
VAJDA ENDRE:

ELMÉLKEDÉS A TESTI ÉS LELKI FÁJDALMAKRÓl

Ne mondd, hogya lelked kínoz!
Lelked, mint a víz, szabadság
Törvényében, száz alakban
Győzte le a percnyi rabság
Kínját, mert ha tespedés vagy
Belészőrt méreg gyötörte,
Visszaszívódott a multba,
Vagy beáradt a jövőbe.

Partján vízililiomként
Kelt az emlék vigasztalni,
Penekén elsüllyedt város
Ködlött fel a mélybecsalni.
Télen a hideggel versenyt
Hidegülve jéggé válott,
Nyáron hűsen nyelte mélye
A perzselő valóságot.
Mikor viziók oltatlan
Mesze zuhant bele, forrva
Szabadult meg a jelentől

Sistergő fehér gomolyba.
Ha gyülölt lény úszott benne,
Hínárjával húzta mélybe,
És kékségbe oldott békét
Váltott képpé tükrözése.
Ámde tested mozdulatlan
Vak göröngye a jelenbe
Dobva mindíg átszenvedtc,
Mit a sors rámért. Esengve
Vonaglott vagy daccal tűrte

Pillanata sujtó átkát,
Nem tudott elmenekülni,
Amikor a kínba vágták.
Mondd: a szerelemnek lángja
Valóban oly tűzzel éget,
Mintha nekiesnél kábán
Egy nagy ízzó kemencének ~

Szúrt-e úgy beléd a sértés,
Mint a darázsnak fullánkja?
Szorítottak úgy a gondok,
Mint a kínzókamra pántja?
Gondold jól meg: mi keserűbb,

A kinin-e, vagy a bánat?
Mélyebb seb egy éles szótól,
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Vagy egy kardvágástól támadj
Mi véresebb : egy nagy műtét,

Vagy versben a régi mondákj
Purdalt-e lelkiismeret
Úgy, mint amikor a szondát
Belédmélyesztették? Éhség
Kínzott-e könyv után, mintha
Tantaluszként vízben úszva
Elfutna a csalafinta
Étel éhes' inyed elől,

Csalogatóbb lépes méznél?
Vakíthat-e úgy a szépség,
Mint hogyha a napba néznél ?
Hát a bűntudat kohója
Porral-e maröbb kínokkal,
Vagy egy irgalmatlan katlan,
Mely fortyog olvadt szurokkal !
Könnyebb lenne ennek poklos
Harapásár elviselni,
Mint csendes imádkozásban
Vétkeid levezekeini ?
Olyan ellenállhatatlan
Kiváncsiság hol keres meg,
Mint mikor a viszketegség
Kiütése lepi tested?
Van-e oly hideg a kőzöny,

Hogyha kérsz, de jaj, hiába,
Mintha meztelenűl kéne
Futni kint az éjszakába?
Mert a tested van csak benne
Igazában a jelenbe,
Csak a tested néz örökké
Támadó sorsával szembe.
A léleknek szétfolyó híg
Közegébe oltott fájás
Csillapítására medret
Levezetni a homály ás,
Vagy a fény épít szivárvány
Utat felhőkön keresztül.
Mégis, tested robotos, vak
Jajá:ba néha berezdül
Lelkedből egy hulló csepp, hogy
Átitassa a göröngyöt,



Mely folyvást belül az örök
Jelen által írt körön nyög.
Ekkor megszünika fájás
Mert megszűnik a jelen,
Éned a lélekben úszik

THURZÓ GÁBOR:

Pillanatra testtelen,
Lelked úgy ring tested fölött,
Mint a napszúrástól kába
Sivatag, mely perzselt húsát
Oldja úszó délibábba.

