
gurájára épül, - de a kíséretében is értékes színészí munkát
végzett Sulyok Mária, HOYKó Ferenc, Szakács Zoltán és Greguss
Zoltán.

VAROSI SZlNHAZ.

A Magyar Művelődés Házában Újházi György Boldog Margit legen
dáját mutatták be a Szent István-napi ünnepségek során. Hatalmas
ájtatos fömeg nézte végig ezeket az előadásokat s e tömegnek so
raiban igen sokan voltak olyanok, akik itt nevelődnek majd arra,
hogyaNemzetí' Színház méltö publikumává válhassanak. Újházi
György pantomimszerűen leegyszerűsített és világos vonalú szín
padi játékát a legjobb színészek közül összeválogatott társulat ját
szotta: Földényi László, Perényi László, Toronyi Imre, Orsolya Er
zsi, Keresztessy Mária, Simonyi Mária s míndnyájuknak az élén
Bulla Elma. Bulla Elma szinte extatikus átéléssel csendítette meg
a misztérium vezérszólamát, nem játszotta, hanem átélte és felénk
sugározta az árpádházi szent alakját. Mennyire más volt a harcos
francia szent alakjában, akit Shaw zsenijén át mutatott meg ne
künk, mennyire más Claudel Kinyilatkoztatásában, ahol a szavak
veretén át közelítette meg Violaine alakját és most, mikor a ma
gyar szentet a bűnök és szenvedések passzív magáravételében, ve
zeklő és kiengesztelő önfeláldozásában kellett megmutatnia. Pasz
szív szerepén úgy győzedelmeskedett, hogy a valóban élő hit
áramait kapcsolta be s ez a hit jobban fénylett vonásaín, mint a
reflektorok fényzuhataga. A zseniális színpadi átélés legtökélete
sebb példaképét alkotta meg sokáig emlékezetes sikerrel,

Erd(Js JenlJ.

K o y v E K
TAMÁSI ÁRON: HAROM JATÉK. (Révai.) - Révai szokott ízlé
ses kiadásában most Tamási Áron három színművével kedveske
dett a közönségnek. Ezeket a darabokat a műveIt színházlátogató
közönség már részben vagy teljességükben ismeri, hiszen színpadra
kerültek egyrészt az erdélyi magyar színpadon, másrészt Buda
pesten. Igy, egy kötetben azonban teljesen megvilágítják Tamási
színműíröi munkásságát. A könyvet már az a színházlátogató is ke
zébeveszi, aki a scaena múló hatásain túl is akar irodalmat és
művészetet. Tamási, a színműíró így aztán komolyabb vizsgálat
mütöasztalára és a bíráló értékelés prezieíós mérlegére kerül. El
hull az esedékes: a díszlet, a szinész, a pillanatnyilag megmozdí
tott hangulat; megmarad az írói törekvés, színfalak és szereplők

mögé rejtett gondolat, a megjelenítő és életbe mozdító művészet.

Tamási eddigi írásaiból is meg lehet állapítani, hogy írói ereje
inkább drámai, mínt epikai. Az Abel-trilőgiát drámai mozaikra le
het szétbontani. Valami_különös panta rhei jellemzi írásait, lekötő

erejüket nemannyira a mese, mint inkább a pillanatról pillanatra
vibráló történés jelenti. A kompoziciót csak akkor látjuk meg, ha
felfedezzük, hogy ezeknek a történéseknek a hordozója e g y sze
mély: Abel. Novellaira meg fokozottan áll ez: apró, színpadra kí
vánkozó képek. Ez a különleges drámai véna aztánszínműírásra is
ösztökélte az írót. Három darabját most terítette a kiadó az o l
vas ó asztalára.
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Érdeklődéssel, szinte izgalommal olvassuk végig a három j á 
t é k o t. Maga az író találóan adta műveínek a j á t é k nevet, ez
zel mintegy öntudatlanul jelölte meg műfaji helyüket. Nem tuda
tos drámai alkotások ezek,. hanem ösztönösek. Mint a gyermeknek
a tudatosan végrehajtott játék munka, úgy a felnőttnek az ösztö
nös szeretettel elvégzett munka játék. Tamási könnyed lendülettel
oldotta meg drámai problémáit. Ezek azonban, úgy látszik, szá
mára nem voltak problémák. A drámaíró vergődik, küzd vagy leg
alábbis töpreng művének szereplőivel, Tamási j á t s z i k velük:
könnyedén surran végig a cselekvény Ielszínén. Egyedül talán
csak Balla Péter töpreng, igaz, hogy ő aztán bőven és szemmel
láthatólag. Nagy örömmel adja aztán áta további töprengést Kris
tófnak, amikor a darab elején leereszkedett "deus ex mach ina"
(Ambrus segítsége) felmenti töprengéseitől. A legtöbb drámai al
kotás nehézkes (sokszor mesterien nehézkes), vagy mondhatnók
s ú l y o s szerkezeti alkata Tamásinál hiányzik. Az érzelmek, tra
gédiák stílust megroppantó erejét, vagy stílust formáló hatását nem
látjuk itt. A stílus nyugodt mederben folyik, mint az olyan hegyi
patak, mely nem szikláról-sziklára szökik lefelé, hanem médrét
mérnöki kéz egyengette ki a: lejtő sinusainak és cosinusainak fi
gyelembevételével és szorgos munkáskezek sima betonvályut épí
tettek alája. Sokszor szinte bántó az a folyékony, könnyed stílus,
amelyen Tamási alakjai beszélnek. Lettlégyen a székely ember
bármennyire talpraesett és furfangos ís, nem valószínű, hogy olyan
könnyedséggel ontja magából a szellemet, mint az "Énekes ma
dár" Lukacsa vagy Mókája.

