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a savoir faire és a savoir vivre, ami a jegyzet szerint állítólag azt jelenti, 
hogy „cselekedni tudni" és „élni tudni". Érthetetlen, hogy a cselek-
vőképesség és az élni tudás miért találkozik ritkán az emberben: 
a tapasztalat épp az ellenkezőjét bizonyítja ! A rejtély megoldása az, 
hogy a két francia szerkezet egészen mást fejez ki, mint ahogy azt a 
jegyzetíró képzeli: ügyességet és tisztességtudást, amelyek már nem 
mindig fordulnak elő e g y ü t t . . . Az idegen nyelvű szólások értel-
mezéséhez nem elég csupán egymás mellé rakni a szólás alkatelemei-
nek magyar megfelelőit ! (386.) Egy további példa erre : amikor Podma-
niczky 1845-ben másodszor jut el drezdai rokonaihoz, akiknél előző-
leg tizenkét éves korában járt, azok ezt mondják: Es ist doch noch 
immer der alte Fritz, vom Jahre 1836. A lábjegyzet szerint: „Hiszen 
ez még mindig az öreg Fritz, 1836-ből." A tizenkét éves fiú lett volna 
az a bizonyos „öreg Fritz" ? A drezdai rokonok (akik tudtak néme-
tül!) valójában nem állítottak ilyen képtelenséget, csupán ennyit: Ez 
a Frici semmit sem változott 1836 óta (187.). A melléfordítások csim-
borasszója azonban a 127. lapon található, ahol az ifjú Podmaniczkyt 
édesanyja Késmárkra küldi tanulni, titokban azt is remélve, hogy a 
távoli városban csillapodni fog a fiú szívében dúló szerelem. „Aus 
den Augen, aus den Sinn! Ezt gondolta édesanyám." A német anya-
nyelvű hölgy feltehetőleg tisztában volt azzal, hogy a nyelvtani sza-
bályok értelmében „aus dem Sinn"-t kell gondolnia, s nyilván azzal 
is, hogy ennek a szólásnak az értelme: Akit nem látunk, azt könnyen 
elfelejtjük. A lapalji jegyzet viszont nem kevesebbet állít, mint hogy 
az idézett szöveg „megfelel »a szem a lélek tükre« mondásnak" . . . 

Elismerésre méltó bátorság kell ahhoz, hogy valaki intuitív módon 
lásson hozzá az idegen nyelvű szólások megfejtéséhez, ám az ilyen-
fajta vállalkozás meglehetős kockázattal jár. De vajon mit csináltak 
mindazok, akiknek a kezén keresztülment a kézirat? Kár, hogy a fel-
sorolt hibák — amelyeket megfelelő ellenőrzéssel ki lehetett volna 
küszöbölni — benne maradtak ebben az egyébként igen szép és 
hasznos kötetben. (Helikon, 1984) 

VÖRÖS IMRE 

AMBRUS ZOLTÁN: SZÍNHÁZ 

Egyik emlékezetes esszéjében Illés Endre novellisztikus elevenség-
gel írta meg, hogyan bukott meg a színigazgató Ambrus; színikritikái 
azonban, amelyeket életében a Színházi esték (1914) és a Régi és új 
színművek (1914, 1916) c. kötetekben adott közre, most pedig a 
Színház c. válogatás könnyíti meg újraolvasásukat, ma is elevenek, 
meggyőzően bizonyítják a drámának és a színháznak elkötelezett 
kritikus alapos fölkészültségét, eredeti elmeélét, nemes függetlenségét. 
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Legszebb regényei és novellái, a Giro)lé és Girofla, A tóparti gyilkosság, 
a Gyémántgyűrű és mások a színpad, a színjáték elemi vonzásáról 
árulkodnak, a „teátrum mundi" toposza, élet és játék, ember és 
szerep összefonódása, szétválaszthatatlansága evidencia volt számára. 

A Faiienbüchl Zoltán gondozta életmükiadást eddig némi szeszé-
lyesség jellemezte, nem mindig éreztük a műfaji vagy időrendi elvű 
következetességet, ezúttal azonban egységes, koncepciózus kötet 
került elénk, százegynéhány írást tartalmazó, jól válogatott gyűjte-
mény, amely csonkítatlan szövegeket közöl, míg az említett régebbi 
kiadásokból a rendezésről s főleg a színészi játékról szóló kritikai 
észrevételek többnyire kimaradtak. Ennyiben jogosultan különböz-
teti meg Faiienbüchl a színmű- és a sz/ra'bírálat műfaját, tudniillik az 
utóbbi az előadás fölidézését, emlékezetben tartását is föladatának 
tartja, nem éri be a darab, az írott szöveg elemzésével; a mostani 
kiadásban Ambrusnak ez az érdeklődése és szándéka kerül előtérbe, 
kiderül, hogy az előadásról szóló beszámoló nem fölösleges függelék 
a drámakritikák végén : Ambrust éppen a dráma, a színház és a közön-
ség kapcsolatrendszere érdekli. Dicsérendő a kronologikus szerkesz-
tés következetessége, valamint az is, hogy a hatodfélszáz oldalas, de 
a szerkesztő által így is „szükségszerűen szűkre szabottnak" mondott 
válogatásban Ambrus kortársairól, a századforduló és a századelő 
magyar és világirodalmának akkori újdonságairól olvashatunk leg-
többet. 

