
Ilyen önként adódó megkülönböztetési eszköz a nyelv. Ha Kosztolányi 
a magyar nyelv multjával behatóbban foglalkozna, úgy könnyen lát
hatná, hogy a. mindenkori uralkodó rétegek irodalma és nyelve miben 
és hogyan különbözött a vele szembenálló osztályok irodalmától és 
nyelvétől. De ezt sem Kosztolányi, sem a magyar nyelvészek nagy 
része nem tette meg. Ezért nem látja Kosztolányi saját mozgalmának 
igazi 'lehetőségeit sem. A polgárság nyelvbeli idegenszerűségét kiirtani 
nem lehet, mert az a polgári alkatból fakad és így annak megszünte
tése nélkül, elképzelhetetlen. A magyar nyelv megtisztulását és a 
„helyes magyarság" diadalmaskodását nem Kosztolányitól és nem is 
a modern „nyelvmivelésért" rajongó rétegektől várjuk. Ezen a téren 
is az utolsó szó azokat illeti, akiknek nagy tömege híven őrzi a ma
gyar nyelv „tisztaságát", de a nyelvi „megujulást" nem az „édes anya
nyelv" ódon nemesi családfájának „lombosodásától" várja, hanem a 
Kosztolányi által észre nem vett, alapvetően döntő mozzanatok meg
változásától. 

(Brassó) Dezséri György 

UJ MAGYAR SZINJÁTSZÁS. A hozzáértők tartják így, mint 
K á r p á t i Aurél is a Nyugatban, hogy egy emberöltő előtt M á r 

k u s László egyik legjelentősebb kritikai irányítója volt az önmagát 
túlélt d e k l a m á l ó színjátszás üres konvencionalizmusa ellen indi¬ 
tott küzdelemnek. Márkus László is részt vett a T h á l i a T á r s a ¬ 
s á g mozgalmában, amelynek kísérleti színházát B e n e d e k Marcell, 
B á n ó c z y László, L u k á c s György és H e v e s i Sándor alapítot
ták meg 1903-ban. I t t újra ismétlésekbe kell bocsátkoznunk és arról 
kell írni, amit emlékezve a régi Tháliáról, annyian elmondtak. Az 
egykori Thália játékstílusa nyomán jutott polgárjoghoz a magyar 
játékszíneken a realista-naturalista formanyelv, amely lehetőséget 
nyujtott az életteljes emberábrázoláshoz. Akik emlékeznek még erre 
az átalakulásra, azok az akkori változást forradalminak értékelik. 

Ez a színpadi forradalom valójában mélyebb ellentmondásokból 
robbant ki, mint a színpadi ábrázolás elavultsága. A színjátszás maga 
közvetítő művészet és nem lehet függetlenül tekinteni az irodalomtól, 
amelynek közvetítésére vállalkozik. A nagy átalakulás az irodalomban 
ment végbe, melyre a polgári társadalom életformáinak átváltozása kény
szerítette. A romanticizmus úgy erőtlenedett el az irodalomban, ahogy a 
társadalom polgárosult. Az egyszerüen és természetesen ható életfor
m á k a felmerült, új társadalmi problémák kifejezéshez jutottak az 
irodalomban. Ibsent már nem lehetett kothurnusban játszani anélkül, 
hogy az nevetségessé ne vált volna. A polgár ott élt benne a társa
dalomban és erről a polgárról mindenki tudta, hogy nem deklamál. 
Az élet természetes nyelve kínálkozott fel a színpadra. Ez, tört utat 
az irodalom forradalmi lendületével, A Thália kezdeményezőit az 
elkerülhetetlen szükségszerűség így vitte a szánpadi forradalom felé. 
Érdemük, hogy megértették az idők követelményét: és magukhoz ra
gadták a színpadi forradalom irányítását. 

Harminc év telt el tán azóta és e bárom évtized alatt elöregedett 
az egykor forradalmi hang. Elavult lett, ami hajdan frissen hatott, 
konvencionális lett, ami valamikor újszerű volt. A társadalom kiöre
gedett formáit vetíti ki a vérszegény irodalom és az elaggott színpad. 
A társadalom mélyében új erők mozdulnak, az életszemlélet átalakul, 
az új irodalom új problémákat és más kifejezési formát keres. A szín
ház és a színjátszás válságban van. De az új irodalom nem tudja el
érni a színpadot. A színpad a társadalom fóruma és ott nem szólalhat 



meg az a hang, amelyet az ellentétes erők repesztettek ki magukból. 
A feltörő társadalmi erő nyomán keletkező irodalom a színpad előtt 
megtorpanásra kényszerűi, A színpad az elaggott, konvencionális életet 
uralja. 

