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is erre enged következtetni s ezzel nagy felelősséget rak az írók
vállára. Kérdés, hogy ennek az új és revideált szernléletű iro
dalmi felfogásnak meghonosodását nem követné-e az egész társa
dalom teljes megjavulása? A cenzurában és a felsőbb filmkriti
kákban érvényesülő szempontok mindenesetre e mellett a hiede
lem mellett látszanak lándzsát törni. Ha minden társadalmi osz
tály írói teljesítik tehát revideáló kötelességüket, híven követve
Illyés úttörését, világunk hovatovább remekművé lesz. Ez ad a
"Mint a darvak"-nak igazi jelentőséget.

Szellemtörténeti szempontból ugyanis Illyés új müve szeren
esés folytatása Giono vagy méginkább a neofrivol irodalom kez
deményének. Mindkettőnek nagyjából az volt a törekvése, hogy a
nyomasztó érzéseket, a sötétséget, a bűnt kiküszöbölje az iroda
lomból, egyszóval, hogy hatásos reakciója legyen a naturalista
lélekelemzés egyoldalúságának. Ennek a szellemi rokonságnak
szálai már a "Csizma az asztalon" neofrivol iróniájában megvil
lantak, folytatódtak a "Kora tavasz" című regény Cs. Szab6ra emlé
keztető, de rajta is túlmenő, túlmunkált, minden mondatba két
csattanőt építő essay-stílusában, a Comte és Marx tételeit újra fel
fedező derék falusi bácsijaiban és a "Rotterdami Rézmán. neves
holland közíró"-hoz hasonló neonaiv fordulatokban. (Ez a pre
cieuse-ködés a "Mint a darvak" egyik helyén már tán nem is. egé
szen helyeselhető: Beyle-nek ugyan Henri volt a keresztneve, de
ezt a keresztnevet a kitűnő Stendhal sohasem írta ki műveire.) A
magyar olvasó számára azért külön élvezet Illyés új könyve, mert
ugyanannyi kötetlen fantáziát, a valóságnak ugyanolyan intellek
tuális formulákká oldását, tételeiben ugyanannyi kedves játékossá
got mutat, mint Giraudoux, Gornet, Pirandello, vagy Virginia Wool'
légies művészete.

SZINHÁZI KRÓNIKA
Fiatal író színpadi szűzbeszédétől borzas mondanivaló-bőséget és
fésületlen formát vár az eddigi tapasztalataiból csöppet sem elké
nyeztetett bírálat. Hubay Mikl6s esztendők óta az első fiatal szín
padi szerző, akinél éppen ezek a látszólagos fogyatékosságok a
legfigyelemreméltóbbak. Mert a "H {isök nélkül" tartalmi zsúfolt
sága, az a hév, mellyel a fiatal szerző valósággal szerteszórja ész
revételeit és bírálatait a mai világ nem éppen rokonszenves jelen
ségeiről, nem öncél és nem annak a fecsegése, aki a színpadra
szabadulva egyszerre akar mindent kimondani és néhány ember
sorsában ábrázolva legalábbis a világ ügyét megoldani. Itt mín
den esszé-szerű kitérés, olykor krítikai, máskor publicisztikai ki
tekintés II darab hőseinek életéből és végzetéből korunk kérdései
felé, azorosan és szigorúan a darabhoz tartozik, Hubay Miklós
érett fővel alkalmazza hol szellemes, hol maró, hol mélven rezig
nált aperszüit mindennapi életünk dolgaira. Hősei nemcsak egy
rétüek, bennük a polgári osztály kétféleképpen mutatkozik be: ér
tékeiben és lassú romlásában, nem lehet egyikért sem elítélni,
vagy felmagasztalni, valami mindegyikben van, ami érdekessé te-
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szi őket. Ilyen gazdag képzelettel kigondolt figurák egymagukban
is leköt nék az érdeklődést. Hubay szellemes és nyelves dialégusai
még érdekesebbé teszik őket: csupa okos vagy ravasz rezonőr, két
francia vígjátékra tellene belőlük. S amellett okoskodásuk egy
percig sem unalmas, egy percig sem érezzük, hogy az előttünk

