
E L V E K É S M Ű V E K 

Herczeg Ferenc: Kilenc egyfelvo-
násosa. E darabok mindegyike meg-
fordult már színpadon, s legtöbb-
jük előadását zajos siker kísérte. És 
méltán! Ezekben az apró kis játé-
kokban jut igazán érvényre írójuk 
mesteri komponáló képessége. Mint-
ha a tárcaelbeszélésnek, ennek a 
szűkreszorított elbeszélő fajtának, 
ma élő legnagyobb magyar műve-
lője a drámaírás területén is von-
zódnék ehhez a keskenyre szabott 
formához. A lényegest villámgyors 
tekintettel felfogó szemlélete, nem 
a részletező, hanem a futó jellem-
zésben erős talentuma, nem széle-
sen, hanem röptében, szinte csak 
érintve rajzoló ügyessége az egy-
felvonásos drámában a legszeren-
csésebben nyilatkozik meg. 

Hangjuk tekintetében egymástól 
merőben különböznek. Tragikus 
sötétségű problémák a legvígabb 
bohózatokkal, lelkes hazafias témák 
véres szatirákkal, ötletes aktualitá-
sok könnyed és kecses játékokkal 
váltakoznak. Tárgyukat tekintve 
olyanokra is akadunk, amelyek 
szerzőjük egy régebbi feldolgozásá-
nak új formában való ismétlései. 
Ilyen a Karolina vagy: Egy szeren-
csés flótás, amelyet teljesen hasonló 
mesével tárca korából ismerünk, s 
A holicsi Cupido, melynek cipő-öt-
lete már megvan A rejtelmes öz-
vegy című elbeszélésben. De Her-
czegnek nagy formaérzéke éppen 
ezekben az önmagától való kölcsön-
zésekben jut a legfényesebben ér-
vényre. Más írót a már egyszer 
megírt téma az új formába helye-
zéskor feszélyezett volna, s a régi 
megformálás emlékei az új keret-
ben bizonyos aránytalanságokat 
szoktak eredményezni. Herczeg mű-
helyéből azonban vadonatújon gon-
dolva és teljesen újra öntve kerül-
nek ki. Ez a művelet csak olyan írói 
egyéniségnek sikerülhet, akinek a 

mondanivaló és a forma összhangja 
talán a legfőbb erénye. 

A kompoziciónak e nagy virtuo-
zitásán kívül azonban Herczeg 
egyéb jelességei is megnyilatkoznak 
ez apróságokban. Ötletessége, friss 
és eredeti szellemessége különösen 
azokban a színpadi játékokban ér-
vényesül, amelyek bizonyos alkal-
makra készültek. Itt a legkönnyeb-
ben tévedhet az író a banalitások 
útjára, ha nem érzi át az illető ak-
tualitásnak egész szociális mélysé-
gét és erejét. Herczeg azonban ki 
tudja ragadni ez időhöz kötött al-
kalmakból is azt, ami bennük több, 
mint futó jelenség, és ami által fris-
sen hatnak még akkor is, mikor ak-
tualitásuk már elenyészett. Ilyen 
szellemes alkotás e kilenc darab 
legelseje, a Színházavatás, amely a 
kolozsvári Nemzeti Színház új épü-
letének megnyitására készült. A 
színház rendezőjét a felavatás esté-
jén egy erdőt ábrázoló dekoráció 
között vizió kapja meg, és megjelen-
nek előtte a régi nagy magyar szí-
nészek, az Egressyek, a Lendvayak, 
a Kántornék, Dérynék, amint ván-
dorolva igyekeznek Kolozsvár felé. 
Még mélyrenyulóbb aktuális kis da-
rabja e kötetnek Az árva korona, 
amely Magyarország szertehullásá-
nak elégiájául készült. E megkapó 
kis párbeszédben a magyar címert 
tartó két angyal elevenedik meg, 
s az ő keservükben és bizalmukban, 
az ő lemondásukban és fölemelke-
désükben a magyar gyásznak és a 
magyar reménységnek egész szim-
fóniája talál szárnyas szavakra. 

Általában Herczegnek érzelme-
ket támasztó képessége ott van iga-
zán helyén, ahol a nemzeti bánat 
vagy a hazafi lelkesedés húrjait 
érinti. Más területeken talán kissé 
a kelleténél tartózkodóbb, az érzel-
meknek bizonyos előkelő hűvössége 
vonul végig rajta, de ahol a ma-
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gyarság sorsa érinti, ott meghatni 
és lelkesíteni szívbemarkoló erővel 
képes. Milyen lélekre nehezedően 
árad ki a rodostói emigránsoknak 
reménytörtsége A bujdosókból, a 
nagy kuruc tragédiának ebből a 
fájdalmas epilógusából! Vagy hogy 
tud nemzeti keserűségének egész 
erejével lázítani a világháború 
győztesei ellen, a Baba-huban, eb-
ben a véres és maró szatirában! A 
lelke-hagyott fehér kultúra alko-
nyán megjelenik a fekete és a sárga 
ember, s már előre szövik terveiket 
a nyugati ember bukásának rövi-
des elkövetkezésére. Így tágul eb-
ben a kis drámában a magyar sors 
valósággal az Untergang des Abend-
landes művészi illusztrációjává. 

