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SZIMBOLISTA ÉS DEKADENS ELEMEK 
A SZÁZAD ELEJI MAGYAR DRÁMÁÉAN* 

I. 

Lukács György külön fejezetben tárgyalja a magyar dráma-
irodalom sajátosságait A modern dráma fejlődésének története 
című, 1911-ben megjelent munkájában, mivel úgy érzi, „aktív 
szerephez abban a fejlődésben, amellyel foglalkozni e könyv 
feladata, nem jutott soha, eddig még magyar dráma új és 
fontos művészi, vagy akárcsak tartalmi problémát nem ho-
zott".1 Lukács Friedrich Hebbelt tekinti a modern dráma 
atyjának, az egyéni és történelmi tragédiák összecsengését 
hangsúlyozó hebbeli gondolatot tartja a dráma egyetlen igazi 
forrásának. Lukács számára drámailag csak azok a darabok 
jelentősek, melyek szintézisre törekedtek: olyan alakokat vo-
nultatnak fel, amelyek a kor szellemét testesítik meg, olyan 
gondosan egyénített konfliktusokat helyeznek előtérbe, me-
lyek globális összecsapásokat sejtetnek — egyszóval olyan szín-
művek érdeklik főleg a Drámatörténet íróját, melyekből kiér-
ződik a történelmi szükségszerűség. Ha figyelembe vesszük a 
fiatal Lukács filozófiai-szociológiai orientációját, valamint az 
esztétizmussal szembeni ellenvetéseit, meglepő, hogy mégis az 
elsők között volt, akik egy kalap alá vették Maeterlinck, Hof-
mannstahl, Hauptmann, Yeats, Wilde és D'Annunzio művésze-

*E tanulmány eredeti angol nyelvű változata a Canadian— 
-American Review of Hungarian Studies с folyóiratban jelent meg 
(1977/23-42) 

' Lukács György: A modern dráma fejlődésének története. Bp., 
1911,2. köt., 494-531. 
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tét , és m i n t i rodalomkri t ikus alighanem elsőként foglalkozott a 
szimbolista drámával.2 Szimbolizmus h e l y e t t Lukács inkább a 
„dekora t ív stilizálás" k i fe jezés t használja, és a megjelölést fő leg 
Maeterl inck színdarabjaira alkalmazza.3 Nagyra becsüli a belga 
drámaíró műveit , de végül is e l fogadhata t lannak tar t ja ő k e t , 
mer t úgy érzi, hiányzik belőlük az a f a j t a szintézis, amely a 
modern drámát mode rnné teszi. Lukács is úgy érzi, h o g y 
Maeterl inck sejtelmes hangula tokat t e r e m t ő , nyugtalaní tó 
lelkiál lapotokat , megmagyarázhatat lan borza lmakat dramat i -
záló színpadi művei ritka szép percekkel a jándékozzák meg a 
nézőt . 

3 Lukács a szimbolizmus és a naturalizmus közötti hasonlatosságokra 
is felhívja a figyelmet. A szimbolista színház kiküszöböli a mesterkélt 
bonyodalmakat, egy teljhatalmú külső erő jelenlétére utal, a minden-
napi élet tragikumát, a tragique quotidient választja témául. Mindez a 
naturalista színházra is áll. Lukács következtetését több modern kriti-
kus visszhangozza. Például Anna Balakian The Symbolist Movement 
(New York, Random House, 1967,138) с. könyvében megállapítja: 
„Naturalism and symbolism axe both nurtured by fatalistic philosophies 
in which the human will is subordinated to outer influences and 
pressures." John Gassner ekképpen summázza a szimbolista színház 
lényegét: „His [Maeterlinck's! static drama was not genuinely 'new' 
drama. It was naturalistic playwriting with its teeth drawn." (Form and 
Idea in Modern Theatre. New York, Holt Rinehart and Winston, 
1956, 106.) 

3 A marxista Lukács természetesen másképp vélekedett Maeterlinck-
ről, élete utolsó esztendeiben pedig az irodalmi ízlés változékonyságá-
nak példájaként emlegette a belga drámaírót. Lásd pl. Theo Pinkus 
(szerk.): Gespräche mit Georg Lukács. Hamburg, Rowohlt, 1967, 26: 
„Da gab es Schriftsteller, die in meiner Jugendzeit unerhört berühmt 
waren und also begeistert aufgenommen wurden - ich nehme Namen 
wie Maeterlinck, d'Annunzio usw. - und die heute unlesbar geworden 
sind." Vagy 1. Illyés Gyula: Kháron ladikján. Bp., 1976, 223: „A cél-
zásra, hogy máris szoborként áll a nagy filozófusok közt, (Lukács) 
legyint, anekdotát mond, majd végső például - Maeterlincket említi. 
Tizennyolc éves korában micsoda halhatatlan alkotónak képzelte ő 
Maeterlincket, s ki beszél ma róla?" 
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„Ezeknek a szépségeknek a lényege", íija, „a pszichológiai, lírai, muzi-
kális és festó'i elemeknek egy-egy jelenetben vagy képben való annyira 
erős szimbolikus összeolvadása, hogy a jelenet alapjául szolgáló érzést 
felejthetetlen és végleges módon fejezik ki." 

Lukács ráérez Maeterlinck filozófiai-eszmei mondanivalójára is: 

„Maeterlinck csak érzéseket akar kifejezni, az embereknek a végtelen-
séggel, az örök megismerhetetlennel szemben való érzéseit. Azokat a 
külső vagy belső erőket, amiket már nem lehet tovább analizálni, de 
amiknek ellenállhatatlan, immanens erejét mindenki érzi."4 

A Drámatörténet írója azonban elismerő szavai ellenére sem 
tekinti igazán drámainak Maeterlinck színműveit — „csupán" 
dekoratívak, balladaszerűek ezek a drámák, hiányzik belőlük 
„a nagy, a világot átfogó és világot jelentő szükségszerűség, a 
kozmikusság, az univerzalitás."s 

Minthogy Lukács elutasítja — igaz, mintegy sajnálkozva — 
korának drámatörekvéseit, bátortalannak, korlátoltnak bélye-
gezve a legújabb kísérleteket is, nem csoda, hogy lekicsinylően 
ír a magyar színházról, amelyre a tizenkilencedik század máso-
dik felében nem nagyon hatottak az új európai irányzatok; 
magyar drámaírók legfeljebb egy-egy drámatípus külsődleges 
vonásait tették magukévá. Ugyanakkor érdekes megjegyezni, 
hogy az egyetlen Lukács által is figyelemre méltónak tartott 
tizenkilencedik századi magyar dráma - Vörösmarty Csongor 
és Tündéje — nemcsak Shakespeare Szentivánéji álma szellemé-
hez áll közel, hanem a század végi szimbolista törekvésekhez is. 

