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A SZÁZÉVES G. B. SHAW
Meghat bennünket ez a centenárium. Nemrégiben még élő Író.

a leghaladóbb nyugateurópai drámaköltő s már centenáriumát
éljük. Kortársa volt Kossuth Lajosnak éppúgy, mint Chaplinnek s
akkor lépett igazában az írói porondra, amikor Wilde Oszkár ke
zéből kioldódott a toll. Ezt az elődjét, akivel egy évben született,
azért említjük, mert ez a másik nagy irvérű angol némileg elő
futára volt a drámaírói pályán- Wilde fedezte fel, hogya konven
eiókba és tradiciókba merevedett Angliában csak bohóckodva lehet
társadalomkritikát gyakorolni, szóval a kritikai realizmus eszkö
zeivel élni. A koldússzegény Bernhard Shaw csak tizennégyéves
koráig járhatott iskolába, Oxfordról, Etonról, vagy Cambridgeről

nem is álmodhatott. Nem kapott klasszikus nevelést, ezért történe
lemfelfogása sokban hasonlít a történelemnélküli amerikaiakéhoz.
Koldús kis zenekritikus, anyja zeneleckéket ad s támogatja is,
amennyire tudja, széllelbélelt külsejű fiát. S ez a fiú hamarosan
megismerkedik Marx tanaival, megtanulja a dialektikáját, melynek
egyik legkiemelkedőbb szinpadi meatere lesz.. Regényeire alig si
kerül kiadót találnia, amikor kortársa, Wilde, már világbahérokat
arat. Mikor Wildet a börtön elnyeli, mintha csak helyet akarna
csinálni utódjának. S Bernhard Shaw élt is az alkalommal. Köny
vekben megjelent drámáit a századforduló kapuzárása előtt bocsát
ja közre. Meghökkentő'e,lőszavak kábítják el az olvasót, szereplői

helyenként pedig még a többíves előszavakat is túlbeszélik. "No
igen, ezek olyan könyvdrámák" mondja a nyugalmában megza
vart, a szelid Barriehoz és Pinerehoz azokott angol olvasó, dehát
a szinpadon úgysem állnák meg a helyüket. S ekkor történik meg
a csoda. A szeszélves. látszólag minden konvencionális cselekmény
hijján szűkölkődő, szószátvárnak is bátran bélyegezhető Shaw-da
rabok szinpadra találva váratlanul élni kezdenek Szereplői. mint a
kifogott, de a vízhe visszajuttatott halak, egyszerre vidoran ci
kázni kezdenek, mert most érzik magukat csak igazán elemük
ben, hiszen szinpadra álmodták őket, s az álom beteljesült.

Nem véletlen csoda és nem is érdemtelen. Shaw a legszámítóbb,
a lényegielenben a Iegmegalkuvóbb író. Börtönbe zárták erkölcsi
fenegyerekeskedés miatt Wildet 7 Ö nem lesz bolond, hogy a köz
morál terén fenegverekeskedjék. Az ő darabjaiban ugyan keresve
88 találni házasságtörő nőt, kicsapongó férfit, törvénytelen vi
szonyt, ilyesféle buktatókkal ugyan nem fogja felborzolni az angol
morális érzékenységet. Több tucatra rugó darabja témáját ha ki
elemeznénk. az alaptémáktól olykor akár biedermever poétának
is gondolhatnánk Shawt. A Candida anglikán papja beleszédül
szónoki sikereibe, s feleségébe halálosan beleszeret e,gy húszéven
alúli poéta, aki éhezik, mert még a csekkjei beváltásához sem ért.
A féltékeny férj felhívja az asszonyt, hogy válasszon kettőjük kö
zött. Az asszony kijelenti, hogy a gyöngébbet választja. A férj ösz
szeomlík, mert azt hiszi, a költő a gyöngébb; az asszony csodál..
kozva néz rá: hisz téged választottalak. A költő erős, mert tud
egyedül lenni. s még erősebbé teszi a szenvedés, De te, szegénj-kém
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elpusztulnál nélkülem ... Készakarva idéztük ezt a darabot, amely
a fiatalkori Shaw Iegjellegzetesebb miíve abból a szempontból.
hogy szerzője II szerelmi erkölcs terén igazán nem ismer és nem.
is akar ismerni forradalmat. A XX. század legnagyobb drámaíró
játa közéleti és a szociális erkölcs kérdései tudják csak igazán
forrpontra hevíteni és indulatba hozni. A kegyes álarcok lerángu
tására érez hivatást, II konvenciók hazug erkölcsébe menekűlteket

