
E L Y E K É s MÚ,YEK

.JUHÁSZ VILMOS: NAGY HODITÓK. Vannak történelemkönyvek,
amelyek múzeumok és vannak, amelyek panoptikumok. Juhásznak
ez a műve - dráma. Az első oldalon felgördül a függöny és a
széles szabadtéri forgószinpadon elkezdődik az előadás. A színen
megjelenik Szargon, a négy világtáj ura, akit anyja egy nádból
font kosárban tett ki a folyóra, s akit egy szegény vízhordó talált
meg, nevelt fel és ajánlott fel Lstornok; a szerelem, a világosság
és az élet úrnőjének. Mezopotámiában vagyunk 4000 évvel Kr. e.
Az olvasó szívdobogva figyel, de valahogy hamarosan rájön, hogy
ez a színpad a lángoló Nap körül forog - mint lepke a gyertya
láng körül - s ekkor már szívdobogás nélkül, a bölcseség érzelmi
távolságából nézi a nagy játékot.

Kristálytiszta íogalmazású mondatok fogták kézen, azok vezet
ték észrevétlenül erre a magas álláspontra. Juhász .Vilmos szerze
lese a tudománynak. Könyve a tudomány örök eszményének jegyé
ben íródott s felette áll a perc divatjainak és érdekeinek. Előadása

világos és vonzó s telítve van azzal a megnevezhetetlen erővel,

amely kiragad bennünket részeg odaadással játszott, sorsszabta
szerepünkbol s nézőközönségévé tesz a magunkjátszotta színdarab
nak, a törlénelemnek. Furcsa érzés ez és ritka ·dolog. De mindenki
erre vágyik, aki kezébe veszi a históriát: kikapcsolódni a "cselek
mény" vitustáncából, nagyot lélegzeni és végre nézni az előadást,

az egész előadást! A szerző beteljesíti ezt a régi vágyát; az olvasó
szívében szélcsend támad, felzaklatott ösztönei elülnek és tudatába
szerényert belopódzik a Gondolat.

*
EzI a szokatlan hatást az író még képzeletének teremtő

erejével, a mű szerenesés szerkezetével és az óriási anyag- és
adattömeg feletti tökéletes uralommal is fokozza. Juhász nem tar
tozik a történetírás egyik iskolájához sem. Saját iránya van. Szem
léleti módja nem individualisztikus mint Th. Carlyle-é, sem kol
lektivista, mint pl. Buckie-é. A históríaí történést nem nézi csak
biológiai álláspon Iról, de azt sem állítja, hogya fejlődést kizárólag
pszichológiai elemek határozzák meg. A politikai és a kulturális,
a gazdasági és a földrajzi faktorok mindegyikével számol (s itt
csaknem olyan alapos mint Ranke, Lompreelit vagy E. Bernheim),
de módszerének egyéniségében minden "iskola" feloldódik. Min
denekelőtt megteremti hősét, átéli személyét és sorsát s ezért
alakjai nem sablonok, sem kidüllesztett mellü szobrok, hanem
igazi emberek. Statisztál is azok, igazi életet "alakítanak", a tör
ténelem színpadán ugyanis mindenki jól játszik, iti nincs ripacs,
a hódító csakugyan hódít és a gyilkos valóban gyilkol. Teremtő