„A Csongor és Tünde stiláris aktualitása ma sem szűnt meg", „sőt talán 
sohasem volt olyan nagy, mint ma, amikor mindenfelé a dráma egy 
része fantasztikus, platonisztikus, antitragikus mesedráma felé igyekszik, 
és hogy légies tartalmait megérzékíteni képes legyen, mindenütt a 
népmesék hangulatanyagára nyúl vissza (Hauptmann, Yeats, Syn-
ge stb.)".6 

4 Lukács: Л modern dráma... 2. köt., 279, 262. 
5Uo„ 258. 
6Uo., 503. 
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Lukács azzal, hogy az egyetlen, megítélése szerint jelentős 
tizenkilencedik századi magyar drámát a szimbolizmus egyik 
főáramlatával hozza kapcsolatba, ismét elárulja vonzódását egy 
irodalmi irányzathoz, melyet esztétikai megfontolások alapján 
védelembe vesz, de melyet szemléleti okok miatt kénytelen 
elutasítani. Persze meglehet az is, hogy Lukács azért tartja 
kiemelkedőnek Vörösmarty Csongor és Tündéjét, mert a mese-
játék is egyfajta szintézis: egybefonja a 

„meséset és valóságosat, tündérit és parlagit, fennköltet és rútat, szár-
nyalót és botorkálót, játékot és filozófiát, bűnöset és bájosát, reálisat és 
irreálisát".' 

össze nem illő elemek tökéletes egybeolvasztásában Vörös-
marty csakugyan egyedülálló a 19. századi magyar dráma tör-
ténetében. Nem Lukács György volt az egyetlen kritikus, aki 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy még a századelő nagy-
sikerű, „modern" színműíróinak (Molnár Ferenc, Lengyel 
Menyhért stb.) sem sikerült igazán magukévá tenni a nyugati 
színházkultúra legújabb eredményeit szalondarabjaikban, „ex-
portdrámáikban". Ezek az írók legfeljebb megszelídítették a 
naturalista, szimbolista és valamivel később az expresszionista 
színház merész vívmányait; az újszerű koncepciók, technikai 
megoldások ismét csak külsőségekké váltak műveikben. Szerb 
Antal Molnár Ferenc színdarabjaival kapcsolatban például ezt 
úja: 

„Szimbolikája az értelmes, de nem túlságosan értelmes publikum szájíze 
szerint elvizesített változata a korabeli nagy drámaírók, Ibsen, Maeter-
linck és Hauptmann szimbolikájának."* 

'Pándi Pál (szerk.): A magyar irodalom története. Bp., 1965, 
3. köt., 453. 

'Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Bp„ 1943, 492. 
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II. 

Többen rámutattak már, hogy a dráma volt az egyetlen 
műfaj, melyet a század eleji magyar irodalmi fellendülés többé-
kevésbé érintetlenül hagyott. Talán ez az oka annak, hogy 
Lukács György olyan rendíthetetlen - és kortársai szerint tel-
jesen indokolatlan - lelkesedéssel fogadta Balázs Béla szimbo-
lista ihletésű drámáit. Jól tudjuk, hogy Balázs Béla verseit és 
színműveit éppúgy, mint Lukács György irodalmi elméleteit a 
Nyugat első nagy nemzedéke túlságosan elvontnak, spekulatív-
nak, „németnek" érezte. Ady és nemzedéke számára Párizs — s 
nem a német egyetemek — jelentette a Nyugatot. A szimboliz-
musról kialakult véleményük is elütött Lukács és körének 
nézeteitől. A Nyugatosok főleg a francia szimbolisták hajlé-
kony, szuggesztív nyelvezetéhez vonzódtak, elméleti alapfelté-
telezéseik kevésbé érdekelték őket.9 Furcsa, bár korántsem 
megmagyarázhatatlan, hogy például Stéphane Mallarmé műveit 
néhány korai szonett kivételével nem fordították a Nyugat 
költői. Természetesen elismerték a szimbolista cénacle bölcsé-
nek, de hermetikus, metafizikai költészete távol állt tőlük — 
elvégre a magyar költők kifinomult esztétizmusát, dekadenciá-
ját rafinériamentes hazai irodalmi hagyományok is befolyásol-
ták. Lukács Györgyöt és Balázs Bélát ellenben főképp a szim-
bolizmus filozófiai, metafizikai oldala érdekelte. Nekik csak-
ugyan ismerniük kellett volna Mallarmé elméleti írásait, de 
minthogy sokkal közelebb álltak a német irodalomhoz, Goe-
thén, a német romantikusokon, Wagneren keresztül közelítet-
ték meg a szimbolizmust — olyan költőkön keresztül, akikről 
bebizonyosodott, hogy erősen hatottak a szimbolizmus teoris-

' André Karátson Le symbolisme en Hongrie с. munkájában (Paris, 
Presses universitaires de France, 1969, 442.) rámutat, hogy „les Hong-
rois de l'époque, sauf Béla Balázs et Dezső Kosztolányi, y pensaient 
peu, préoccupés qu'ils étaient de révéler leur moi intime et de transfor-
mer les rapports entre la poésie et la vie nationale." 
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táira. Tehát amikor Balázs Béla arról ír, hogy a világon minden 
szimbólum, egy fennköl tebb valóság jelképe, vagy amikor a 
költői nyelv mágikus erejére hívja fel a f igyelmet , Novalis, 
E. T. A. H o f f m a n , a Schlegel fivérek elveit visszhangozza, s 
nem Baudelaire-ét vagy a későbbi szimbolistákéit. Még olyan-
kor is, amikor Balázs k i indu lópont ja egy a szimbolizmustól 
meglehetősen távol álló író, következtetései a szimbolizmus 
híveinek megállapításaira emlékez te tnek . Például egy korai drá-
matör téne t i vázlatában t e t t észrevételei a szimbolista dráma 
definíciójának is beil lenének: 

Lehetne még beszélni az érzéki benyomásnak minden szónál eró'sebb 
szimbolikus jelentőségéről, lehetne beszélni a drámának a hallgatás és 
elhallgatás technikájában rejlő képességéről legvégső dolgok kifejezésé-
re; lehetne beszélni arról a misztikus, tulajdonképpen egészen abnormis 
életprocessusról, hogy a drámában valósággal érzékien, szemmel és füllel 
veszek tudomásul egy é l e t e t . . . A drámának olyan lehetőségei vannak, 
mint a vallásnak. Ilyenformán a problémák is rokonok. Ezt érezték a 
modern dráma legnagyobb mesterei és teoretikusai, azok, akiknek a 
nyugati modern kultúrában legtöbb érzékük volt a metafizika iránt: a 
germánok. Azt, hogy nem csak témájának, hanem egész belső formájá-
nak szimbolikus természetűnek, világnézetet jelentőnek kell lennie.10 

Balázs Béla elsősorban köl tő s drámaíró volt, és n e m rendszere-
ző gondo lkodó ; őt éppúgy érdekel te a szimbolista poézis, mint 