ágáló szereplőket papírból vágta ki az író, mindig van bennük
egy csipetnyi emberi. Ha az iskolát keressük, melvben Hubay
Miklós tanult, nyilván Shaw-ra utalhatunk, vagy közelebb hoz
zánk, Németh Lászlóra. Az egész világmentö hévben van valami
Németh Lászlóból. de Hubay Míklős lángolása, prófétai haragja
vagy kaján derűje komolyan és őszintén emberi, egy pillanatig se
vonatkoztat el senkit és semmit sem az élettől, nincs az az érzé
sünk, mintha egy-két előkészítő jelenet után egy magvas, de bo
nyolultan stilizált esszé-kötetből olvasnának fel nekünk okos, de
vitatható dolgokat. A mondanivaló-bőség érdekel, leköt, ügyünkké
válik s ugyanezt a varázslatot műveli Hubay Miklós szétzilált drá
mai szerkesztésével. Az elso két felvonás ziláltsága csak látszóla
gos, a jeleneteket figyelemreméltó szerkesztői logika fűzi együvé
és tartja együtt, - a harmadik felvonásban szembeszökővé válik,
nyilván szántszándékkal, a szerkezet szétzavarása. Itt az író a
mondatok furcsa szembeállításával, az alakok jellemének hirtelen
kifordításával, a kérdések meg-nem-oldásával saját bevallása sze
rint is hőseinek: mai köz- és magán-életünknek zűrzavarát, fejet
lenségét kívánta ábrázolni. A megoldása meggyőző és színes, de
érzésünk szerint a zűrzavart is meg kell szerkeszteni. ha színpad
ra akarjuk vinni, s egy dráma végyső benyómásul jogosan hagyhat
tartalmi, de semmiesetre sem formai disszonanciát. Hubay Miklós
darabjának ez talán egyetlen olyan hibája, amit szemére kell vet
nünk: a fölény, ami két felvonáson át vezette és a harmadik fel
vonás elgondolásában sem hagyta el, itt egyszerre eltünt. Ha mes
tereire gondolunk, Shaw is hagyott már elég nyilt kérdést darab
jaiban, - kell-e hogy az ördög cimborájának befejezésére utal
junk? - de egyszer sem kellett éreznünk, hogy formailag zavar
ban hagyott volna. Halálos bűn-e ez egy első drámától ? Aligha,
Hubay Miklós darabjának kitűnő erényei, komoly és értékes világ
felfogása, sztnpadi jártassága és hatás-érzéke mind mentik tévedé
sét és várakozást keltenek jövője iránt. A Nemzeti Kamara Szín
ház előadását egy nagy egyéniség, Somlay Artur, vezette, és a já
ték reális-irreális ízeivel is ő szolgált legjobban, egy már-már tö
kéletes színpadművész valóságos remeklésével.

*

Németországban, nemcsak a mostani darab-szűkében, hanem
korábban is divat volt, hogy Shakespeare kevéssé ielentös vagy
éppen kétséges hitelű darabjait egymás szövetéből kifoldozva, meg
toldogatva, olykor jócskán hozzáfűzve az átdolgozó sajátjából is,
színpadképessé tették, vagy hogy minden idők egyik lezssínpadké
pesebb klasszikusával szemben ne ezt a méltatlan szót használ
juk, mai fül és szem számára simábbá és kényelmesebbé alaki
tották. Hogy van-e ennek sok értelme, arról lehet vitázni. s mint
a jó dolgokról általában, - és még a gyenge Shakespeare is jÓ
dolog, - kell is. Shakespeare nyilván jobban értett a színpadhoz,
mínt mondjuk egyik szorgalmas búvára és ernyedetlen német át
Iésülő]e, Hans Rothe, máskülönben nem ő írta volna a Hamletet
és a Romeo és Júliát, hanem az átdolgozó írt volna pompás dara
bokat. És ha ez a maga mestersézében felülmúlhatatlan Shakes-
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peare valamit rosszul csinált, az két dolgot érdemel meg: vagy fe
lejtessük el a közönséggel és rejtsük el, vagy adjuk elő úgy, ahogy
ő megírta. Fölösleges dramaturgi túlbuzgóság volt tehát a "Fals
taff" címen adott pót-Shakespeare ismeretlen átdolgozóitól, hogy
két kevésbbé sikerült királydrámából kihagyták a királydrámát és
a megmaradt jeleneteket Flastaff halhatatlan alakja köré csopor
tosítva tették érdektelenné. Mert az a Falstatf, akit Shakespeare
írt meg, mellékalak, ott csetlik-botlik, zabál, röhög, böfög, tivor
nyázik, éli a maga harsány lókötő életét a dráma igazi hősei mel
lett, jelenetei tarka epizódok egy komorabb drámai egységben,
olyanformán színesítenek, mint a Macbeth kapusa vagy a Hamlet
sírásói, Képzeljük most el, hogy egy átdolgozás kihagyta volna
Hamletből a szellem-jelenetet, a színészek fellépését, és az egész
konfliktust a sírásó felé terelgotte volna, - mert ha egy drama
turg nagyon akar efélét, az is lehetséges, - s messzebb menve,
képzeljük el a Szentivánéj í álmot 'I'itánia, Oberon, Puck és a két
antik szerelmespár nélkül. A Falstaffot középpönti drámahőssé