Márkus László látja a színpad reménytelen világát. Felcsatolja 
régi fringiáját és hadba indul ellene. Tiszteletreméltó ez az örök fia
talság, amely őszülő fejjel is szembeszáll a konvencionalizmussal. Még 
tiszteletreméltóbb az, hogy olyan eredményekkel száll szembe, ame
lyeket ő harcolt ki, de érzi, hogy három évtized ezeket az eredménye
ket avulttá tette. De fájdalom, reménytelennek tetszik ez a harcos 
kiállás. Márkus László nem figyel a társadalmi összefüggésekre, ame
lyek nélkül még színpadi eredményeket sem lehet elérni. Márkus 
olyan, mint a régi harcos és a régi győzelmes csatákra gondol. Bi
zony nem is volt akkor olyan nehéz győzni. A virágzó kapitalizmus 
és a szilárdan uralkodó feltört polgárság követelte a maga színházát 
akkor. Könnyű volt elsöpörni a régi színpadot, egy letűnő világ elerőt¬ 
lenedett tükörképét. Most még itt van az a polgárság, makacsul tartja 
azt, amit egykor győzelmesen magához ragadott. A színpadot is, amit 
mai formájában sokban Márkus Lászlónak köszönhet. Ezt a színpadot 
még magának Márkus Lászlónak sem adja oda. Hát ujra harcolni 
kellene érte. De hát kikkel harcolhat a Nemzeti Színház egykori di
rektora? Hol az az irodalom, amellyel át tudja törni a konok ellen
állást? 

Márkus László megkísérelte a lehetetlent. Megcsinálta újra a 
Tháliát. Fiatal színészekkel, akik tudnának beszélni az új idők nyel
vén. Olyan rendezővel, aki erre meg tudná őket tanítani. A színpad 
azonban — már mondtuk — közvetítő művészet. Az Uj Thália színpa
dát azonban most nem az irodalom teremtette meg. Csak Márkus 
László jószándéka. Nem forradalmi kényszer ragadta a fórumra. Csak 
forradalmi szándék. Forradalmat azonban nem lehet csinálni. Forra
dalom nincs tömegek nélkül, színház nincs irodalom nélkül. Márkus 
László mindezt elfelejtette. És feltúrta azt a kézirathalmazt, amelyet 
még a Nemzeti Színház részére gyüjtött egybe és kiemelt belőle egy 
színdarabot. F e l k a i - F o l k m a n n Ferenc B á b e l j é t . Ki
emelt egy színdarabot, amely az elöregedő kor világszemléletéből sar
jadt, ha évszázadokkal utópisztikusan előre is néz. Ez volt az Uj Thá
lia forradalma. 

Egy zseniális rendező kapta kézbe ezt a darabot: Palasovszky 
Ödön. A zseniálitás azonban nem pótolhatja a társadalmi erők feltörő 
lendületét. Egyedül ő sem tudja forradalmasítani a színpadot. A né
met színpad forradalmi átalakulása is akkor ment végbe, amikor a 
társadalmi erjedés olyan író számára tudott útat törni, mint Toller, 
és Piscator rendezői zsenialitása új fejezetet nyithatott a német szín
játszás történetében. A gleichschaltolt német színpadra immár újra 
visszatérnek a régi színpadi formák és hiú kísérlet volna ma Német
országban a színjátszás forradalmáról beszélni. Ugyanúgy nálunk is. 
Mi vár tehát egy olyan rendezőre, mint a mi Palasovszkynk? A ki
sérletezés hálátlan mestersége. Megteremteni az új játékstílust? Pa¬ 
lasovszky szakit a naturalista-realista formanyelv kifejezési módsze
reivel, stilizált játékstílussal hangsulyozza ki a színpadművészet kü
lönbözőségét az élet természetes érdektelenségével szemben, amely az 
eddigi színpadot ezzel a reális érdektelenséggel elsekélyesítette. Mást 
csinál, mint amit eddig a többi színpad csinált, egyéni játék helyett 
összjátékot is produkál, a színpadi mozgást művészi ritmussal élén
k i t i de vajjon azzal, hogy ez másabb a réginél, kérdéses, hogy ható¬ 