fantáziáját a lelkiismerelesen kiválogatott új és legújabb kutatás
eredmények hitelesítik, a sok meglepő adat, amit a tudományos
búvárlat a föld és a tenger alól, a levéltárakból és magángyüjtemé
nyekböl napfényre hozott, nagyjából mind beépült ebbe a munkába.
A szerkezetet a hódítóknak a premier planba való helyezése teszi
szerencséssé, A világtörténelemnek (a Nagy hódítók világtörténe
lem), hogy emberekben verjen visszhangot, mindig egy-egyem·
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ber, a "főhős", körül kell viharzania, akit kifütyülni vagy akinek
tapsolni lehet. A történelmi folyamat, amelyben eszmék realizálód
nak és emberek válnak üres nevekké, nem érdekes. A történetíró
az első esetben jól megválasztott fordulók előtt megszakithatja a
cselekményt és oldalakon át festheti a kultúrtörténeti vagy politi
kai hátteret, elmondhatja az előzményeket stb. s a feszültség nem
csak hogy nem csökken, hanem ellenkezőleg fokozódik s az olvasó
érdeklődése a megszakitás folytán még elevenebb lesz. Nagy ér
deme juhász írásmódjának, hogy a történelem álland6 áttekinté
sére kényszeríti az olvas6t, s támogatja abban a törekvéSében is,
hogya történelem értelmét megközelítse. Ezt a történeti párhuza
mok Sürű felvillantásá.val éri el. Ezek az utalások valósággal vi
lágítanak könyvében s azt bizonyítják, hogy juhász írásközben
állandóan az eaéez világtörténetet látja. A 740 oldalas könyv min
den oldalán felvillannak ezek a fények és sugaraik évezredeken és
földrészeken nyargalnak át, hogy a történés törvényeit és törvény
szerűségeit kitapogassák.

*
Annak a kérdésnek az eldöntése, vajjon a nagy hódítók aka

rata szabott-e irányt a történelemnek, vagy a történelem szelleme
lódílotta út jukra a nagy hódítókat. úgy hisszük, csak a lelkialkat
diktálta látásmódtól fü!/:g. A hódítás egész kérdéskomplexusa sö
tétbe vezet. A valóságot nézve, főként az tűnik fel, hogy e nagy
birodalmak rövid fennállás után összeomlottak Szargon, Nagy
Séndor, Hannibál, Coesar, Attila, Napoleon küzdelmeinek területe
ket jelentő eredményei nem voltak tartósak. A szellemi h6dítások
eredményei sokkal nagyobbak, tart6sabbak és értékesebbek voltak
mint a fegyveres hódításoké. Juhász Vilmos ezekre a hódítókra is
ráirányítja a tudomány reflektorál. Konfucius életér61 és hatásáról
szóló tanulmánya mestermű. Konfucius egy állami és társadalmi
rendszert évezredekre megalapozott tanílásával.

A világtörténelemben a kereszténység elteriedése a legnagyobb
h6dítás, de olyan hódítás, amely - mínt juhász mondja -- töké
letesen kívül esik a hódítók jellemének, mödszoreinek és életsorá
nak keretein. A kereszténység ereje védte meg a késő római bi
rodalmat, ez adott célt és értelmet a barbárok elleni küzdelemnek,
cél és értelem nélkül pedig nem lehet küzdeni. Amikor a keresz
ténység tekintélye megállította Attila romboló hadát, akkor bebizo
nyította, hogya szellemi fegyverek gyakran erősebbek a leg
nagyobb hadseregnél is. A Nagy h6dít6k egyik legmegrázóbb és
legelgondolkoztatóbb fejezete, amikor Leo pápa fegyvertelen ki
séretével félelem nélkül megy a serege élén álló Attilu elé és ami
kor a hatalom és az igazság világának a fejei szembenéznek egy
mással. Beszélgetésük után Attilu parancsot ad, hogy serege for
duljon vissza ...

*
Ilyen történelmi időben, mint a mai, az ember szomjazza a

történelmet. A jövőt szeretné belőle kiolvasni, mert sejti, hogy a
jövő a multból származik, csak nem akarja meglátni, hogy éppen
ezért husonlít is u multhoz.

"A krisztusi ige az európai társadalmi és politikai fejlődést

csak nagyon korlátozott mértékben tudta áthatni" - állapítja meg
a történetiró páratlan finomsággal, s nekünk szilárdan kell hin-
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nünk, hogy ez az áthatás mától kezdve már intenzívebb lesz. Mert
ha továbbra is csak "nagyon korlátozott mértékű" marad s a tör
ténelmí multból nem származhatna más, mint ez a most átélt tör
ténelmi jelen, akkor azt a hosszú harcot, amelyet két fronton 
egy külsőn és egy belsőn (saját sötét ösztönei ellen) - folytatott
az emberiség s amelyet juhász oly életteljesen mutatott be ebben
a könyvben, mindkét fronton elvesztettük. Fodor Béla.

