
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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rével publicista. Ö, aki nemzetének egr
egy vál.ságo,s órában okosan, mértéktar
tással - a szinpad nyelvén és a dráma
eszközeivel - ismétli meg a magyarsá
got vezetö eszméket. Gondolatai formá
sak, szépek, hitelesek, de nem újak, in
kább összefoglalásai közismert, állan
dóan figyell\lIllllel kísérendö és mégis
annyiszor semmibevett nemzetnevelll
igazságoknak. Ilyen összefoglalást

• nyújt egy sereg mély történelmi igaz
ságból, már-már közmondássserü bölcs
gondolatból az ".Aranyszárnyak" is.
Itt Zrinyi nona a föhős és figurájá
bana ma annyira időszerű, kétfelé
húzó, az igazságot kétféle külsö ha
tásra mozduló magyarság jelenik meg.
Zrinyi nana politikus, de asszony is,s
amikor cselekednie kell, szívo szavát
követi s ebben, ösztönszerűleg a helyes
utat is. Herczeg Ferenc nem akart a
szó teljes értelmében vett drámát írni
inkább drámai képekben, - hellyel
közzel állóképekben, - ábrázolta ezt az
asszonyi pályát s e pályában a magyar
ság örökkön időszerű sorskérdéseit.
Eszközei -higgadtak, válogatottak, ki
csit régiesck, elképzelésében van valami
abból a nemes. festöiszándékbóI, mely
lyel Benesur Gyula festette hatalmas
vásznait, Nem hamis stíl-romantikát
kapunk, mint Fesaty Árpádnál, hanem
az igazi történelmi stílust, de essmé
nyitve, felemelve egy bizonyos esztéti
kai magaslatba. S így, ha inkább pom
pás történelmi freskó is ez a mű, mint

dráma, megrs érdekelal tud közismert,
de elegánsll-U fogalmazott, őszintén

hangzó - és valóban őszintén. átérzett
- igazságaival. S amellett a kitűnő

ezinpadtecímíkus se tagadja meg ma
gát: mutatós szerepeket írt ezínéseed
számára, 'I'ermészetesen a szerepek kö
rül egy kis baj volt: a Vígszínház
nem túlságosan alkalmas hely kosztümös
magyar színművek számára. Az előadás

vontatott volt, mintha a sok paróka és
szakáll zavarta volna a remek színésze.
ket. Egyedül Lázár Mária lepett meg
ezépen átgondolt alakításával, - hogy
dekoratív Zrinyi Ilona lesz, azt min
denki sejtette, Ját'or Pál csekély lelke
sedéssel j'á.tszotta Thököly Imrét, nierev
és feszes volt. Mindkettöjükre áll azon
ban az, hogy meg kell tanulniok végre
helyes magyar hangsúllyal beszélni.
Somlay .Artu1· Lipót császár villanásnyi
jelenetéV'el nem sokat tudott kezdeni.
A többiek' Bihary J6zsef élménysze
rűen formálta meg egy falusi bíró Ti
borcszerű alakját, - na.gyon helyesen,
hangsúlyozta a figura Tiborccal azo
nos vonásait. Itt Herczegnek is az le
hetett az elképzelése, hogy a nagy ma
gyar történelmi dráma egyik figuráját
szinte átmenti a maga szinpadára is, 8

az örök magyar keserveket szándékol
tan Tiborccal mondatja el. CsatM Kál
mán dekoratívan rendezte a művet, de
gondja lehetett volna rá, hogy Herczeg
régiesebb ízlésű technikai fogásait he
lyenként leplezze.

E LV E K É S M o V E K
SIK SÁNDOR: HIMNUSZOK KÖNY
VE. (Szent Istt'án Társulat.) A közép·
kori himnuszokat Babit« Mihály "Amor
Stanctus" -6 fedeztette fel velünk. De
aki forgatta valaha a Pázmányé mel
lett legremekebb magyar imakönyvet,
a Pázmányét oly bőven és okosan ki
aknázó, kitűnő "Sik-Schütz"-öt, an
nak Babits himnuszait olvasva fel
csendült a fülében egy másik, ·talán.
kevésbbé pompás, kevésbbé lüktetö, de
nagyon mély és megkapó, olykor talán
meggyözőbb dallam is, - a "Sík
Schütz" már-már szerény névtelenség
ben megbúvó elsőrendű fordításainak
a dallama, Babits fordítását latinabb-
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nak éreztük, Sík Sándorét közelebbi
nek a középkori és tizenhatodik, tizen
hetedik századi magyar himnuszfordí
tások hangj ához,

Most, végre, megjelent Sík Sándor
tolmácsolásának teljes gyüjteménye is,
a "Himnuszo1c könyt'e", a forditáeos;
mallett a latin szöveget is közölve. S
megint csak az a régi érzés támad föl
bennünk, ami akkor, mikor először for
gattuk az ".Amor Sanctus" -t: Babits
ban a magyar nyelv szikrázó, dallamos,
eredetivel versengő latinosságát élvez
tük, Sik Sándorban a kőzépkorias,

vagy Kájanit, Náray Antalt, sőt akár
a 1códexdkat idéző magyar ízt. Úgy


