulja el, hogy kihalt
belőle a nagy játék-ösztön, amely
a világ nagy drámairóinál és ősi
közönségénél mindig megtalálható.
Ha őseit keressük, gondoljunk Ar is.
tophanésre, a misztériumokra, az
olasz barokk mesterműveíre: Gozzi
pantomim-vázlalnak maradt da
rabjaira, Goldoni hazugjára. a né
met középkor bábjátékaira. Minden.
ből van benne valami, éppolyan
"logikátlan", ha úgy tetszik, s épp
olyan frissen leng benne az ember
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csúfolódó, elmélyülő, esodalkosö
kedve. Igy figyelve a "SeHő"-t, ha
marosan megérezzük igazi ízét, a
lélek egy serdületlen, áhítatos, iz
g-uló állapotába tévedve vissza szín
te ott vagyunk a komédia születé
sénél. Műfaja szerint tündérjáték
ez, az olyan kötellen színpadi köl
temények, mint a Csongor és
Tünde vagy az osztrák Mozart és
Raimund bobózatos tündérmeséí
kélnek új életre benne. Ez a tün
dériség szabja meg színpadí elő

adásának lehetőségeit is. Előadbat

ják fantasztikus színpadi gépezetek
segitségével, ahogyaVarázsfuvolát
játszották sokáig, vagyis a barokk
színpad minden fortélyával. s elő

adhatják lemeztelenítve, a szemnek
szóló látványosság helyett a szel
lem látványosságát hangsúlyozva
ahogy Jouvet rendezte. Kiemelheti
II rendező mindazt belőle, ami
szem-szájnak ingere, de' kiemelheti
azt is. ami a szívé és szellemé. A
Nemzeti Szinh.«: mozarti mesének
fogta fel, s a költői lélekállapot
közölnivalóit eléggé operettes zené
vel, rejtélyes vetített díszletekkel.
elképesztőn színes kosztümökkel,
balettél rejtegette. Igy is rendjén
van, legfeljebb a rendezö-logíkát
hiányoljuk. Igaz, hogy ehhez rend
kívüli rendezői gyakorlat szüksé
ges, mert Girmulou« szövegei szin
te minden szerzői instrukció nél
kül készülnek, a commedia del'ar
te szellemében a színiátszőkra biz
va a mű gyakorlati elképzelését és
megoldását. Hogy az előadás nem
rossz, sőt egyes pontjain határozot
tan érdekes, Fábr,!! Zoltán rende
zésének érdeme. Kár, hogyaboi a
legkevésbbé szokványos a mű, 
a második felvonásban, - nebezen
tudta a fordulatokat világossá ten
ni. Szörényi Éva sellöje érzelmes
német leányzó volt, Luise MilIer
tündérruhában. mindössze a figura
lényege hiányzott belőle: az az
"elbiscb Wesen", ahogy Tbomas
Mann a hasonló irreális-reális ala
kokat elkeresztelte. Ungváry Lász/ó
a lovagot rendkívüli becsvággyal
játszotta és sikerült is Giraudoux
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~z1\vegét érthetően tagolDl8. A tOb
biek szépen alkalmazkodtak a já~

ték tündéri mivolttiboz és síkere
sen olvadtak bele az tiltlll1ános ba
lett- és pantomim-hangulatba,

Ismerjük Theodor Slorm harcát a
halállal - a müért. Az aggastyánt
az orvosok halálra ítélték, de csak
a test volt gyenge, a szellem még
friss, akkoriban kezdte meg a
,.Der Schimmelreiter't-t, életműve

koronáját, az európai próza egyik
leg-Iökéletesebb remekét. Hogy a
mü megszülethessék, környezete
csellel azt bizonyította az írónak,
hogy az orvos tévedett. hosszú és
szép élet vár még rá. És Storm
egy haláltél, - minden emberi
számítás ellenére, - ellopott esz
tendőben megalkotta a remekmű