10 Balázs Béla: „A tragédiának metafizikus teóriája a német romanti-
kában és Hebbel Frigyes." Nyugat, 1908, 89. Érdemes megjegyezni, 
hogy a fiatal Lukács megállapításai olykor a francia szimbolisták észre-
vételeivel is megegyeznek. Egyik, Balázs Béla költészetével foglalkozó 
cikkében arra a következtetésre jut, hogy voltaképpen Shakespeare is 
szimbolista, hiszen az ő szimbólumai „nem szimbólumok abban az 
értelemben, mintha ezt vagy amazt 'jelentenék': mindent jelentenek és 
semmi határozottat, muzsikálisak és nem intellektuálisak." (Lukács 
Gy.: Balázs Béla és akinek nem kell. Gyoma, 1918, 63.) Mallarmé 
hasonlóan vélekedett Shakespeare-ről. Haskell Block írja Mallarmé and 
the Symbolist Drama c. könyvében (Detroit, Wayne State University 
Press, 1963, 91), hogy a francia költő szerint „Shakespeare's cosmic 
symbolization makes him the great precursor of the symbolist drama." 
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a szimbolista poétika. 1908-ban, négy évvel л Misztériumok е., 
három szimbolista indítású egyfelvonásost tartalmazó dráma-
kötet megjelenése előtt Balázs egy esszét publikált a Nyugat-
ban Maeterlinckről, amelyben hevenyészve ír ugyan a szimbo-
lista dráma esztétikájáról, de szubjektív észrevételei néha job-
ban rávilágítanak a lényegre, mint Lukács kidolgozottabb, bár 
elvont fejtegetései. Balázs nyilván a L Intruse és a Les Aveugles 
с. Maeterlinck drámákra utal, amikor a következőket úja: 
Az a láthatatlan, mindent kormányzó nagy misztérium . . . a hőse 
Maeterlinck darabjainak. Abban a vontatott csendben, ahol nem törté-
nik semmi, az a láthatatlan erő cselekszik, amelyik lefogja ezt az életet, 
annak mozgását ábrázolja ez a mozdulatlanság. És a nagy Érthetetlen-
nek, melynek kebelében élünk, mint egy sötét erdőben, legláthatóbb, 
legdrámaibb megjelenése a halál. A halál a hőse mindezeknek a drámák-
nak. De nem a rettenetes, a szomorú vég itt a halál, nem sírgödör és 
csontváz, hanem a sötét titok, a leskelődő. Csak szimbóluma a nagy 
misztériumnak. Láthatatlan, élő alak, mely közöttük jár-kel, megsimo-
gatja és az asztalukhoz ül mint „hívatlan vendég." Nem történik semmi. 
Az élet történik.11 

Balázs meggyőződése szerint Maeterlinck forradalmasította az 
európai színművészetet, s esszéjéből kitűnik, hogy ő maga is 
lelkesedik ezért a hangtalan, cselekménytelen színházért, mely 
hangulati árnyalatokkal kelt mély hatást. „Örök irigységem, 
hogy muzsikusoknak nem kell beszélniök", vallja Balázs, „és 
örök szerelmem, hogy a drámában lehet nem beszélni."12 

Annak ellenére, hogy Balázs Maeterlinck szimbolizmusát a 
német romantika szemszögéből vizsgálja, természetesen tisztá-
ban van a kettő közti óriási különbséggel. 

„Maeterlincknek nem a gondolat a búvárharagja," „az ő mélysége nem 
rokon a Goethék, Hebbelek mélységével, ö azokat a gondolatokat akar-
ja megfogni, melyeket 'gondolatok nélkül gondolunk,' ez nem germán 
mesterség.'" ' 

1 1 Balázs Béla:Maeterlinck. Nyugat, 1908, 448. 
1 JUo., 450. 
1 3 Uo„ 452. 
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III. 

Ha figyelembe vesszük, hogy Balázs Béla nagy csodálója 
volt Maeterlinck drámáinak és általában a szimbolista színház-
nak, aligha meglepő, hogy három egyfelvonásosa - melynek 
együttes címe Mallarmét juttatja eszünkbe, aki a drámát min-
dig is mystère-nek tekintette — jelentős szimbolista elemeket 
tartalmaz. A három közül a legismertebb (mert Bartók Béla 
híres operájának szövegkönyvéül szolgált) A kékszakállú her-
ceg vára. Maga a témaválasztás is valószínűleg Maeterlinck-
hatásról tanúskodik. Balázs 1908-ban írt esszéjében Maeter-
linck háromfelvonásos mesejátékát, űz Ariane et Barbe-Bleue-t 
a belga drámaíró „legmélyebb darabjának"14 nevezte. A Kék-
szakállú legendája hátborzongató és sejtelmes — tehát szimbo-
lista költő számára is kiváló téma. A monda korábbi feldolgo-
zásai főleg a züllött nőcsábász történetének vérfagyasztó moz-
zanatait emelte ki. Maeterlinck és Balázs ellenben igyekezett 
emberivé formálni a szereplőket és a legmélyebb vágyak és 
indulatok hordozójává tenni magát a legendát. Mint sok más 
szimbolista versben, drámában, a szín Balázs darabjában egy 
lelkiállapot objektivizálása. A szerző egyfelvonásosának német 
kiadásához írt előszavában kihangsúlyozza: „A Kékszakállú vá-
ra nem reális kővár. A vár az ő lelke. A magányos, sötét és 
titokzatos: a bezárt ajtajú vár ." 1 5 (A dráma magyar kiadásá-
ban a vár szereplőként van feltüntetve.) A regös is alighanem 
erre utal, amikor ezt kérdezi prológusában: 

14Uo., 449. Lukács ugyanakkor „igénytelen" darabnak tartotta az 
Arianet (A modern dráma . . . II. 287), és általában úgy érezte, hogy 
Maeterlinck késői művei inkább filozofikus elmélkedések, mint drámák. 
Egy új embertípus tűnik fel ezekben a művekben: a bölcs, aki - Lukács 
szerint - eleve kizárja a drámát, a tragédiát (A modern dráma. . . 
II. 286). Bizonyos értelemben Balázs Béla jó néhány fiatalkori műve: 
meséi, példázatai stb. kapcsolatba hozhatók Maeterlinck későbbi írá-
saival, minthogy mindketten elpártoltak a szimbolizmustól, és a nyíl-
tabban filozofikus, didaktikus irodalomhoz közeledtek. 