CARL SPITTELER: IMA Gá. (Réoai.} Carl Spitteler Imagó-ja kö
zel negyven éves könyv. Ha tudjuk Nobel-díjas szerzőjének művé

sz! jelentőségét, meg kell kérdeznünk, miért most, ilyen későn ju
tolt el hozzánk? Miért most, amikor művészí iránya, mitosz-alakító,
neo-romantikus, kissé nietzschei feszültsége, mint probléma már
nem a mai irodalomé, túljutottunk rajta. És miért ilyen későn,

miér! nem kapta meg tolmácsolását akkor, amikor a svájci Spitteler
a német irodalom forradalmára volt? Ezekre a kérdésekre csak
hosszú magyarázkodások tudnának felelni, utalnunk kellene a ger
mán ('s a magyar irodalom szemléleti küíönbözöségére, s ba be
számolónkban nem térhetünk is ki az összehasonlítás kényszere
elől, elsősorban mégis annak kell örülnünk, hogy végre a magyar
közönség elé került ez a különlegesen nagyjelentőségű könyv.

A regénynek nem eseménysorozata szolgáltatja tartalmát, nem
Theuda viselkedése a fontos, Viktor, a hős égi szerelmével szem
ben, az a lélekrajz emelkedik boltivvé az apró történések fölé,
mely nem analízis, hanem szintézis, a törpe mindennapokból szűri

le, s rakja össze Viktor végleges hitét, meggyőződését : világnéze
tM. Spitteler önéletrajzot irt, hősének élményi hitelességű lelki
rajzába rejti filozófiáját. Viktor az égi szerelem ideáljával, Imagö
val szívében keresi meg azt a földi lényt, Wyss Theudát, akiről

Imagót mintázta. A regény nagy küzdelmet mond el e szerelern
testi. földi és eszményi formája között. Lázas, izgatott, szimbolikus
erejű dialógusok sodorják Viktor nyugtalan lelkét a végső fölisme
réshez. s attól kezdve mindvégig, egyedül Imagó valóságában hisz.
Megrendítő víaskodása, testi szava, a Szigorú Asszony szemrehá
nyásai PR figyelmeztetése közöít, a sok képzelt eseménynek a reális
valóság fölött önálló életet biztosít. Viktor a konvenciók között fél
szeg PS társadalom-ellenes, de képzelete és az ideák világában
költő. itt éli tulajdonképpeni életét. Mitosz alakul képzelete szö
vevényeiből. de ez a mítosz mégis valóság értékű: a költészet vi
lága éjed benne. A regény szimbolumainak mélyén a tiszta költé
szet csillog, a Szigorú Asszony, a múzsa, Imagó különböző elképze
léseiben mindig íde hívja és irányítja Viktort, a vele való egyesü
Ips szabadíthatja és szabadítja meg földi kínjaitól, gyarlóságaitól.
Viktor beleolvad teremtett világába, ahol Imagó uralkodik.

Ez az élelfilozófia mutat rokonságot az elméletíró Wagner
Ricbarddal és Nietzschevel, mégis Spitteler realizált mítosza, mely
~;ppen ebben a regényében a leginkább körülírt. külön tanítássá
I'melkedik. Nem a földi mulékonyságok, a gyarló értetlenségek
Jelentik a boldogságot. Nem jelenthetik. Viktor belátja: hiába ke
resi itt. Az egyensúlyt, a tökéletességet csak az ideák közötti élet
kínálja, Theuda testi jelenvalóságában csupán: Pseuda, és sohasem
olyan tökéletes, mint Imagó. Spitteler állláspontját nemcsak hir
dette; hitt benne.