vet, hogy kihullva az alkotás fe
szültségéböl, rövidesen befejezze
életét. Ez a feszültség, ez a szen
vedély Illés Endre új darabjának,
a "Méreg"-nek alapgondolata. Azt
kérdezi a halálraítélt művésztöl,

mi fontosabb ösztönzője az alkotás
nak, - a békesség-e vagy a szen
vedély, a méreg, amely állandö iz
galomban, feszültségben kerget fi
mű befejezése felé? S mínt egy
színpadi "disputatio corporis et
animae"-ban, megtestesíti a békét
és az áldást két asszony-alakban.
Megkezdődik a harc a művész

utolsó esztendejéért, már-már az
első feleség győz, a békét-hozó,
kinek békéjében azonban a mü el
reked, de a végső pillanatban a
második asszony ösztönző, igzató
mérge megmenti a művészt élele
utolsó esztendejének és megmenti
a műnek. Szépen és fínoman, a
dialektikai és logikus szerkesztés
igazán nemes eszközeivel írta meg
Illés Endre darabja első felvoná
sát: minden szö, minden vessző a
maga helyén, semmi sincs elhanya
golva, míndent okosan használ ki,
a pontos-vesszők elhelyezésének
művésze, ahogy Mangham írta
egyik alakjáról. Később elerőtlene

dik: ugyanazok a motívumok buk
kannak fel, más és más szavak,
aforizmák, költői hasonlatok köntö
sében. Itt a tételt bontja ki s ez
nem míndig sikerül a dráma sza
bályai szerint, az akció költői
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elemzések kedvéért lneiMI, a két
asszony nem kap elég szerepet. A
harmadik felvonás újra dráma:
két dialógusa meglep tartózkodó
fínomságával, bensőségével. A Pe8ti
Színház előadása a lehetőségekhez

képest híven szolgálja az írót és a
művet. Ajtay Andor, Mezey Mária
és Sándor Izabella jó játéka állan
dóan pezsgésben tartja a párbeszé
deket, bár némi Iombík-hangulatot
nem tudnak elkerülni. (A szüne
tekben Ember Sándor zongorázík,
Hogy kinek van rá szüksége, nem
tudjuk. Ha muzsíkusröl szó16 darab
szünetében zongoráznak, legköZf~lebb
Herczeg Ferenc. vígjátéka kosbeu,
melynek hír szermt "Fecske és de
nevér" a címe, madarakat bomak a
sugólyuk elé és esetleg madárhang
utánzó füttyművésznőt léptetnek
fel. Varieté-ötlet).

A nicdern háznak olyan vékony a
fala, mínt eg-y cípöskatulyáé, Nem
is lehet csodálni, hogy egyik lakás
ból áthallatszanak a másikba Ravel
Belerójának hangjai. Ha a másik
lakásban is muzikálisok laknak, a
dologból nem lesz bohózat, mivel
azonban Michel Duran fiatalembere
nem szereti a zenét, kitör egy pezs
gő, friss, nem mindig előkelő, de
isléses bohózat. Hogy mí történik a
"Balera" színpadán, nehezen lehet
ne elmondani, de egy figyelemre
méltó vonása még-is van: a nyugati
dráma áthangszerelése a jáMkos.
ságra benne megnemesiti a bohö
zatí hangot. Ez is újfajta commedia
del'arte, mint Giraudoux vagy Pi
randello darabjai, csak éppen a
vastagabb végénél fogva meg. 
Mulattatni akar, s ezt meg is cse
lekszi. Mért követeljünk tőle töb
bet, ha közben a színpadí ipar be
oltására is kisérlet történik, termé
szetesen mértékkel, amennyit be
lőle az ipar elvisel. lVakaJJ Margit
stupid hölgye remek karríkatura,
ugyancsak karríkaturát rögtönöz, 
tán tudtán kívül - Rápolthy Anna;
TőkéS Anna bensőségével hódít,
Jdvor Pál kamaszos lendületével.
Kellemes összjáték az alapfeltétele
az efféle művek sikerének, s mí
vel a Nemzeti Kamara Színház elő

adásában ez megvan. a siker nem
is lehet kétséges.
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