15 Balázs Béla Válogatott cikkek és tanulmányok. Bp., 1968, 35. 
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Szemünk pillás függönye fent: 
Hol a színpad: kint vagy bent, 
Urak, asszonyságok?16 

Balázs Kékszakállúja nem beteges Don Juan, hanem komor, 
nyugtalan ember; új menyasszonya, Judit megsejti szörnyű 
bűneit, zaklatott lelkivilágát, és a várat természetesen ő is 
jelképnek látja. Amikor megérinti a vár nyirkos falait, így kiált 
fel: „Sír a várad! Sír a várad!" A suttogó szél hallatán sírva 
fakad: „Óh a várad felsóhajtott!" És amikor az első' ajtó mögül 
felvillan Kékszakállú kínzókamrájának vörösen izzó fénye, Ju-
dit megborzad: 

A te várad fala véres! 
A te várad vérzik!1 7 

Noha jó néhány kritikus foglalkozott már Balázs Béla szim-
bolizmusával és főleg Maeterlinck hatásával, a vélemények 
megoszlanak. Szabolcsi Miklós szerint például Balázs több fi-
gyelmet szentelt Charles Perrault Kékszakállúról szóló híres 
meséjének, mint Maeterlinck drámájának.18 Kroó György a 
Kékszakállú-legenda történetéről írt teijedelmes tanulmányá-
ban viszont arra a következtetésre jut, hogy az Ariane et 
Barbe-Bleue „bizonyos értelemben forrása" Balázs Béla egy-
felvonásosának.19 Ha összevetjük a két darabot, meggy őződ-

16 Balázs Béla: Az álmok köntöse. Bp., 1973, 197. 
1 7 Uo. 203-206. 
"Szabolcsi Miklós (szerk.): A magyar irodalom története. Bp., 

1966, 6. köt., 247. 
• ' K i o ó György .Bartók színpadi művei Bp., 1962, 25. Figyelemre 

méltó, hogy Lukács György Balázs Béláról írt esszéiben ellenezte a 
Kékszakállú és a Barbe-Bleue összevetését, sőt azt állítja, hogy míg 
Maeterlinck költői képei absztraktak, Balázs Béla darabjai „egyszerű, 
rövid, pontos és súlyos érzékiségű kifejezései a drámai ember lelkiálla-
potának". (Lukács Gy.: Balázs Béla és akinek nem kell, 58.) Ebben a 
polemikus cikkében Babits Mihály Balázs művészetét támadó cikkére 
válaszol Lukács György. (Lásd Nyugat, 1913, 166-169.) Természete-
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hetünk róla, hogy egyes részleteket — például a hét lezárt ajtó 
motívumát - Balázs csakugyan átvette Maeterlincktől, jóllehet 
a lezárt szobák titkát megváltoztatta. Az Ariane et Barbe-
В1еие-Ъеп a hétből hat ajtó vezet drágakövekkel megtelt szo-
bákba; A kékszakállú herceg várában csupán egy ajtó mögött 
csillognak ékszerek. A hetedik ajtó mögött mindkét darabban 
a régi asszonyok senyvednek, akiket Kékszakállú — Maeter-
linck változatában éppúgy, mint Balázséban - bebörtönzött. A 
fényszimbolizmust is hasonlóképpen alkalmazza a két dráma-
író. A színpadot mindkét darabban sötétség borítja, a kitárt 
ajtók mögül itt is, ott is vakító fénysugár tör elő. A fény a két 
hősnő ismertetőjele. Ariane-t elkápráztatja a hetedik szobából 
kihulló gyémántkövek ragyogása, és ujjongva mondja: 

Immortelle rosée de lumière! Ruisselez sur mes mains, 
illuminez mes bras, éblouissez ma chair! Vous êtes purs, 
infatigables et ne dormez jamais, et ce qui s'agite en vous 
feux, comme un peuple d'esprits qui sème des étoiles, 
c'est la passion de la clarté qui a tout pénétré, ne 
se repose pas, et n'a plus rien à vaincre q'elle même! . . . 
Pleuvez, pleuvez encore, entrailles de l'été, exploits 
de la lumière et conscience innombrable des flames! vous 
blesserez mes yeus sans lasser mes regards!2 0 

Judit is a fény után áhítozik. Világot akar gyújtani Kékszakállú 
várában-lelkében, meg akarja menteni őt a sötétségtől: 

Lesz fény, szegény, Kékszakállú 
Megnyitjuk a falat ketten. 
Szél bejárjon, nap besüssön 
Tündököljön a te várad!2 1 

sen több mai kritikus is megkérdőjelezi Balázs Béla szimbolizmusát. 
Fehér Ferenc szerint például „Maeterlinck tudatosan szimbolista volt, 
Balázs csak pillanatokra és akaratlanul az." (Lásd Fehér F.: Narcisszusz 
drámái és teóriái In: Balázs Béla: Halálos fiatalság. Bp., 1974, 7 -30 . ) 

2"Maurice Maeterlinck: Théâtres. Bruxelles, P. Lacomblez, 1912, 
3. köt., 142-143. 

2 1 Balázs Ъ.-.Az álmok köntöse, 202. 
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Még a két vár között is van rokon vonás. Említettük, hogy 
Judit úgy beszél Kékszakállú hajlékáról, mintha az élne. Ami-
kor Ariane készül kinyitni az első ajtót, dajkája elkiáltja magát: 

Prenez garde! - Fuyez! Les deux battants s'animent et 
glissent comme un voile.2 2 

Természetesen figyelembe kell vennünk azt is, hogy a két 
dráma közti eltérések éppolyan szembetűnők, mint a hasonló-
ságok. Az Ariane et Barbe-Bleue, amely sokkal kevésbé rejté-
lyes, kevésbé szimbolista dráma, mint Maeterlinck korai egy-
felvonásosai, tulajdonképpen Ariane-ról, a felszabadult nő pro-
totípusáról szól. A darab vége felé, amikor a felbőszült parasz-
tok elfogják Kékszakállút, Ariane megkéri őket, ne bántsák 
urát. ö maga elhagyja férjét, amikor rádöbben arra, hogy nem 
segíthet sem rajta, sem a régi asszonyokon, akik félnek a 
szabadságtól. 

„Ariane is the light-bringer in Maeterlinck's drama", olvassuk egy nem-
rég megjelent Maeterlinck-monográfiában; „she has attempted to illumi-
nate what was living in perpetual darkness and confusion - the other 
wives. She has the courage to venture forth alone in forbidden, and, 
therefore, terrifying realms, which is the fate of many light-bringers."2 3 

Balázs Béla darabja ezzel szemben szinte teljesen cselekmény-
telen, befejezése pedig korántsem olyan egyértelmű, mint az 
Ariane et Barbe-Bleue-é. Maeterlinck eseménydús drámája mel-
lett A kékszakállú herceg vára kimondottan statikus dráma, 
amelyben — mint egyik korai bírálója megjegyezte — „két sze-
replő egy óra hosszat reménytelenül ágál a színpadon, és köz-
ben nem történik semmi".24 

2 Í M. Maeterlinck: Théâtres, 3. köt., 138. 
2 3Bettina Knapp: Maurice Maeterlinck. Boston, Twayne, 1975, 99. 
2 4 Haraszti Emil: Bartók Béla élete és művei Idézi Kroó Gy.: Bartók 

színpadi müvei 29. 