állítja a vádlottak padjára. S ehhez m indeg-y neki, hová nyúl,
Caesar és Kleopátr-a történotéhez-e, vagy a két háború köeti évek
NépszővetségénekGenfjéhez, az őskereszténvekAndrokles-lezendá
jához, vagy a vadnyugati pionirok lókötöjének esetéhez, Szent Jo
hannához, vagy a Shakespeare szenettdei titokzatos ihlető.iéhez, Ő

még a kimondhatatlan foglalkozást űző Warrenné törtélletét is
olyan "fehéren" irja meg, hogy akár iskoláslánvok csoportos szin
házlátogatását se tilalmazhassa senki, ha egyszer az ő darabját
játsszák. A botrány megengedett lehetőségét. ami kell is a siker
hez, ő csak arra az egvre tartogatja, hogy beidegzett szociális elő

itéletektől szabadítsa meg uózőkőzőnségét. Lesz itt botránkozás
amúgyis, ha egyszer kimutatja, hogyakastélyokban lakó gentle
manek nem jobbak, sőt gyakorta rosszabbak, mirit II spanyolorszá
gi útonálló banditák. akikkel különben rendezettebb üzletmenet
céljából részvénytársaságilag szövetkeznek is. (Ember és felsőbb

rendű ember.) A Pygmalion-monda nagyon megfelel számára, mert
bebizonv íthatja, hogy embert és embert csak Illodorbeli különbsé
gek választanak el, és ha egy szerelmes nyelvtanár megtanít sza
lonnyelven beszélni egy kis külvárosi stílusú virágár-úsleányt, ak
kor már nyugodtan el is veheti feleségü!' mert a társadalmi sza
kadékot áthidalta. Míndezeka patronok hatalmas robbanó erőt kép
viseltek II századforduló angol légkör.:.ében, de világvisszhangjuk
Hem maradt el, mert minél fcudálisabb és elmaradottabb volt va
lamely társadalom, elnyomott néprétegei annál inkább a saját
problémáikra ismertek az érthetetlennek látszó témavilágú, de for
radalmi szellemiséget árasztó "puritánok számára" írt sz.indara
bekban.

Megtorlatlanul csak a bohóc cirkuszosan csöngetyűs mezében,
torzítottra mázolt pofával, a bolond felelőtlenségénekbástyái közé
menekedve mondhatta el a maga igazságait Shaw. Betegnek érezte
a XX. század társadalmát és viviszekciót alkalmazott, hogYa tár
sadalmi máz alá rejtőző emberi aljasságot, gyávaságot, ragado
zást leleplezhesse, Ennek ft növényevő s a szerelrni hevét illetően

majdnem teljesen steril keltának. ír katolikus ősök megszabta
transzcendentális igénye is volt az emberiséggel szemben, Szét tud
ta volna-e bogozni különben a ke-reszténység hatalmas áramába
kerülő gyáváknak, pipogyúknak, re.itőzködöknek, a megtérésüket
is napról-napra halogatóknak társadalmát az "Androkies és az
oroszlán't-ban, ha nem él benne egy krisztusi emberkép. ha nem
üti fel a legmagasabbra a méreét ~ Anglikán hazájában nem üt-
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hette meg Claudel zsol társzerűeu magusz tos hangját, II konveuci ók
hazájában ezt félreérthet ték volna s nem fért. volna össze emberer
kölcsi mondanivalójával. Ha már II bohócköntöst választotta, ra
gaszkodnia kellett a gúnyolódáshoz. Sokan talán úgy köny
velték el őt világszerte, mint akinek semtui se szent. S miutú n
ő nemzetének a XX. századbeli élő lelkiismerete akad lenni s az
angolokat úgy látszik, még ma is furdalja az általuk ötszáz évvel,
ezelőtt elégetett Jeanne, d'Arc ügye, történt egyszer valami Rórná
ban és Jeanne d'Arc hazádában. ami u hatvanötödik évéhe·z érke
zett játékost, a "bohócot" II legmeg'renrhitőbbszinvall ásra ösztönöz
te. 1920-ban szentté avatta az egyház Johannát, az orlcansi szűzet,

akinek elpusztítását az angolok jobbik énje mé,g mindig nem tudta
egészen megemészteni.