Éppen így a magyar forradalmak 
tanulságaiból fakadt a Két ember 
a bányában című drámai párbeszéd. 
Egy beomlott tárnában a világtól 
elszakítva és éhhalálra kárhoztatva 
két ember, a mérnök és a bánya-
munkás egymásra találnak, s a szel-
lemi és testi munkásnak egymástól 
való idegenkedése a halál közelsé-
gében emberi szeretetté forrósodik, 
s végül is egymással kezetfogva kö-
zös munkával utat törnek a nap-
világ felé. E bemutatásban az 
utóbbi évek magyar élményei mé-
lyülnek szociális értelművé. 

Sötét és tragikus tónusú a Vio-
lante és a bíró című. Ez az egész 
voltaképen egyetlen monológ. Csak 
a vádlott, a Fehmgericht bírája elé 
idézett bűnös Violante, beszél. Elő-
ször hazudik, majd a bírónak hang-
talan nézése, szinte hipnotizáló te-
kintete előtt összetörik, egyre töb-
bet vall be bűnéből, végül meg-
gyónja egész gonosztettét. Maga a 
gondolat ebben is igen drámai, de 
keresztülvitelén némi kis erősza-
koltság és csináltság érzik. 

E sötéthangú darabok mellett a 
derűs jókedv sem hiányzik a gyüj-
teményből. A rokokófinomságú Ho-
licsi Cupido, az ötletes Karolina és 
a kabarévidámságú Péter és Pál 
egykép sikerültek. Herczeg finom 
szatirája, fölényes gúnyorossága ra-
gyogóan érvényesül ezekben a vi-
dám apróságokban. Látása erősen 
leleplező. A pózról és nyegleségről, 
a gondosan kendőzött önzésről 
finom késsel tudja lefejteni a héjat, 
s amikor könnyed kése látszatra 
csak az epidermist hántotta le, meg-
lepve vesszük észre, hogy már mé-

lyebbre is boncolt. Karolinában egy 
sivárlelkű, érzéki nő jelleme úgy 
bontakozik ki előttünk, hogy maga 
a főszemély meg sem jelenik, csak 
a köréje fonódó eseményeken villog 
keresztül kacér egyénisége. A Ho-
licsi Cupidóban egy Párizst járt 
művészifjúnak megkótyagosodott és 
pózos lelke egy félórai élmény ha-
tása alatt csendesedik nyárspolgá-
rian igaz önmagává. Péter és Pál-
ban pedig agy eladósodott gavallér 
és hirtelen meggazdagott inasa cse-
rélnek életszerepet, a szolgából úr 
lesz, s az úrból szolga, a világrend 
legkisebb kára, a társadalmi szeiz-
mográf legparányibb megrendülése 
nélkül. 

És mindezek a megrendítő, vagy 
ötletes apróságok, ezek a feszesen 
megkomponált, mindig mértékre 
imbolygó kis színpadi alkotások a 
legelőkelőbb, a legnumerózusabb 
prózában jelennek meg. Ezek a 
mondatok lelkesek vagy cinikusak, 
szárnyalók vagy nyugalmasak, mo-
dernek, vagy archaizálok, engedel-
mesen simulva mindig a szituáció-
hoz, a couleur locale-hoz, s a beszélő 
egyéniségéhez. Drámaiságuk első-
rangú. Rövid fordulataik vágnak 
és szikráznak, mint a jól kifent 
acélkardok, s ezer mérföldre van-
nak attól, amit a színházak tájékán 
papirosnyelvnek neveznek. 

. . . Modern német kritikusok, külö-
nösen az expresszionizmus hívei, 
többször hangoztatják, hogy a köz-
vetlen jövőnek drámája az egyfel-
vonásos, vagy legalább is az a fajta 
színpadi mű, amely az egyfelvoná-
sosnak összeszorítottságát veszi 
mintaképül. Kétségtelen, hogy Her-
czeg Ferenc nem ez elméletek ha-
tása alatt írt ilyen kitűnő egyfelvo-
násosokat. De hogy e kis alkotásai 
olyan frappáns elevenséggel hatnak, 
abban bizonyosan része van annak 
az irodalmi ízlésiránynak is, amely 
megelégelte már a modern drámá-
nak lazább és széjjelterítettebb for-
máit, s a szoros kompozició, a sürí-
tett lényegesnek kiemelése, és az 
eseményeknek rohanvást menete 
iránt olyan követelő. 

Galamb Sándor. 

Székely István: Az apokalyptika 
a világirodalomban (Kiadja a Ma-
gyar Tudományos Akadémia.) 

Az apokalyptikus irodalomnak ma 
Európa-szerte legkiválóbb ismerője 
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