Még egy fogyatékosságát figeylhetünk meg a Tamási-darabok
nak: a töredezett és nem egyszer befejezetlen kompozíciót. Itt oly
kor még logíkátlanságba is téved a szerzö. A kompozició megoldá
sára különös fogást alkalmaz: a misztikumot. Misztikus hajlam ál
talában jellemzi Tamási műveit, gondoljunk csak a .Rügyek és re
ménység" darabjaira. Az "Énekes madár" megoldása misztikusnak
misztikus ugyan, de drámai megoldásnak nem kielégítő. Hogy
Móka és Magdó ágyából csodálatos fény árad, jelenti az erény dia
dalát (bár Móka többször is akart a diófáról aláereszkedni Mag
déhoz az erény rővására), de ilyen reális meseszövés után túlságo
san légies. Eddig ugyanis a misztikumot a szinen fekete kecske ké
pében átfutó boszorkány jelentette, de az is olyan gyorsan távozott,
hogy alig vettük észre. Tündöklő Jeromos eltűnése, bár utána a
színen megnyugvás következik, drámai szempontból nem megnyug
tató. Az olvasó vagy néző vár még valamit, ami a kompozíció csor
báit kiegészítené. Sokszor színte azt kell hinnünk, hogy a miszti
kus megoldás nem a szerző míszticizmusából fakad, hanem azért
szerepel, mert a reális világ logikus szíérájában nem talált meg
oldási lehetőségeket. Különös vergődést látunk a "Vitéz lélek"
ben. A misztíkumot itt egy szamár képviseli, mint valami taliz
mán, szimbólum: az új élet nagy akaratának alapja. Sajnos, ebből

a szimbólumból nem nő ki semmi. Péter csak hangoztatja, hogy ez
a kis fundamentum valamikor egy négylovas gazdaság remek épü
letét hordozza majd magán, de semmi sem történik, legalábbis Pé
ter akaratából, vitézi lelkéből semmi. Mielőtt a szamárral meg
kezdhetné új életének alapját vetni, az eltűnik; mire megkerül,
már felesleges. Péter vitája a faluval, a megrögzött előítéletekkel

nem lesz termékeny, mert egyszer csak elalszik: észre sem vesz
szük, mikor. A jól indult vergődés, a példamutató élet kollektív
mondanivalója elvész, mert a Borőka-komplexummal mint teljesen
egyéni vivódás és mondanivaló fordul teljesen befelé. Az előbbi
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mondanívalöt örökül Kristófékra testálla át. Ezekről szintén nem
tudjuk, hogy miért és mivel fogta meg őket Péter nagy és félbe
maradt példaadása. A megbékéltető megoldás itt már a valóságok
világából való és Plautusig vagy még jóval messzebb nyúlik visz
sza a dráma történetében: a fe l i s m e r é s egy zöld kötött sapka
alapján. A végén nem tudjuk, hogy hol is volt az a vitéz lélek.