SZfNHÁZI KRÓNIKA
Jean Sarment-t eddig az ibseni szán
dékú és dramatúrgiájú Árnyhahíszból
ismertük. Aki a ,,106. sziUetésnap" néző

terére téved, első pillanatban azt hiszi,
hogy német k.ispolgári idillt lát, körül
~iil Karl Zuekmayer modorában. Vi
tatkozó nyárspolgárok, bővérű kisvárosi

.kocsmáros, tűzoltóparancsnok, patikus,
fecsegő süldőlányok, mutatós, inkább
izgatott, mint érzelmes ."helyi színek",
Német idill még az índulás is: ahogy
so cirkuszi oroazlánszelídítö megjelenik
so vendéglőben, felfigyel az álmodozó
vendéglőslányra és először találkozik a
kisváros csodájával és biíszkeségével, a
százhwt éves öregasszonnyal. Eddig nem
túlságosan érdekes, amit láttunk, nincs
ie eléggé összefogva, kedélyesen és
unalmasan csordogál, körülbelül úgy,
hogy a végét előre sejtjük. A második
felvonásban is elsősorban az idill foly
tatódik: látunk egy szerelmi jelenetet
so pataknál, nem nagy lelki tartalomma!
és izgalommal. később tanui vagyunk
az öregasszony készülödésének, - ebben
a pillanatban hirtelen ugrik egyet az
akció: most kezdődik a novella után a
dráma. Ez a dráma pontosan egy fel
vonást tenne ki, Sarment azonban nem
ökonómikus, tovább nyujtja mondani
valóját, belesző fölösleges jeleneteket,
túlságosan ,szétszálazzaa bonyodalma
kat, teletömi i~gen anyaggal, túlzott
couleur loeale-lal, néhány harsogóan vi
dám összeütközéssel, hogyaztán a nagy
nehezen elért feszültséget a darab vé
gén ismét elsimitsa, jellegzetes novella
véggé. Pedig az ötlet nem lenne rossz
és nem lenne drámaiatlan : hogyan fizet
vissza egy elnyomott öregasszony mínd
azért a szenvedésért, ami az élete volt,
II. leszármazottjainak, hogy vesz elég
tételt Úlgy, hogy színleg még önmagát

is lealázza a meghökkenő nyárspolgári
társaság előtt. Mindez azonban nem ha
tározott gerince a darabnak, csak elő

elő csillan belőle, s ami az előtérben le
játszódik, az hol izes-izetlen környezet
rajz, hol érzelgős sserelmi enyelgés. A
humoron, a csiklandós irönián kívül
nincs semmi franciás ebben a színpadi
műben, Karl Znekmayert említettük,
de még a "Katharina Knie", a "Fröh
licher 'Weinberg" drámai ezerkezete is
összefogottabb, so·mmásabb,Söt: fran
ciásabb, mint Sarment vígjátékáé. Egy
hez azonban nagyon ért az író: szere
peket írni, tetszetős, de inkább külsö,
mint belső megmintázásra alkalmas Bze
repeket. A legjobb közöttük a ),06 éves
öregasszonyé. Gobbi Hilda az áthaso
nulás zsenialitásával pompás színészi
ösztönnel és ízléssel oldotta meg rend
kívüli, sok ízléstelenségre csábító fel
adatát. A többiek Major Tamás ren
dezésében meglehetösen lagymatag tem
póban, eléggé érdektelenill mintáztak
meg egy-egy kisvárosi figurát. Pethes
Sándor trottli katonatisztj e, Ungváry
László valóban oroszlánszelidítöi eir
kusz-lovagja jelentősebb csak közülük.
Szörényi Éva álmatag szőkeség volt,
szinte teljesen szercp nélkül, Rajc-zi
Lajos nom nagyon öszintén, külsősé

gekkel formált meg l\,OY jellegzetesen
Kiss Ferencnek való figurát, Szabó
Margit szemmelláthatóan únta felada
tát.. Bornemissza Éva pedig nem való a
Nemzeti Színház szfnpadára de alig
hanem még egy igényesebb magán
sziniiskolába sem.

*
Herczeg Ferenc történelmi színjátékai
ban mindig a tanítói feladat őszinte

átérzését kellett értékelnünk, Szíve vé-
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