Adódhatott-e jobhnlkaloru Shaw számára, hogy nemzete lelki
ismeretét egy nagy bűnvallomással kiengeszte lje. Adódhatott-e a
katolikus gyökerű ír költőnek kínálkozóbb pecsenye, mint megmu
tatni a XV. században körmcit éppen fenni és nyujtogatn i kezdő

angol imperializmus valódi ábrázatát a Johanna-pör, az elégette
tés, majd a boldoggá ós szenttóavatás dialektikus ellentétein át ?
Az Irásmüvészete csúcspontjára jutott hatvauőtéves férfi neki
gyürkőzött élete- legnagyobb feladatának s meg.alkotta kisebb re
mekművei főművét, II talán örökre szólót s az eddigi XX. század
nak kétségtelenül egyik legnagyobb drúma i II lkotását. De ezenfelül
még egy szdntézist is, amelyben a ma hívő és hitetlen embere egJ"
formán megtalálhatja azt a sugárzást, amely az igazán klasszikus
alkotásokat elretusálhatatlan dicsfényként kör-iillengi, Megalkotta
Szent Johannának és környezetének alakjait úgy, hogy Huizinga
professzor, a középkornak és a renaissanceba hajló XV. századnak
legnagyobb mai ismerője magvas tanulmányokban boncolaatva ezt
a J ohanna-drámát, egyetlen lényeges történelmi vonatkozásában
sem tud hamisat, a mai tudományos kutatások szer-int elvethet(ít,
kárhoztathatót vagy hiánvolhatót -k imutatni. És persze katolikus
szempontból kárhoztathatót sem.
<, Egy óra sem kellett a korbéli híradások szer-int .Johanna meg
égetéséhez s első rehabilitációja huszonöt évbe került. Szenttéava
tásáig majdnem kerek ötszáz esztendő telt eL mialatt a francia
nép szivébe költözött Johanna minden tettét, minden szavát s min
den ismerőjének vallomását feljegyezték. A félévezredet átölelő és
átívelő történelmi pör anyaga emberi erő szerint teljességgel fel
deríttetett, Johanna szeritnek találtatott az Egyház szempontjá
ból, hősnek jegyződött be a francia és minden szabadságszeretőnép
szivébe, és a ma hitetlen embere is úgy nézhet rá, mint az emberi
haladás, II szabadságjogok és az igazmondás vértanújára. A nagy
szintézis Shaw agyában született meg, fl örökölte az egész emberi
ség, amely világszerte tódul a szinházba, ha Szerit Johanna méltó
alakítóra talál.

A magyar szinházi kultura meglehetősenkorán felfigyelt Shaw
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darabjaira, játszották munkásszinpadokon is, bulvárszinpadokon
is s még a Nemzeti Szinház is megpróbálkozott vele. A munkás
szinpadokon komolvansvették, a többi szinh áz közőnsége sokáig
merő bohóckodásnak vélte a shawi társadalomkritikát. 1919 tava
szán egyszerre három darabját, a Candidát, 11 Warrennér és a
Pygrnaliont já.tszott.ák szinházaink s még több Shaw bemutatót is
igértek. Ezt a tavaszi pezsdülést azonban hamarosan lefagyasztot
ta az 1919-os ellenforradalom. A "Hősök" előadássorozatát eltaná
csolták s csak a Tanner .fohn házasságára keresztelt s meglehető

sen megnyirbált "Ember és felsőbbrendű ember" nyert kegyelmet,
merf tódult hozzá It közönsésr, - még az oroszlúnkörmeitőlmeg
fosztott darab is jobban vonzotta a nézőket, mi nt Shakespearen kí
vül akármilyen kül l'öldi Író. A felszabadu lás óta Shaw újra egyre
otthonosabb lett a magyar sz inpadokou. Az utolsó évtizedben pedig
elmondhatjuk, hogy Shakospearen és Mol ieren kívül a leggyakrab
ban játszott nyugati Írónk. Tucatnyi szludaruhiát láttuk azóta
egyre elmélyültebb előadásokban, mondhatni speciáfis magyar
Shaw-szirijátszó stílus alakult ki szinházainkban s ma már 11 fő

városi mértékkel mérhető vidéki szinházak ésa peremseinházak is
egyre szélesebb körükben tették köztáplálékká Shaw nem m inden
napi szellemi élvezetet jelentő szinpadi bűvészmutatvánvait,ame
lyeknek anyaga a szó és eredménye az emberi jellemek láthatóra
fordítása.
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