A kisérletezés nehézségei látszanak még Tamási drámáin, de
ott van mellettök a nagy igéret is: a nemes népies magyar dráma
születése. Ezt el is éri majd nagyobb és erőt feszítöbb kompozició
val, kissé töredezettebb stílussal. A jellem, környezet és a hangu
lat festése szempontjából csak előnyös a paraszti ember "hát osz
tán"-os, hézagtöltö stiláris vergődése. A tragédia tetején nem kell
találó aforizmákat ejtenie a hősnek az irodalmiság és hosszú köz
mondás-élet igényével, méghozzá halommal. Bánk is megelégedett
egy önkénytelenül kirobbant egyetlen kitétellel, hogy "nincs a te
remlésben vesztes, csak én".

Tamási képszerűségeiben, jóízű humorában a régi iskoladrá
mák nemes folytatását láthatjuk. A kedves pajzánság, az életnek
nagyrészt napos feléről hozott fény még az árnyak között is olyan
értékes adottság, hogy mustármagjaikból terebélyes fák növeked
hetnek és Tamásinál - hisszük - majd növekednek is.

Meggyes Ete.

ZOLNAI BÉLA: A MAGYAR BIEDERMEIER. (Franklin Társu
lai.) E könyv ürügyén nagyszerűen el lehetne a kérdést intézni:
vajjon a magyar tudományos prózánk azon a fokon van-e, ahol
még tudományos maradhat, de az Ú. n. művelt nagyközönségünk
élvezheti. Mert, azt hiszem, ez a könyv mintaszerű lehet e tekintet
ben. Ismerem azokat az essay-írókat, akiket ellenérvül felemleget
hetnének ! S mégis, bármennyire is igaz, hogy azok, mint tudósok
is sok új szempontot vetnek föl, ki-kiforgatják sarkából régi
irodalmi tételeinket s nagyon helyt is állnak merészségükért, az,
bogy tudományosan hasson egy ilyen kis monografía, igazán, ku
tató, sőt, horribile dictu, "cédulázó" tudósnak kell lenni I Végre is,
minden ötlet csak akkor jó, ha bizonyítható, vagy még inkább, ha
az adatok tömegéből született meg, nem valami sajátos, akárha
nagyon is termékeny szeraléletből! De meg ne ijesszem az olvasó
kat ezzel a szóval: adatok. Hiszen éppen erről van szól Bieder
meier - vagy: bútor, - ízlés, - építkezés, - stílus, - mondja
minden benfentes művelt, sőt műveletlen is. De hát mik ezek?
Persze száraz tudósi munkából nem lehet megtudni, ez igaz. Vi
szont lirai essaykböl sem, mert akkor már Krúdy lirája mégis jobb.
De ime: Zolnay könyve remekül megoldja a nehézségeket. Úgy
gúnyolódik, oly finoman ír és elemez, hogy a matéria megolvad
keze alatt, de mégsem valami költői és stilisztikai elandalodás mar
talékává lesz tárgya j finom, bölcs, .gúnyoros, okos és tudós mú
zeumkalauz ő, akinek szaván-kezén megelevenedik a "holt" anyag
s látok mindent, ami élet s valóság zúgott-zajlott s édesedett ben
ne. Hogy tudományos szempontból is úttörő munka, ezt nem is
kell mondanom. S lám, mint ilyen is, élvezetes olvasmánya lehet
finom literátorainknak s e kedves és heroikus korszakunk tisztelői

nek.
so« József.

KÖSA JANOS: CSASZARN"É VOLT. (Regény. O~erépfa'lvi kiadása.)
Nem tudok semmit Kósa Jánosról; azt sem tudom, vajjon első re-
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génye-e ez a kissé keresetten eredeti című mű, vagy sem. Csak
annyit árul el a könyv, hogy gyakorlott regényiróhoz se méltatlan
biztonsággal, meglepően érett irói készséggel ír, s biztos vonalve
zetéssei, tiszta szerkezetben halad előre történeti regényében. A
regény tulajdonképpen Poppaea Sabináról, a csodálatosan szép,
végzetesnek rajzolt nőről szól, akit szenvedélyes nagyravézyása kül
városi pékleányból emelt a császárnéí trónra, különfajta szarelme
ken és férfi-áldozatokon keresztül. Az ő alakja azonban elválaszt
hatatlan Neroétól, második férjétől. Már ahhoz is meglehetős írói
merészség kell, hogy valaki újból hozzányujon Nero számtalanszor és
sokféleképen megírt alakjához. Az írónak örök és kifogyhatatlan joga
úgy rajzolni történeti hőseit, ahogy képzelete megragadja őket;

különösen olyan esetekben, amikor a történelem maga is dadogva
áll lélektani rejtélyüle előtt. "Tudom, hogy másként rajzolom alak
ját, mint a történetírók - mondja a regény önéletíró főhőse Nero
ról, - előttem így jelenik meg". Kósa írói józanságát bizonyit j a,
hogy rajzában nincs nagyképű lelki elemzés, pszichopatológiai
agyafúrtság, s nem folyamodik a mai korral, időszerű célzásokkal
kacérkodó szimbolizmushoz sem.