Nyilván a görög költészet hite és felfogása tért vissza Spitte
lerben. A germán mitíkus erőt megjelenítő, valósággá alakító mű

vészi készségében nyomozhatjuk. Regénye sajátosan germán lélek-
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röl vall. Lírai megindulásai, lágyságIl ée hajlékonysága megis fran
ciás szellemét idézi. A svájci író nem is egyenes irányban kapcso
lódik a német irodalomhoz, Goetbén keresztül nyúl át az Alpokon.
Mithoszában ez a goethei íz, goethei görögség izzik, elmélete ezért
is .szintetikus jellegü, Wagner és Nietzsche eruptív gondolat-rend
szerét így szelíditi a mitosz tényleges otthonává: költészetté.

Ez a filozófiai rendszer végső értékében nem idegen a magyar
irodalomtól sem, még nagyon szép feladat lesz Spittelerével meg
egyező költői hítvallás nyomait és kifejezéseít a magyar irodalom
ban összegyüjtení. Mégis, a rendszer egésze mitikus berendezése,
a tuitosz alakjainak valóságos cselekvő képessége, idegen a magyar
gondolkodástól, emiatt nem juthatott el korábban a sokkal reálisabb
magyar lelkiséghez. Azok az írói törekvések, melyek például Kosz
tolányi elefántcsonttornyában korszakot alkottak, noha szavakkal
ugyanazt mondják, amit Spitteler, vaskosabb, reálisabb. fikció és
filozófia nélküli megjelenésükkel sokkal többet árulnak el a meg
egyező, mégis kétféle felfogás ellentéteiről. mint egyezéseiről.

Mégsem volt teljesen ismeretlen ez a spittelert görögös mitosz
nálunk. Pauler Ákos filozófiai rendszere, sőt életformája, elemeivel
idetartozík, noha konkluziója egészen ellentétes igazság rendet
épít. Pauler átlényegülése, fölolvadása problémáiba és fíkcióiba
hasonló lelkiséget takar, s az ő kristályos rendszere leszíírve és
átformálva ennek, a spíttelerí teóríának belső igazságrendjét hir
deti. Napjainkban újabb lendületet kapott Spítteler neo-görögsége
szellemi életünkben, Kerényl Károly tanításait sokban rokonnak
érezzük vele. Ezért örömmel köszöntjük Imagót. s ezért hisszük,
hogy hatása nem marad csupán képletes, legjobb esetben irodalmi,
hanem kiterjed életformánkra is. Hertelendy István jelentéktelen
zökkenővel ültette át a regényt. Átérzett és megértett tolmácsolá
sáböl, valamint Rónay Györgynek, a kötet elé írt bevezetőjéből a
spittelerí hítet látjuk kísugározní. Talán még sem jött későn.

Kenyeres Imre.

JEAN COCTEAU: VASOTT KöLYKöK. (Béoui 1'.-/.) A Les en·
1atttes terriblee még 1929-ben jelent meg, (miért kellett máig vár
nunk fordítására?) alig néhány évvel később, mint Gide Les Faux
monnayeurse-je s csak egy évvel később, mint a Gyermekrabló
első fele. A modern francia regény nem egy irót a gyermek-szem
léleten át vezetett ú] tárgy és forma felé. A lélektant követve az
új francia regény hamarosan leszámolt a boldog gyermekkorral ; a
Pénzhamisítók gyermekvilága minden, csak nem idillikus s a
francia irodalom legszebb gyermeknovellái (Valéry Larbeaud En
Iantínes-ja) egyetlen hangot sem találnak a gyermekkor boldogsá
gának emlegetéséré. Supereielle gyermekhősei meg éppen szeren
csétlenné teszik s kínzó lelki válságba kényszerítik elrablójukat,
Az új gyermekszemléletnek - mely például Márai egyik legjobb
írását, a Zendülőket is élteti, - Cocteau regénye a legtheoretíku
sabb megfogalmazása. A gyermekek, - Cocteau szavai szerint 
külön világban élnek, mely a felnőttek számára megközelíthetetlen,
sohasem vallja ki vallásának titkait. A gyermekkor sötétes ösztö
nöknek van alávetve, a gyermekek semmi esetre sem jók, inkább
rettenetesek, s ugyanakkor büntelenek, mert világukat semmikép
pen sem lehet megítélni a felnöttek erkölcse szerint, Hőseinek,