Szimbolista és dekadens elemek. 537 

Habár színre került Balázs Béla darabjának eredeti változata 
is, Bartók Béla operájának librettójaként lett világhírű. Bartók 
sötét tónusú, dermesztően disszonáns zenéjének hangulatfestő 
és drámai funkciója van, ezért azt hinnők, kiegészíti a szimbo-
lista művet - mint ahogy Debussy és Richard Strauss operái is 
Maeterlinck és Hofmannstahl műveinek tökéletes zenei meg-
felelői. Némely zenekritikus azonban úgy vélekedik, hogy Ba-
lázs Béla megzenésített színpadi műve eleve más élményt 
nyújt, mint Debussy zenedrámái. Kroó György szerint Mae-
terlinck és Debussy világa finoman, visszafogottan szuggesztív, 
míg Bartók zenéje elementárisán szimbolikus.2 5 Ha tehát a 
várnak nyíltan allegorikus és nem szuggesztívan szimbolikus 
jelentőséget tulajdonítunk; ha a drámából az egymást meg nem 
értő Férfi és Nő tragikus konfrontációját ragadjuk ki, akkor 
csakugyan kevés okunk van rá, hogy A kékszakállú herceg 
várát szimbolista drámának tekintsük. És ha elfogadjuk az 
értelmezést, miszerint Kékszakállú 

„a mohó ifjúság j e lképs . . . aki minden asszony szerelmére vágyik, de 
egyhez sem akarja odakötni magát, a csók örömével egyszerre érzi a 
szabadulás és az újabh még édesebb csókok vágyát",2 6 

akkor még távolabb kerülünk a szimbolizmustól, és az alle-
gorikus drám? felé közeledünk. De ha elismerjük is, hogy 
A kékszakálh herceg vára - minthogy egy lélektani konfliktus 
áll középpoitjában — témáját illetően nem szimbolista dráma, 
légköre és szerkezete, valamint stiláris sajátosságai mégiscsak 
szimboista hatásról tanúskodnak. Tudjuk, hogy a kelet-euró-
pai szimbolizmust a népköltészet, a folklór elemei is gazdagí-

3 5Kroó Gy.-.Bartók. .. 105-106. 
2 6 Lásd Bóka László tanulmányát A kékszakállú herceg vára illuszt-

rált kiadásában (Bp., Helikon, 1961, 59-75) . Egy neves kortárs-
kritikus: George Steiner szerint a vár és Judit kíváncsisága a modern 
ember tragikus, önpusztító igazságkeresését jelképezi. Lásd G. Steiner: 
In Bluebeard's Castle. New Haven, Yale University Press, 1971. 

4 Irodalomtörténet 
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tották.2 7 Balázs verses drámája szinte tökéletes példája ennek 
a folyamatnak. 

„A székely népballadák dramatikus fluidumát akartam színpadra vin-
ni", „a népdalok keveretlen színeivel akartam modern lelket festeni. 
Azt akartam, amit Bartók . . Hittük, hogy az egészen újat csak az 
egészen régibó'l lehet kiplántázni, hogy csak az ősmatéria bírja el a mi 
spiritualizálásunkat úgy, hogy mégsem párolog el az ujjaink közöt t . " 2 8 

A tömör, elliptikus nyelvezet, a népballadákra emlékeztető 
ismétlések csakugyan Balázs drámájának legszembetűnőbb 
szimbolista karakterisztikumai. 

Ha igazán értékelni akaijuk a ballada szimbolista újraértel-
mezésének jelentőségét, ismét Lukács György A modern drá-
ma fejlődésének történetéhez kell brdulnunk. Ez a nagyszabá-
sú összefoglaló mű alighanem mély aatással volt Lukács köré-
re, különösen Balázs Bélára, aki elsősorban drámaírónak vallot-
ta magát. Lukács tisztában van a bal\ada narratív jellegével, 
mégis úgy véli, hogy 

„Maeterlinck drámái . . . balladák. Egy tragikus érzés kifejezése, elhagy-
va mellőle mindent, ami nem tartozik szükségképpen hozzá; viszont 
magát az érzést egészen egyszerűen, természetesen hjezve ki ." 2 9 

Lukács nem tekinti a balladát elég drámainak, ugyanakkor a 
szimbolista dráma szuggesztív erejét nagymértékben ballada-
szerűségének tudja be. Maeterlinck drámái akárcsak a ballada, 
„csak esetet ad és nem világot, csak sorshelyzetet és nem 

2 7 Lásd pl. Vilmos Voigt: „Folklore in Symbolism". Kézirat. A meg-
jelenés előtt álló The Symbolist Movement in the Literatures of Europe-
an Languages anyagából. 

2'Bécsi Magyar Újság. 1922. máj. 21. Idézi Kroó Gy.: Bartók.. 
35. Balázs természetesen ismerte a Kékszakállú-legenda magyar nép-
ballada-változatát. A magyar Kékszakállú - Ajgó Márton - fára akaszt 
ja áldozatait. 

2 9 Lukács Gy.: A modern dráma... 2. köt., 251. 
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sorsviszonyt".30 Lukács szerint Maeterlinck amennyire csak 
lehetett, eltüntette a ballada realizmusát. 

„Először is ki akart küszöbölni minden eseményt a d r á m á b ó l . . . hogy a 
belső történést semmi se zavarja; azután elhagyott embereiből minden 
olyan vonást és tulajdonságot, ami nem vonatkozott sorsukra; a helyet 
és időt illetőleg megszüntetett minden realitást."31 

A kékszakállúban éppen ezekkel a reduktív megoldásokkal 
találkozunk, bár mégsem mondhatjuk, hogy a dráma lemezte-
lenített allegória. Bizonyos fokig kielégítőnek látszik a megálla-
pítás, hogy a darab fő témáji a férfi és női ego tragikus össze-
egyeztethetetlensége, de ugyanakkor figyelmünket Judit csilla-
píthatatlan kíváncsiságára, az ismeretlen keresésére is irányít-
hatjuk. Az ajtók feltárását egy gyakran előforduló, erőteljes 
szimbolista motívummal: a fátyol fellibbenésével azonosíthat -
nók. És ha a jól ismert és fölöttébb alluzív tiltott szoba 
mozzanatra gondolunk, valamint a megváltó s ugyanakkor 
végzetes következményekkel járó felfedezés motívumára, még 
nyilvánvalóbbá váik a dráma polivalens jellege. Mint említet-
tük, A kékszakdlú\a\ foglalkozó kutatók egy része számos 
nem szimbolistí elemet vél felfedezni Balázs drámájában, má-
sok a szimbolista színház jellegzetes példájaként kezelik. Példá-
ul Ujfalussy József Bartók Béláról írt könyvében a szimboliz-
mus főárarriatába helyezi Balázs Béla drámáját, közös vonáso-
kat talál i Trisztán-legenda, Pelléas és Melisande és Balázs 
egyfelvoiásosa között, és Golaud komor kastélyát Kékszakállú 
várával rokonítja. Ujfalussy szerint „ha Melisande-ot 'a vár 
fehér asszonyának' nevezzük, Adyhoz, ha Juditnak, Balázshoz 
vezft megújuló alakja".32 

Balázs „trilógiájának másik két darabja — A tündér és a 
lukács Györgynek és Hajós Editnek dedikált A szent szűz 

3 0 U o . 
3 1 Uo., 261. 
3 JUjfalussy József: Bartók. Bp. 1965,1. köt., 169. 