A regény azonban korántsem életregény. Az íröt. mindenek
előtt a szerelem egyéni képzeletben fogant bonyodalma érdekli és
a történelem nyersanyagával a teremtő író kezével bánik. Igazi
hőse nem is Nero, hanem Poppaea, a "végzetes nő", a femme fa
tale, "a pusztulás földi végrehajtója", akiben öl a csodás testi
szépség, s mindenkit pusztulásba dönt, aki közelébe ér: férjét,
fiát, szeretőit. Ebben a beállításban talán túlzott is az Író, mert
Sabinában nincs semmi gonoszság, s az alakját körüllengő érzéki
villódzáson kívül őt magát is csak hiú és kissé felelőtlen nőiessége

kergeti végzetébe. Hélius - az író - müvészi varázzsal jeleníti
meg szépségét, ellenálhatatlan vonzását és bölcs mélabúval ír
arról, amibőllélekrajza kiindul: a nők kiismerhetetlen titokzatos
ságáról és ingatagságáról, meg a szerelem esztelenségéről s a testi
és a. lelki szerelern különbségéről. ,

Poppaea történetét az író nevében Helius beszéli el önéletírá
sában, - a fölszabadult rabszolgából lett udvari méltóság, akit
szenvedélyes és kitartó szerelem fűzött "a pusztulás földre szállt
angyalához". Poppaea, első férje, Pantisthenés, és Helius között
antik szerelmi háromszög alakul ki, amelynek zavaros boldogságát
csak Poppaea nagyratörő vágya és Nero közbelépése zúzza szét.
Poppaea és Helius érzéki szerelme hibátlan lélekrajzban, szép fo
kozásban és mégis okos írói tapintattal lobog föl a nyolcvanéves
önéletrajzíró nyugodt, bölcs előadásában. s ugyanolyan szép ellan
kadással húny ki Poppaeában. Mert ilyen volt a pogány szerelem.
Csak Heliusban lobog továbP a tűz, olthatatlanul, s csak ő őrzi

meg szerelmese igazi képét, míg a többiekben lassan szétfolyik is
teni alakja, hamvát szétszórja a népi lázadás, s élete, hiábavaló
szépsége így a tökéletes elmúlásba torkolík,

A regény egészében véve figyelemreméltó írói készsé
geket árul el. Helius oly higgadt biztosággal, a nyolcvanéves ag
gastyán bravúros szuggesztiójával meséli el történetét, hogy még a
talán valészínűtlen jeleneteket is el tudja hitetni. Elbeszélésének
élményi hitelfl van, s ez a legfőbb, amivel a történeti regény írója
megragyogtathatja müvészetét. A gyilkosságokat naturalista színek
kel, a női szépséget és a szerelmet sóvárgó mélabúval jeleníti meg.
Élénk írói képzeletét zökkenőtlenül és könnyed természetességgel
szövik keresztül-kasul a történelmi és kultúrtörténeti adatok,

Makkay Gusztáv.
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Az új őszi könyvidény els6 újdonságai

Rab Gusztáv: Rokonok és ismer6sök
A vidéki élet és a nyügösnek érzett házasság elöl menekülö unasszony
szemszögéböl mutatja meg a főváros életének néhány jellemző oldalát.

Tabéry Géza: A Frimont-palota
c. hatalmas regényének tárgya az erdélyi unió előkészítése, a szabadságharc és az
elnyomatás kora. Központjában Beölhy Ödön, a politikus és Kulhy Laíos, az Iró.

Ina Seid.l: HIvtalak
c. új regényében arányaiban és Irói felfogásában egyaránt lenyügőző korképet ad
arról a Németorsaagröl, amely a francia forradalom és a napoleoni háborúk idején
sok szenvedés és véres áldozal árán elöszőr ébred egységes nemzeti öntudatra.

H. A. L. Fisher: Európa története
A most megjelent III. kötettel teljes Fisher
múve, a törlénelemlrás klasszikus remeke.

Herbert Tichy: Alaszka
A kiváló német ludós új könyvében nemcsak élményeit és tapasztalatait úja
meg, hanem áttekintést ad ,AlaflZka mult járól, jelenéröl és hivatásáról. A kiny

vet a szerzö kitünő fényképfelvételei diszltik.
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