fabríkáló dramaturgia ilyesmire vállalkozott, s elfelejtette, hogy
Shakespeare-ben éppen az a nagy, hogy tragédiát és komédiát bű

vész-kezekkel elegyít. Arra esetleg' szüksége van, hogy a rendező

fejét törje miatta, de a dramaturg műtéti beavatkozására semmi
képpen. Kísérlet ez a "Falstaff", s bizonyára éppúgy eltűnik

a süllyeszlőben, mint minden olyan próbálkozás, mely Shakespeare
tragédiaiból akomédiát, komédiáiból a tragédiát próbálta kiirtani.
Az átdolgozás kísérleti jellegét mutatja az is, hogy a Nemzeti Szín
ház a címszerepet Lehotay Arpáddal, a tökéletes Antoniussal ját
szatta; hűvös, okos. mértéktartö hös-színész Falstaff-mezében: cs0

dálhatjuk-e, hogy Lehotay csak külsőségekben, félelmetes maszk
jában volt Falstaff. belülről pedig nem?

Ami egyszer bevált a színpadon, nyilván beválik másodszor is.
Ezzel az elgondolással mutatta be a Nemzeti Színház újra. Jaschik
Almos régi, remek színpadi keretében Kállay Miklós méltán nép
szerű és megbecsült japáni drámáját, a .Ronínok kincsét". Szeren
esés ihletben fogant, mindvégig szerenesés kézzel és szines, vongö
fantáziával megoldott játék ez. A sajátos [apáni életfelfogást, a
becsület és kötelesség zord tiszteletét, a szerelem és halál bizarr
játékát nagyon érdekesen, szamos jobbnál-jobb színpadi ötlettel,
tarka figurával ábrázolja. Ebben a darabban van valami az egy
szeri írói remekelésből: minden sora, mondata, Jelenete mélyen
átélt, színpadílag és irodalmilag hiánytalanul megvalósított, és
mint a [apáni dráma európai szemhez és fülhöz alkalmazott re
konstruálása is figyelemreméltó. Kállay Miklósnak mindig egyik leg
jobb erénye volt, hogy kísérteties hűséggel élte bele magát letűnt

korok vérgőzős életébe, különös lelkű hőseibe és transzcendentális
feszültségeibe. lA "Liliomos királyfi" megelevenedett krénikami
niatür volt, a "Godiva" angol fametszet, a "Rontó Pál" valame
lyik naiv ponyva színpadi ábrázolása. - "A roninok kincse" mint
ha eredeti japáni dráma lenne. Hatását fokozza a szinpadi beál
lítás stílusa, [apáni mozgású szereplőivel, hatásos koreográfiájával,
és a színészek szívvel megformált alakításaival. Timár József a
kettős férfiszerepben megrázó és bravúros alakítást ad. Somogyi
Erzsi törékeny lénye finom tussfestmény, Ungvári László roninja
izgatott lélekállapot-rajz. Sugár Károly elárvult szeropében Major
Tamás megszokott fintoraival ábrázolta a gonosz Kyrát.

Thurzó Gábor.
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