
A P R Ó C I K K E K 

Te csak pipálj, magyar drámairoda-
lom ! A Magyar Tudományos Akadémia 
a Vojnits-díjat — mellyel évenként a 
lepergett esztendőnek legértékesebb és 
egyúttal színpadi hatást is kifejtett 
darabját kell jutalmaznia — az idén 
Csathó Kálmán Te csak pipálj, Ladányi 
című vígjátékának adta ki. Szóval 
kultúréletünknek e legtekintélyesebb 
szerve a mult esztendő színpadi termé-
séből ezt találta koszorúra legérdeme-
sebbnek. Senki se gondolja, hogy e 
díjazásban rejlő értékelés miatt neki 
akarunk rugtatni az Akadémiának. 
Szó sincs róla ! Az Akadémiának igaza 
volt. De épen az a szomorú, hogy igaza 
volt. Épen az a szomorú, hogy egy 
egész esztendőnek magyar színdarab-
jai közül a legmagasabb irodalmi és 
színpadi értéket a pipáló Ladányi kép-
viseli. S itt ismét ne értsenek félre ben-
nünket ! Világért sem akarjuk e víg-
játék kedvességét, humorát és színpadi 
kvalitásait kelleténél alább értékelni, 
de az már mégis végtelenül lesújtó, 
hogy ez a tipikus középszerűség jelen-
tette a lefolyt évnek legmagasabb érté-
két. S talán még e körülménynek sem 
tulajdonítanánk tüneti jelentőséget, ha 
a mult esztendőben is nem a Ladányi-
hoz hasonló hangú és hasonló fajsúlyú 
vígjáték kapta volna meg az Akadémia 
koszorúját és ha — még hozzá — ez is 
nem joggal kapta volna meg. A Noszty 
fiú esetét értjük. E két esztendő leg-
különb színpadi termékeinek hangban, 
tónusban, formában és értékben való 
e feltűnő megegyezése több mint vélet-
len hasonlóság, relatív értéküknek meg-
állapítása pedig az Akadémia részéről 
meghökkentően sujtó ítélet a magyar 
drámairodalomra. 

Igen, meghökkentő, hogy akkor, ami-
kor a külföldi dráma a maga tartalmi 
ihletét a világháborútól és a forradal-
maktól felzaklatott etikai és szociális 
problémákból meríti, formai vívódásai 
pedig új megoldások felé, szinte a klasz-
szicizmus nagyvonalúsága felé látsza-
nak törekedni, hogy akkor — mintha 
nem is lett volna háború, nem dúltak 
volna forradalmak és nem tépett volna 
szét Trianon ! — minálunk a kedves és 
idilli, a ferencjózsefi kornak biztos 

nyugalmát lehelő napsugaras témák 
az uralkodók, a drámai forma tekin-
tetében pedig ma már pusztán történeti 
értékké avult megoldások között ver-
gődünk. Évekkel ezelőtt, amikor nagy 
megrázkodásaink után egy-két nemes 
stílű, egy-két nagyobbszerű történelmi 
drámát láttunk színpadjainkon fel-
tünni, azt reméltük, hogy végre eljött, 
minálunk is eljött, a nagy dráma ideje ! 
De ez is csak divatnak bizonyult. Ma 
újra bukolikus nyugalomban, idilli 
derűvel pipázgatunk a napsütéses ám-
bituson, a világ . . . ó, az csak «hagy 
forogjon keserű levében». Odakünn 
sasok repülnek, idebenn méhek dön-
gicsélnek ! Európa színpadjain eszmék 
forranak, gondolatok csatáznak, új for-
mák vajudnak, itt, eh ! . . . te csak 
pipálj, magyar drámairodalom ! 

Tuba mirabilis. 

Lilla pártája és a közlekedési rendőr. 
Nyilván széles körben visszahangra lelt 
Tubus jegyű írótársam legutóbbi ki-
tűnő apró cikke, melyben a színházi 
«pendli»-járványról ejtett néhány okos, 
nagyon is megszívlelni való szót. Ma-
gyarán rámutatott arra a kétirányú 
tiszteletlenségre, mely e szerencsétlen 
divatból fakad : a színészére, ki mű-
vészi s anyagi becsvágyának küzdel-
mében oly szemérmetlen nyiltsággal 
szegődik ez utóbbi mellé, s a színházéra, 
mely e zsebfájdalmaknak kész akár a 
drámaíró művét is prédául odavetni. 