4* 
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vére — drámailag jóval gyengébb, szürkébb, mint A kékszakál-
lú. Itt az író alapvető lélektani konfliktusokat igyekszik eszté-
tizálni, átszellemíteni, az eredmény azonban két meglehetősen 
merev és mesterkélt színpadi játék. A tündér mesebeli németes 
környezetben játszódik, A szent szűz vére a középkort idézi 
fel. A színhely tehát konkrétabb, bár Balázs itt sem realista 
eszközökkel dolgozik. Inkább modem életérzésű alakjait 
igyekszik homályos áltörténelmi környezetbe helyezni. A tün-
dérben egy fiatal jegyespár idillikus szerelmét megzavaija a 
lány régi kedvese, aki hosszú távollét után ismét megjelenik, és 
nyugtalanító kérdéseivel véget vet a fiatalok boldogságának. 
A szent szűz vérének témája is egy furcsa szerelmi háromszög. 
Két kereszteslovag: Baldwin és Bohémund egy hadjárat során 
örök hűséget esküszik egymásnak. Baldwin normann kastélyá-
ban fogadja régi barátját, és bemutatja neki ifjú feleségét, 
Blankát. Kezdettől fogva érezzük a feszültséget barát és feleség 
közt, a konfliktus egyre nagyobb méreteket ölt, a féij két tűz 
közé szorul. A vetélytársak hajlandók élesükkel bizonyítani 
szeretetüket, tőrt szúratnak mellükbe, de a szent szűz életre 
kelt szobra feléleszti őket. A dráma végén Blanka zárdába 
vonul, a két barát pedig ismét felcsap keresiteslovagnak és 
csatába indul.3 3 Láthatjuk, hogy a szerelem és a barátság 
összebékíthetetlensége - tágabb értelemben a féifi és nő kö-
zötti örök viszálykodás — л Misztériumok vezénmtívuma.34 

A stilizált színpad és nyelvezet azonban még a tót utóbbi 
darabnak is szimbolista hangulatot kölcsönöz. Sőt a drámák 
baljós atmoszférája, a gyakori nyugtalan várakozás na i y 0n is 

3 3A szent szűz vére a Misztériumok leggyengébben sikerült dai<bja, 
s szimbolikája is roppant átlátszó. Például a normann várkastély koi.or 
fakít beborító szőnyegek és függönyök nyilván az ifjú feleség hatáát 
tükrözik. A dráma tetőpontján férje fegyvertársa, féltékenysége jeléül, 
lerántja a drapériákat a falról. 

3 4 E konfliktus gyökereit Balázs Béla saját életében kell keresnünk. 
Lásd például Lehetetlen emberek c. regényét, valamint Lesznai Anna 
Kezdetben volt a kert Balázsra vonatkozó részeit. 
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Maeterlinck „théâtre de l'attente"-ját juttatja eszünkbe,35 

A rossz előjelű szél például Olivér, a régi barát ismertetőjele, 
bár ő közel érzi magát a tündérhez is, amely a helyi mondák 
szerint a közeü erdőben bujkál. Akárcsak a vár Balázs első 
egyfelvonásosában, a szél szereplőként van feltüntetve A tün-
dérben. Olivér alakja azért is érdekes, mert ő a szimbolista 
irodalomból jól ismert vándor, aki a megnevezhetetlen, az 
elérhetetlen után vágyódik. „Nem, nem vagyok soha egyedül", 
mondja régi kedvesének: 

Velem van minden meg nem élt napom, 
Ezer nyitott ajtóval áll körül 
És néz és vár és hív és integet. 
Velem van minden, ami nincsen itt, 
Velem van minden, ami még lehetne 
S kiált utánam: jer értem, jere!36 

IV. 

Úgy tűnik, a századeleji Magyarországon csupán Balázs Béla 
drámakíséreteiben találkozunk szimbolista elemekkel. Amíg a 
kor nagy költői csaknem kivétel nélkül a szimbolizmus hatása 
alá kerültek, a drámairodalomban az irányzat alig hagyott 
nyomot. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk a század eleji 
magyar dráma fejlődésvonalát, szembetűnők azok a — gyakran 
népszerű drámaírók részéről tett — kísérletek, amelyek a szín-
ház költői-hangulati-képi lehetőségeit iknázzák ki, és háttér-
be szorítják a hagyományos drámai cselekményt, jellemábrázo-
lást stb. Ezek a drámaírók már a szecesszió jegyében alkotnak, 

3 S L. Guy Michaud: Message poétique dt symbolisme. Paris, Nizet, 
1966,445-448. 

3 6 Balázs В.: Az álmok köntöse. 247. Említésre méltó, hogy Balázs 
Béla első verseskötetének címe: A vándot énekel Lukács szerint is a 
vándor sokat jelentő szimbólum, annak a pillanatnak a jelképe, „amikor 
minden szimbolikus." (Lukács Gy.: Balázs. . . 65.) 
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melyet a szimbolizmus egyik oldalhajtásának tekinthetünk. 
Akárcsak a korai szimbolisták, akik az „egész ú ja t" az „egész 
régiből" akarták kiplántázni, a szecesszió követői is az ősi, a 
primitív stilizált modem újjáteremtésére törekedtek.3 7 Az iro-
dalmi szecesszió a színház nyelvét is befolyásolta. Különösen 
Szép Ernő és Szomory Dezső színpadi műveiben találkozunk e 
stílus sajátos formaelemeivel, mely elemek mindkét esetben 
egy dekadens érzékenység megnyilvánulásai. De a század eleji 
magyar dekadencia - erre Réz Pál figyelmeztet több tanulmá-
nyában - se nem a „túlfinomult, elpuhult, túlérett, mindent-
megélt és mindent-megpróbált emberek . . . betegsége", se nem 
a „csökkent életerő és a felfokozott életvágy konfliktusa",3 8 

inkább csöndes esztétizmus, befeléfordulás, modorosság, mor-
bid érdeklődés a halál iránt. Szép Ernő - akárcsak Paul Ver-
laine — tudatosan naiv poéta. írásaiból kiérzik a gyermeki 
ártatlanság és báj, de a bölcs megértés is az élet viszontagságai 
iránt. A költőit szívesen keveri a prózaival, stílusa 