ereje nagyobb-e amazénál. A kimondott szó nem csupán a hang su
lyánál, de értelme által is kell, hogy hasson. Palasovszkynak az a 
sorsa, mint annak a kürtösnek, akinek minden művészete és remeik 
hangszere ellenére üres szólamokat kell játszani. Palasovszky széles
körű színpadismerete, rendezői eredetisége, ragyogó fantáziája és lán
goló lelkesedése, művészi kulturája sem tud értelmet önteni a sza
vakba, amelyeket elébe raknak azzal, hogy kottázza hangra, elevenítse 
emberré és mozdítsa cselekménnyé. A leggyönyörübb rakétával set 
lehet országokat hódítani, bármekkorát durrannak is. — 

Egyszerű a végkövetkeztetés. Felülről lefelé, a színpadról a tö
megek felé nem lehet megkezdeni a színpad forradalmát. A Felkai-
Folkmannok színdarabjaiból még jakobinus sapkát sem lehet csinálni.. 
Pedig az irodalmi szándék igazán nem vitatható el tőle. A 
színpad átalakításához azonban még az igazi irodalom is kevés. Nem 
csak igazi irodalom kell ehhez, hanem másmilyen irodalom. Egyelőre 
hát meg kell elégednünk azzal, hogy tisztességes művészi szándékot 
láthatunk a színpadon és amidőn feltünnek előttünk Palasovszky 
remekbeformált színészei, azt a sziszifuszi munkát kell megcsodálnunk, 
amellyel élettelen anyagba igyekeznek lelket önteni. 

(Budapest) Ujvári László 

K ONJUNKTURA?? Már Amerikában is szerények... Már nem be
szélnek rekordszámokban, Már nem beszélnek a termelés és az 

export hallatlan emelkedéséről. Ma már boldogok, ha a hanyatlás las
subbodását, állapíthatják meg. S tényleg: ha a világkereskedelem a 
háború előtti viszonyokhoz képest „normálisan" emelkedik, úgy 1933-
ban 14 milliárd dollárral lett volna magasabb a forgalma mint 1929-
ben. Valójában azonban 38 milliárddal volt kevesebb. Az Egyesült 
Államok 1933-beli külkereskedelme alig teszi az 1929. évi külkereske
delmi forgalom egyharmadát. Általában, a világgazdaságon belül az 
áruforgalom szánalmas minimumra csökkent s a munka megoszlása a 
népek közt mindinkább hiu álommá foszlik. Valami változásról azon
ban a világ termelésében történhet beszámolás. 

Franciaországban a termelés kiterjedése — nem az ingadozó pénz
érték, hanem a szilárd tonnatartalom után számítva — 1929 és 1933 
között 31 százalékkal esett vissza; 1933-ban azonban 12 százalékkal (a 
megelőző évekhez képest) emelkedett. A megfelelelő számok Németor
szág számára: minus 39 és plus 12; Svédország számára: minus 21 és* 
plus 3; Anglia számára: minus 17 és plus 3 százalék. Japánban a dep
resszió mélypontját már 1932 első felében túlhaladta, Kanadában vi
szont ez a pillanat 1933 márciusában következett be. A legtöbb ország
ban a viszonylagos javulás az utolsó évben folytatódott. A nagyke
reskedelmi árak 1933 folyamán mindenütt vagy emelkedtek, vagy pe
dig megszilárdultak. Az 1930—32-es kíméletlen infláció utórezgései már 
csak Franciaországban s talán még Középeurópában érezhetők; külön
ben ez a korszak mulóban. 

Számos államháztartás deficites gazdálkodása megszünt; a leg
nagyobb államok azonban — mint az Egyesült Államok, Japán, Né
metország és Itália — még mindig nagy budget nehézségekkel küz
denek. Jelllemző, hogy a tengeren túl a textil-, főleg pedig a gyapju¬ 

szövő-ipar kilátásai — ezek a még ma is legfontosabb fogyasztási 
iparok — nagyon kedvező megítélésben részesülnek. Ausztráliában a 
felvásárolt gyapju értékét az 1933—34-es szezonban körülbelül 58 mil
lió font sterlingre becsülik. Ez az összeg csak 3 millióval kevesebb 
mint a prosperitás nagy (1927—1928) szezonjában. Viszont nem szabad 