Egy szempontot azonban nem ve-
tett fel a cikkíró : a közönséggel szem-
ben tanusított tiszteletlenség szem-
pontját. Az egész pendli-rendszer alap-
jában felelőtlen «va banque»-játék a 
jóhiszemű színházi közönséggel. Arra 
a feltevésre épít, hogy a pendli minden 
körülmények között — sikerül. Mi 
tagadás, eddig nem is tudunk rá esetet, 
hogy csütörtököt mondott volna. Maga 
a főpendliző, a cikkíró által megrótt 
Csortos Gyula (kit valóban stílusos 
volna hamarosan felléptetni a Goldoni-
féle Két úr szolgája címszerepében) 
eddigelé még mindig szerencsésen meg-
érkezett a jelenésére mind a Blaha 
Lujza-téren, mind a Wesselényi-utcá-
ban. 
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De az ördög nem alszik, s ha a 
hazardőr egyszer mégis rajtaveszt, bi-
zonyára nem illik, hogy ennek a közön-
ség adja meg az árát. Ha teszem azt, 
jegyet váltok Csathó Kálmán Lillá-
jába s a színlap Lévai István uram 
szerepében Csortos felléptét igéri, ab-
ban a megnyugtató tudatban szeretek 
zsöllyémben ülni, hogy Lilla sorsának 
döntő fordulatán a költészettel győ-
zelmesen hadbaszálló józanság kép-
viselője valóban meg is jelenik. De mi 
történik, ha Csortos Ő Józansága egy 
szép estén megreked valahol a Körút 
s Rákóczi-út kereszteződésénél? ha a 
Wesselényi-utca felől leánykérőbe 
igyekvő gépkocsija akkor érkezik a 
színes jelzőlámpa szuverén körzetéhez, 
mikor azt a közlekedési rendőr huza-
mosabb időn át nem hajlandó «sza-
bad»-ra átváltani? Csortos — ki az 
ötperces autóút felét ilyenkor nyilván 
arra fordítja, hogy magát a Trojka-
beli szerepének lelkületéből «kiélje», a 
másik felét meg arra, hogy Lévai uram 
alakjába beleélje — talán csak még-
sem foghatja könyörgőre a dolgot, 
ilyenformán : 

— Biztos úr ! az Istenért! legyen 
lelke ! Ha én most elkésem : Lilla 
pártában marad, s ez ellenére van 
Csathó szerző úr szándékának. S ha 
— szokásom szerint — a szerző szán-
dékán még könnyű szerrel túltenném 
is magam : a publikum megtanulta a 
középiskolában, hogy Lillát én veszem 
nőül s nem az a tedd ide—tedd oda Cso-
konai, ki pedig — ha mi itt soká vesz-
teglünk — végül is megszerzi a csurgói 
professzorságot ! Értse meg : az ön 
jelzőlámpásának makacssága miatt egy 
irodalomtörténeti tény forog veszede-
lemben. Lilla pártában nem maradhat, 
Csokonainak viszont nem varrhatunk 
nyakába semmiféle polgári boldogsá-
got. Ez a Polgári Boldogság — én 
vagyok. Eresszen hát utamra ! 

. . . Nincs benne mód, hogy ezen vál-
toztatni lehessen? Például — horribile 
dictu — az egész pendli-rendszer meg-
szűntetésével? Nem, erre mód nincs. 
Hát akkor talán valami biztosító-
intézményről illenék gondoskodni. Elő-
kép akad ehhez is. Gondoljunk csak 
Operaházunk közelmultjára, amikor a 
legkiválóbb Wagner-énekesek egyike, 
a hozzánk édesedett cseh hőstenor 
zengte ott a teuton félistenek szóla-
mait. Már zengte, amikor zengte. Mert 
fellépte bizony sokszor ingadozott, oly-
kor meg épen meg is hiusult a túlságos 
— ingadozás miatt. Neki néha az Ope-
rával átellenes Drexlerből hosszabb 
volt az út a színházig, mint teszem 
Csortosnak a Magyar Színháztól a 
Nemzetiig. Az óvatos Operaház ily 
esetekre szépen felöltöztette Lohengrin 
ezüstvértjébe a szerep magyar tolmá-
csolóját is, s ez teljes készenlétben 
várta a hattyúfogatot, noha az utolsó 
pillanatig kétséges volt, ő száll-e majd 
bele, vagy a jobb belátásra tért cseh 
kolléga? . . . 

Ennyit bizony megtehetne a Nem-
zeti Színház is, ha már sztárja ked-
véért mindenre kapható ; legalább 
ennyit — ez egyszer a közönség ked-
véért. Szerepre színészt nem kell kö-
téllel fogni, talán még efféle «in spe» 
szerepre sem. A Nemzeti Színház na-
gyobb érvényesülésre áhítozó fiataljai 
közt bizonyára akadna egy-egy pót-
Lévai István, ki ilyenkor legalább va-
lódi «izgalommal» leshetné, mi lesz 
sorsa Lillával. Lilla viszont mentesít-
tetnék minden izgalomtól, túlad-e pár-
táján vagy sem? A színfalak mögé pil-
lantva megnyugvással láthatna ott 
topogni egy kimaszkírozott urat, ki 
végső szükség esetén Lévai István ké-
pében mégis csak meg fogja őt kérni, 
szerephez és feleséghez jutván — a 
közlekedési rendőr jóvoltából. 

Dieudonné. 
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