„különös ötvözete a népmesék egyszerűségének és a legmodernebb 
francia stíluskísérletek magyar, magyarrá való lecsapódásának".3® 

Ebben a vonatkozásban tartjuk jelentősnek Szép Ernő egyik 
kevésbé ismert színdarabját, Az egyszeri királyfit. Akárcsak 
Vörösmarty Csongor és Tündéje, Az egyszeri királyfi is mese-
játék, parasztruhába bújtatott Jedermann-tragédia, amely alak-
jait, jellegzetes mozzanatait a magyar népmeséből, folklórból 
meríti. De nem akármilyen mesejátékkal van itt dolgunk. Kosz-
tolányi Dezső szellemesen fogalmaz, amikor a színdarab 1913-
as bemutatójáról írt kritikájában megjegyzi: „Szép Ernő mint-

3 7 Lásd pl. Komlós Alaiár: „A magyar art nouveau vagy a nemzeti 
és európai elv összeolvadísa." In: Vereckétől Dévényig. Bp., 1972, 
99-156. 

3 8 Lásd Réz Pál tanulmányát in: Szép Ernő: Úriemberek vagyunk. 
Bp., 1957,5-17. 

3®Uo. 
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ha a mezőkövesdi hímzéseknek és Beardsley rajzainak módsze-
rét elegyítené mesejátékában."40 

Az egyszeri királyfinak vajmi kevés köze van a népszínmű-
vekhez, még színműnek sem nagyon nevezhetjük, inkább látvá-
nyos tabló-sorozatnak, amelyekben Szép Ernő a népmesék 
csaknem minden egyes konvencióját felhasználja. Egy paraszt 
királyfi sarkában jár a halál, és a kaszást is egyszerű, kedélyes 
magyar parasztnak ábrázolja az író. A fiatal királyfi azonban 
nem tipikus mesehős - kedvetlen és életunt. Míg Balázs 3élát a 
székely népballadák tömör egyszerűsége ihlette meg, Szép Er-
nő egy sereg mesehőst zsúfol darabjába, versek, szólások, rím-
játékok kincsesháza tárul elénk. A bőség már-már zavaró. A 
mesejáték dekadens jellege azonban mégsem tuditos primi-
tivizmusának tulajdonítható, hanem a halálfélelem és halálvágy 
költői megjelenítésének. A Halál záróbeszéde 71 örök álom 
dicsőítése, csábító intelem: 

„Félsz lemenni a földbe, kedves kis cselédem? Ó, te balga, nem látod, 
hogy lefelé kívánkozik minden a világon, az anyaföld felé? Nem látod a 
szomorúfűz ágát, hogy borul lefelé, nem nézted meg a daru tollát, hogy 
lankad a földnek, a búza boldog kalásza hogy hajlik lejjebb, lejjebb, meg 
a szép őszi falevél milyen édesdeden száll, száll a iáról a földre. A friss 
égi harmat, a fehér hó is a földre jön az égből, a fényes esti csillag 
megunja a magosságot, lefelé szalad a föld felé, a dicső nap is lefelé 
ballag alkonyattal, minden a földet keresi, minden a földbe vágyako-
zik . . . Ó, be áldott is a lágy anyaföld, be drága, be ékes, be jóságos, be 
kívánatos, be gyönyörűséges."41 

Szomory Dezső sokak szerint az irodalmi dandy szerepét 
töltötte be Magyarországon. Tizenhét évet élt Párizsban, 1890-
től 1907-ig, s habár a francia szimbolizmus szempontjából igen 

4 "Idézi Réz Pál in: Szép Ernő: Színház. Bp., 1975,123. 
4 1 Uo., 118. 
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jelentős évek voltak ezek, Szomory számos Párizsban tartóz-
kodó idegen költővel, íróval ellentétben nem nagyon közele-
dett az irányzat hangadóihoz.4 2 Magyarországon a modernek 
közé sorolták, de irodalmi ízlése meglehetősen konzervatív. 
Stendhal, Balzac, Renan a kedvencei, és büszke rá, hogy bejá-
ratos volt Alphonse Daudet szalonjába. Szomory zengő tirádáit 
olvasva megkésett romantikusnak érezzük, bár osztja a szimbo-
listák álmát is, hiszen a wagneri Gesamtkunstwerket akaija 
megvalósítani az irodalomban.43 Szomory egyetértett volna 
Oscar Wilde-dal, aki szerint a maszk többet árul el, mint az 
arc.44 A szépségkultusz átlengi Szomory minden alkotását, és 
kihatássá volt privát életére is. A fájdalom és a halál esztéti-
zálása különösen feltűnő jellegzetessége műveinek. Például 
Harry Rus:el-Dorsan a francia hadszintérről c. művében a 
képzeletbeli angol haditudósító így kiált fel egy helyütt: 

„Hallatlanul szép ez a sok agyonlőtt, vérbe fagyott, elnyúlt és meg-
meredt fiatal katona itten, a varjak fekete gyászkoszorújával, uram 
bocsáss, hallatlarul szép!"45 

Történelmi színművein és excentrikus modern darabjain kívül 
írt Szomory egy biblikus témájú drámát is, a Sába királynőjét, 
amely azonban soha nem került színpadra, és nyomtatásban is 

4 'Szomory Levelek egy barátnőmhöz c. könyvében lekicsinylően ír 
Jean Moreasról, a szimbolista iskola egyik „aktivistájáról", és elfogultság 
nélkül mellékeli néhány saját, nyilvánvalóan imitativ szimbolista költe-
ményét (Bp., 1927, 164-165). 

4 3 Réz Pál: Szomory Dezső. Bp., 1971.17,83. 
4 4 Lásd Oscar Wilde: „The Truth of Masks." In: Complete Works of 

Oscar Wilde. London, Collins, 1948, 1060-1078. Vesd össze Wilde a 
fent említett esszében, valamint a Dorian Gray híres előszavában tett 
megállapításait A párizsi regény egyes soraival: „ . . . a látszatok ereje, 
mint minden, ami művészeti, jobban hat a valóságnál." „A szépség nem 
hasznos. A hasznos ott kezdődik, ahol a rút." (Bp. 1969, 19, 34.) 