Paulnak és Elisabethnek tragédiáját sem bűnök okozzák, nem is
maga gyermekkoruk, inkább a gyermekkor túlnövése önmagán: az,
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Agyamba fekszem - és a lomha paplan
púp.osodik fölöttem, mint a hegy:
aid bújok fdzósan, megtörötten,
mint az, aki a földbe visszamegy.

hogy ők ketten felnlStt éveikre sem tudják Ievetközni gyermek
koruk világát. Elisabeth völegényének halála lehetövé teszi, hogy
az élettel ne kelljen szembenézniök. Mikor a szerelem felnőtté te
hetné, a betegesen elhúz6dott gyermekkorból kieme1hetné Pault,
Elisabeth, aki vőlegényének halála óta nem számíthat ilyenféle
menekülésre és szabadulásra, nem akarja elviselni, hogy testvére
otthagyja gyermeki világukat, nem akar egyedül maradni, bonyo
lult hazugságokkal fenntartja továbbra is a maga merevségében a
játék világát, mely már értelmét vesztette, mely már csak végzetes
lehet számukra.

Gide regénye reális oldalról fogta meg a gyermekkort, Super
vielle-é neofrivol játékossággal. Cocteau világos értelmi sémákkal
és szimbolumokkal közeledik hozzá. Ezért lesz a történet minden
egyedisége meliett egyetemes érvényű a gyermekkorról való mon
danivalöjábau, mert szimbolumain át minduntalan az emberi lélek
természetes ősképeihez és alapérzelmeihez nyúl. Szimbolumaival,
- sajnos, közvetlen magyarázatokkal is - erősebben értelmezi
azt, ami történik, mint akármelyik elődje: biztosan, élesen, kérlel
hetetlenül kényszeríti rénk szenilélete törvényeit és története ese
ményeit. Újszerű regényhangja, mely egyszerre értelmi és költői,

ratfinált és egyszerű, a legszerencsésebb fogással hozza vissza a
modern regénybe a patétikumot s - amit napjaink regénye leg
kevésbbé tudott megvalösítaní, - emelkedetten és gyönyörűen

jeleníti meg a tragikumct is. Kár, hogy megjelenítés helyett in
kább csak elbeszél. Az irodalomtörténeti értékű művet Gyergyai
Albert, a francia irodalom leglelkesebb és legművészibb tolmá
csolója fordította igen szépen. A magyar cím azonban nem szeren
esés, félrevezető, stílustalan. Lovass Gyula.

HEGEDÜS ZOLTÁN: SZAMOSHATI úSZ. A regényírók egy idö
óta szerétnek a gyermekkorhoz menekülni, a költők a táj hoz. A
prózaíró magáról beszél, lirizál, a Iíríkus a tájról beszél: rajzol
gat. Azt hinnénk, a természet nem elsődleges tárgya a Urának, ha
sokszor életadó nedvekkel tölti is meg s ha olykor annyira elvá
laszthatatlanná válik is tőle, mint az angoloknál.

Hegedüs Zoltánnak a táj a leglényegesebb mondanivalója, Eb
hez keresi a kifejezést, ehhez hajlítgatja a hangját az egész köte
ten keresztül. A tájról dalol és a lányokról. De a lányok is bele
nőnek a táj ba, szoknyájuk riasztóan suhog a szélben. A kötet
egyébként a szélcsend kötete: úgynevezett lírai hevület, kitörések,
forrongások nincsenek benne: a költő nyugodt és okos, néhol
szinte már túlontúl nagyadag életbölcseséggel. li. táj minduntalan
fölbukkan, nemcsak témaként. hanem hasonlatok, metaforák alak
jában is. Ott tükröződik a kedves szemében (Szemednek fátylas
nagy taván remeg a tócsa ..."), társul szegődik a költő álmatlan
ságához:

A képek remegők, fálylasak. Tompa színeik vannak, apró nyug
talanság kél a nyomukban, röpke félelem. Csöndes, higgadt vízíék :
ebben van erejük. Ahogy a kötet elolvasésa után visszagondolunk
az őszi és nyári és tavaszi képekre, a szinek s vonalak egybeolvad
nak előttünk, mintha üvegre testett volna a költő s a sok üveglap
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éltakarná és sejtelmesen átvilágítaná egymást. Lebegnek, úsznak
ezek a szép, halvány víziók egymás mellett és mögött, a költll ill
tisztában van természetükkel :

a hold hajózik s ezüst zászlója leng,
az utcán lassan úsznak át a házak
s a hátzak közt úszik a csend.

A képek remegők, Iátylasak, Tompa színeik vannak, apró nyug
Néha talán a kelleténél is pontosabban. A lírikus nem lehet bün
tetlenül "realista". Hegedüs Zoltán is ott jut a legmagasabbra,
ahol valami természetfölöttit ad a természeteshez: néhány rajza
viszont azért marad puszta rajz, mert túlságosan is - természethű.

A nyugodt képekhez nyugodt formák illenek, ritmus és rím
nem lehet hivalkodó az ilyesfajta költészetben, ám nem is hozhat
sok újságót. Nem a föltűnő újdonság e forma erénye, hanem a
kiegyensúlyozottság, ahogy a hang sem megbökkenteni akar, ha
nem megnyugtatni. És hinnünk kell e hangnak: igazi költőre vall,
aki önmagára talált, s ha nem is nagy skálán, de gazdag változa
tokban tudja adni önmagát.

Kéry László.

VARKONYI NANDOR: SZIRlAT OSZLOPAI. (Egyetemi nyomda
kiadása.) A tudományok mai specializálódásának korában elég
ritka jelenség, hogy egy tudós mintegy vendégként átránduljon
idegen területre és hírt adjon az ott folyó kutatások eredményéről.

Ez történt Várkonyi Nándornak, a modern magyar irodalom egyik
legrészletesebb és a jelen pillanathoz legközelebbre előmerészkedő

összefoglalójának legújabb könyvében, mely majdnem egyidejűleg

jelent meg nagyarányú művének új kiadásával.
A Sziriat Oszlopai tulajdonképpen történeti mű, az emberi

multnak abból a homályos fejezetéből, amikor a történést egykorú
írott emlékek hiányában még nem tudjuk személyekre vonatkoz
tatni, jóllehet az emberiség már kilépett a természet idötlenségé
ből. Nemcsak vegetál, mint csupán élettani funkciók által meghatá
rozott állattársai, melyeknek töretlen vitalitására fájó és dacos
nosztalgiával gondol majd vissza a késői századok sok kultúrpesz
szimistája. Sőt elhagyta a dísztelen barlanzokat is, melyeknek ho
mályát egyformán világította meg kicsiny máglyajának és ébredő

szellemiségének tüze. Túl van a spengleri Ilillanaton, amikor va la
mely egyetemes lelki telítettségből megszületik a kultúra.

Nevelésünk. mely a kő- és bronzkorszakhól kilépő ember his
tóriáját az egyiptomiaknál kezdi, visszariad Sziriat oszlopainak ki
betűzhetetlen felirataitól, melyekkel kapcsolatban teljesen a törté
nelem segédtanulmányaira van utalva, a régószetre, összehasonlító
vallástörténetre. nyelvészetre, geológiára, sőt - a csillagászatra.
Várkonyi könyve, mely nem új felfedezéseket hoz, hanem kiváló
külföldi szerzők eredményeinek magyar nyelven eleddig hiányzó
rendszerbefoglalását tartalmazza, nekivág a mithikus sötétségnek
és bele próbál látni az elsüllyedt kultúrák szerkezetébe. Legköze
lebbi dátuma is több mint tizenkétezer éves: Atlantisz elmerülése
a tenger hullámaiban. Ez a plátói legenda világos körvonalakat kap
abban a Thomas Mann-i "alvilágjárásban", ahogy leszáll az ön
magára eszmélt emberhez, aki kozmikus szemléletét hatalmas pi
rámisokba és sziklatemplomokba építi bele, melyekhez képest epi
gon alkotás késői kultúránk minden csodája. A Sziriat oszlopainak
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legfőbb tanulsága, hogy bepillantást enged abba a roppant vallásos
megszállottságba, mely diametriális ellentétben áll korunk elvilá
giasodott technikai civilizációjával és amely csupán a lélek mágikus
ereje által emelte monumentális emlékeit.