Ami a tematikát illeti, a „régiek" közül leginkább Arisztophanész-, 
Shakespeare-, Molière-, Victor Hugo-előadásokról ír, de fölbukkan 
Calderón, Lope de Vega, Schiller egy-két müve is. Az újabb, vele 
egyidejű dráma reprezentánsai közül viszont alig hiányzik valaki: 
Ibsen, Tolsztoj, Csehov, Shaw, Sudermann, Strindberg, Hauptmann, 
Schnitzler, sőt Géraldy, Pirandello, Capek is szerepel, a magyarok 
közül Csiky Gergelyre, Herczeg Ferencre figyel, észreveszi Gárdonyi, 
majd Szép Ernő újdonságát, értékét. A kötetben közölt első bírálat 
1879-ben, az utolsó 1930-ban keletkezett. Föltűnő, hogy például 
Brecht vagy az avantgarde, vagy akár a hazai nyugatos és más újító 
törekvések kevésbé érdeklik, mint a századforduló drámairodalma: 
az az igazi szellemi hazája. 

Ambrus kritikái többnyire a látott vagy olvasott darab tarta má-
nak ismertetésével kezdődnek. Komolyan veszi a „szüzsét", kifejti 
a mondandót, s abból, hogy egyetértően vagy ironikusan kommen-
tálja őket, már sejthető ítélete a műről, s részben az előadásról is. Jó 
példa erre A makrancos hölgy egyik Nemzeti Színház-i bemutatójáról 
készült ismertetés (48—55.), amely először a felületes, egyszerűsítő 
olvasatot közli Shakespeare drámájáról, majd kifejti „a bővített, a 
sorok közt is beszélő" jelentését a színműnek, és azért ítéli el az elő-
adást, mert a primitív változatot reprodukálja, „és nem a másikat, 
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mely nemcsak a teljesebb, hanem az igazabb is". Ugyanitt — de szá-
mos más helyen is — érzékelhető az a többlet, amelyet a színikritikai 
megfigyeléseknek az eredeti szöveg szerinti visszaillesztése jelent: a 
Színházban talán épp ezek alkotják a legszínesebb, legizgalmasabb 
bekezdéseket. Petruchio alakítójáról azt írja, „Végigpattogta az egész 
szerepet, s megnyugtató tanúságot tett tüdejének örvendetesen ép 
állapotáról", Katáéról ezt: „Alacsonyabb tónusban kezdte, s maga-
sabban végezte, mint kellett volna; s bizony bajos megmondani, 
mikor rontott jobban." (55.) Ambrus iróniája és malíciája, egyúttal 
a korabeli magyar színházművészetről alkotott fölfogása éppen ezek-
ben a korábban elhagyott részletekben nyilatkozik meg a legbeszéde-
sebben, a színháztörténész számára ma ezek mindenesetre tanulsá-
gosabbak, mint a néha száraz vagy tudákos drámaismertetések. 
Hasonlóképpen örülünk, hogy a közönség reagálásáról szóló beszá-
molók is a helyükön maradtak; két bekezdésből megértjük például, 
miért maradt hűvös a „nagyközönség" 1924-ben (is) Csehovval, a 
Cseresznyéskert vígszínházi bemutatójával szemben. 

Hibáztatták a színikritikus Ambrus értékítéleteit, leginkább azt 
kifogásolva, hogy a könnyedséget, az ügyességet, a színpadi technikát 
többre becsüli a tartalmi mélységnél. A Színház néhány esszéjében 
elméleti általánosításra is vállalkozik, közülük az Irodalom és színpad 
(1914) címűben, legalább közvetve, megfelel erre a vádra. Alaptétele 
szerint „annak az irodalomnak, mely nem alkalmazkodik a színpad 
törvényeihez, a színházhoz semmi keresete" (382.), — másrészt azon-
ban megvédi az igazi irodalomnak azt a jogát, hogy ha szemmel 
tartja a műfaji és előadási követelményeket, helyet kapjon a színpa-
don, visszaszorítva a banalitást és a puszta mesterkedést. Nem éppen 
harcos vagy radikális program ez, de rávall arra az Ambrusra, aki a 
művészet fő feladatának a gyönyörködtetést — és nem a tanítást, 
nem a didaxist — tekintette, s aki a jól megírt és finoman előadott 
operettet alkalomadtán többre becsülte, mint például a mázsás súlyo-
kat görgető, nehézkesen filozofáló drámát. 