4 5 Szomory Dezső: Harry Russel-Dorsan a francia hadszíntérről. 
Idézi Réz P.: Szomory. 154. 
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csak néhány évvel ezelőtt jelent meg először. Pontosan azt sem 
tudjuk, mikor keletkezett az elfelejtett ötfelvonásos „Bibliai 
legenda", kézirata is csak az utóbbi években került elő a 
családi hagyatékból. Szomory Dezső főművének tartotta a 
Sába királynőjét, Réz Pál azonban megkérdőjelezi az író állítá-
sát. Szomory életrajzírója és műveinek kiváló ismerője úgy 
érzi, hogy a Sába 

„egy nagy zenész megihletésére született operaszövegkönyv, egy ko-
reográfus képzeletét megindítani képes balett szövegkönyve csak. Mae-
terlinck, sőt D'Annunzio avuló és feltámaszthatatlan hagyományát 
élesztgeti".4 6 

De mégis hiba lenne a Sába királynője szimbolista ihletettségét 
alábecsülni. Például az ismert svájci irodalomtörténész, Hart-
mut Köhler rámutat, hogy mítoszokon, legendákon, tündér-
meséken túl „az ókor érzéki pogánysága" is a szimbolista 
dráma forrásául szolgálhat. (Érdekes megjegyezni, hogy Köhler 
említést tesz a portugál Eugenio de Castro La reine de Saba 
c. drámájáról.47) Szomoryt nyilvánvalóan a bibliai történet de-
koratív vonásai vonzották. A Sába királynője is inkább élő-
képek sorozata, mint igazi dráma. Salamon és Belkisz viszonyá-
nak története, a lélektani mozzanatok vagy a történelmi háttér 
sokkal kevésbé érdekli. A dráma narratív jellegű részei kimon-
dottan gyengék. A hangsúly a látványosságon, a szóáriákon 
van, érzelmi crescendókon, nagy drámai pillanatokon - olyan 
jeleneteken, mint Belkisz bevonulása Jeruzsálembe, drámai tá-
vozása stb. 

A Sába királynője szimbolista szemszögből nézve azért is 
figyelemre méltó, mert a színpompás színpadkép egzotikus 
virágokban, madarakban is bővelkedik, és ezek nemcsak a 

4 6Szomory Dezső: Színház. Bp. 1973,825. 
4 'Har tmut Köhler: „Symbolist Techniques in the Theatre Arts." 

Kézirat. A megjelenés előtt álló The Symbolist Movement in the Litera-
tures of European Languages anyagából. 
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legenda egyes részleteit tükrözik, hanem szimbolista hatásról is 
tanúskodnak. (Salamon kedvenc madarát: a bankát küldi Sábá-
hoz üzenetével, s vele együtt egy egész madársereg, „szárnyas 
felhő" száll a magasba.4 8 ) A dráma valószínűtlenül buja, üveg-
házi légköre a szimbolista költészet világát idézi fel. Sőt Bel-
kisz egy a szimbolisták által igen kedvelt bibliai alakra: Salo-
méra is emlékeztet. Jossué próféta figyelmezteti Salamont a 
Belkisszel való kapcsolat szörnyű következményeire. Akárcsak 
Jokanaan Wilde Saloméjában, Jossué is megjövendöli a pusztu-
lást. A dráma végén Belkisz elégtétellel veszi tudomásul, hogy a 
szerelemtől megittasult Salamon kedvéért megöleti a prófétát. 

Folytathatnánk a Sába szimbolista sajátosságainak felsorolá-
sát, de mielőtt túlzásba vinnénk a párhuzamkutatást, emlékez-
nünk" kell arra, hogy a szimbolista dráma — Magyarországon 
éppúgy mint másutt — utólagosan alkalmazott kritikai kate-
gória. Nem valószínű, hogy Szomory tudatosan élt szimbolista 
eszközökkel. Ha más nem, irgalmatlan öniróniája — a Verlaine 
által megvetett „esprit cruel" és „rire impure" — választja el 
Szomoryt az „igazi" szimbolistáktól. Arról sem feledkez-
hetünk meg, hogy sokan magát a szimbolizmus szót is meg-
lehetősen pontatlanul használják. A magyar kritikában is gyak-
ran elmosódik a választóvonal stílromantika, szecesszió, imp-
resszionizmus, dekadencia között , s úgy tűnik, a terminusok 
felcserélhetők. (Vargha Kálmán például Szomory „szimbolista-
szecessziós" korszakát elemzi a novellista Szomoryt bemutató 
tanulmányában.4 9 És emlékezzünk arra is, hogy a fiatal Lu-
kács György a „dekoratív stilizálás" kifejezést nemcsak a szim-
bolista drámára vonatkoztatta, hanem a szecesszió stílusjegyeit 
viselő színművekre is.) 

4 8Szomory D.-.Színház. 765. 
4 9 Vargha Kálmán: ,A novellista Szomory". In: Szomory Dezső: Az 

irgalom hegyén. Bp. 1964, 2 0 - 2 1 . A szimbolizmus meghatározásával 
kapcsolatos problémákra lásd René Wellek: „The Term and Concept of 
Symbolism in Literary History." In: Discriminations. New Haven, Yale 
University Press, 1970, 90-121. 
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VI. 

Tanulmányunkban kísérletet tettünk arra, hogy elkülönít-
sük a század eleji magyar dráma azon formai és tartalmi ele-
meit, melyek összefüggésbe hozhatók a mallarméi, maeterlincki 
„színháztalanított", evokatív színházzal. Igyekeztünk néhány 
magyar dráma dekadens vonását is megvizsgálni. A dekadenciát 
a szimbolizmus egyik válfajaként kezeltük, amelyet a közép-
európai irodalmakban túlfinomult esztétikai érzékenység, a 
halál iránti morbid érdeklődés, erősen felfokozott stilizált kife-
jezésformák jellemeznek. A darabok kiválasztása bizonyos fo-
kig szubjektív ismérvek alapján történt. Elképzelhető, hogy 
hasonló elemek más korabeli színművekben is megtalálha-
tók.5 0 Balázs Béla Misztériumokat, Szép Ernő mesejátékát, 
Szomory Dezső biblikus drámáját a kísérleti színház korántsem 
hibátlan, de mindamellett jelentős példáinak tekinthetjük. 
Ezek a szokatlan drámatörekvések nemigen befolyásolták a 
huszadik századi magyar színművészet további fejlődését, 
amely csak elvétve reagált új drámai elméletekre és gyakor-
latokra, s a mai napig erősen tematikus színház. Figyelemre 
méltó azonban, hogy bár Balázs Béla drámái (A kékszakállú 
operaváltozatától eltekintve) félszázada nem kerültek színpad-
ra, Szomory Dezső drámái — persze a konvencionálisabbak — 
ismét nagy népszerűségnek örvendenek. Remény van rá tehát, 
hogy a nyelvi-hangulati-érzelmi árnyalatok iránt fogékony 
nézőközönség méltányolni tudná ezeket a statikus, „nem szín-
padképes" szimbolista ihletésű magyar drámákat. 

5 0 Például Bóka László felhívja figyelmünket Babits Mihály szimboli-
kus mesejátékára, A második énekre, amely - a realista-naturalista 
irányzattal szemben - szintén egy lelkiállapot objektivizálására törek-
szik. Lásd Bóka László tanulmányát in: Balázs В,:A kékszakállú herceg 
vára. Bp. 1961,59-75. 