Várkonyi könyve tartalmától eltekintve is "izgalmas" olvas
mány. Nem a kész adatokat sorakoztatja egymás mellé, hanem tár
sul veszi az olvasót és részesévé teszi azoknak a tapogatódzó ref
lektorozásoknak. melyekkel végigszántja a praehistoria egét, hogy
a logikusan egymást kiezészítő részletek mind szélesebben meg··
világító sugárkévében álljanak. Kétségtelenül ez az érdekesség a
könyv rendszerességének némileg rovására van, mert a szétszórt
adatokat könnyen elejti az olvasó. De ezen könnyűszerrel segíthet,
ha másodszor is elolvassa a könyvet. Vaída Endre.

THURZO GÁBOR:

'SZINHÁZI KRÓNIKA
Még emlékszünk a lavalliere-nyakkendös, borzas hajú, fekete
körmű írókra, akik száz esztendővel ezelőtt világért se mosakod
tak volna gyakran, - ezzel szemben a legtökéletesebb szonetteket
írták, és ha a saját kűlsejükre nem is, vigyáztak a mű csínyjára.
Nem értettek az illemhez, kicsit szándékosan is illellenek voltak,
Ile szobatiszta verseket és drámakat írtak. Ez száz év előtt volt,
azóta az irodalom megtanult mosakodni, fésülködni, frakkot vi
selni, csak egyet felejtett el, - s mint a példa mutatja: véglege
sen, - vigyázni a mű formájára, csinos és kerekded írásműveket

alkotni, engedelmeskedni a borbély helyett a dramaturgiának is,
egészséges mondatokat írni és kényesnek lenni egy-egy alak, egy
egy helyzet lélektani hitelére. Furcsa válságban van a magyar
drámaírás: szerzőink elhanyagolják a legelemibb dramaturgia és
szépírászat követelményeit. Lomposabban elképzelt, hányavetibben
kidolgozott, Ugyefogyottabban megfogalmazott színműveket eszten
dők óta nem írtak, mint mcstanában. Mí ennek az oka? Az, hogy
darabszükében a színház keveset gondolkodik, míelött színre hoz
valamit? Vagy valami más is közrejátszik: kisebb a konkurrencia,
nagyobb a kereslet. nyugodtan csökkenhet hát a becsvágy ís?
Első darabnál azzal vigasztalhatja magát közönség és bíráló, hogy
a szerző még megtanulhatja a mesterségét. Elég, ha egészséges a
dráma ötlete, logikusak a figurák, természetes a színpadi beszéd.
A másodiknál majd csak jobban megy. Ebben a szezonban a te
hetséges Darvas József esetében ilyen kezdővel is találkoztunk. De
ugyancsak csodálkozik a bírálat, ba próbált szerzők írásműveivel

áll szemben, megelőző sikerek íróival, akik négy-öt darabbal mu
tatták már meg, bogy tisztességes színpadi művek is kikerülnek
ha nem is igényes, de némiképp mégis becsvágyó tolluk alól. S
mégis: három új magyar színpadi mű mutatkozott be egy hónap
alatt, s mind a három kissé csodálkozóba ejtett.

•
Barabás Pál ügyeskezű mesterernber, aki ért ahhoz, hogy tet

szetős helyzetekkel, mulatságos .Jiemondásokkal", furcsa ajakokkal
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