A kivitelezés, a „megcsinálás" mikéntje számára is fontosabb volt 
a „tartalomnál", akárcsak nemzedéktársai közül Ignotus kritikai 
szemléletében („Csinálj, amit akarsz, ha meg tudod csinálni"). íté-
leteiben egyébként, valóban, gyakran félrefog, Ibsent, Csehovot, 
Shaw-t olykor szigorúbban minősíti, mint másodrangú dramaturgo-
kat, Pirandellóról (a IV. Henrikről is) csúfondáros modorban ír, egy 
Dosztojevszkij-adaptációról az jut először eszébe, hogy a nagy írónak 
„vannak gyönge munkái" is (480.). Mégis, bár nem értünk vele ilyen-
kor egyet, ezt a dacos függetlenkedést meg lehet érteni és szeretni, 
mert mindig a racionalizmus igényéből táplálkozik s abból az elszánt-
ságból, hogy maradjon érintetlen a divatoktól, s csak arra bólintson 
igent, függetlenül a nevek nimbuszától és más külső hatásoktól, amit 
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szelleme és ízlése befogad, helyesel. Ebben volt és maradt számunkra 
a színikritikus Ambrus (megint Illés Endrét idézve) „a Mérték és a 
Példa". (Szépirodalmi, 1983.) 

CSŰRÖS MIKLÓS 

SZÉP ERNŐ KORTÁRS 

PURCSI BARNA G Y U L A : SZÉP ERNŐ 

1. Ideje volt, hogy Szép Ernőről, a Nyugat nagy nemzedékének 
egyik kiemelkedő írójáról monográfia jelenjen meg végre, pályakép, 
mely a további általánosabb kutatást csakúgy eligazítja vonalaival, 
amiképpen a részletek búvárolójának, az olvasónak, a szaktársnak 
vagy — íme! — kortársnak becses adatokat, egybefüggő vázat nyújt 
át mindenkori irodalmunk eme jeleséről. Purcsi Barna Gyula helyesen 
mond köszönetet mindazoknak, akiknek támogatása révén ez a 
könyv épp a művész születésének századik évfordulójára jelenhetett 
meg; ennél a körülménynél azonban sokkal fontosabb, hogy mi 
magunk is, olvasók és szaktársak, megfontoltan s lelkesen üdvözöl-
hetjük e munka szerzőjét: gazdagon motiválja ugyanis, miképpen volt 
Szép Ernő azoknak az egykoriaknak társa, de ebből az alapból szer-
vesen sugallja tovább, hogyan érezhetjük a költőt, próza- és tárcaírót, 
színművek mesterét a magunk aktuálisan eleven segítőjének, netán 
rokonának, legalábbis sok oly törekvés és felismerés letéteményesé-
nek, melyek az időben nem avulnak, ha valóban jelentős életmű a 
foglalatuk. A Kortársaink sorozatnak ez a darabja így irodalomtör-
ténetet és izgalmas kalandot is kínál; s a belső borító, Hatvany Lajos 
egykori szavait idézve — itteni bevezető mondatunk erre épült —, 
valami megfoghatatlan „tényezőre" is utal azonnal, nevezetesen, 
hogy miközben „a könyvkiadás, a színház, a rádió és a televízió egyre 
inkább felfedezi Szép Ernő műveit", mindegyre hat, leküzdendő 
marad nagyjából „az irodalmi köztudat", mely megannyi méltatlan-
sága mellett, tesszük hozzá, még ily végsődlegességekben is „érvénye-
síti" rejtelem valóját, tettenérhetetlen képlékenységét; s még mindig 
mérsékeltebb feddés, ha ennyit mondunk csak, és nem azt, hogy íme, 
milyen jól megvan ez a köz helyét bitorló másodlag köz az igazi érté-
kek némelyike nélkül. 

Ám elsősorban az örvendezésé legyen ez a hely s pillanat; kizárólag 
ez az oka, hogy Szép Ernővel foglalkozó, őt illető, rá vonatkozó, az 
ő hatását mutató, őt talán tovább-hatni segítő némely kísérleteim, 
cikkek s terjedelmesebb munkák után most, egyszerre azt látom, 
hogy újból, nem is oly könnyen, ily megemlékezésre vállalkozom. 
Szeretném amúgy „celebrálni" egy kicsit a tárgyat, melyet Purcsi 
Barna Gyula könyve hitellel tár elénk. A Szép Ernő-kép, melyet a 


