
S Z E M L E 

Színházi szemle. A Nemzeti Szín-
ház klasszikus ciklusa szerencsésen 
igyekszik a kissé egyoldalú Shakes-
peare-kultusz után a műsort más 
irányban is kiépíteni. Az évad kö-
zepén színrehozott Oedipusz király 
és A mizantrop után a repertoire 
teljessé tétele felé kétségkívül ez az 
előadássorozat a legjelentősebb lé-
pés. Szűk terünk, sajnos, nem en-
gedi, hogy valamennyi felújításról 
beszámoljunk, csupán a két eddig 
legjobban nélkülözött darab bemu-
tatásáról szólhatunk. 

E ciklust nem kezdhette volna a 
Nemzeti Színház méltóbban, mint 
a több éve pihentetett Bánk bánnal. 
E mű — bár még itt-ott magán vi-
seli szerzőjének fiatalos tapasztalat-
lanságát, s a korabeli ritter-drá-
máknak nem egy rekvizitumát is 
alkalmazza — mégis tragikus mély-
ségre, a jellemábrázolás finomsá-
gára és a nyelv erejére nézve máig 
a legjobb tragédiánk. Embereinek 
karaktere, különösen a főhősé, any-
nyira összetett, olyan sokvonatko-
zású, hogy a műbírálói és a színészi 
magyarázatnak meglehetősen sok 
változatát engedi meg s ezért mél-
tán beszélhetünk egy Bánk-problé-
máról. 

E komplikált jellemű hős lelki 
problémájának tengelyére, szinte 
centrális pontjára maga a szerző 
mutat rá ama színpadi utasításban, 
mellyel hősének első megjelenését 
kíséri: „nemes méltóság; mindenben 
gyanakodó tekintet; fojtott tűz, 
mely minden pillanatban kitörni 
láttatik, és minden környülállás azt 
árulja el, hogy mindenkor nagyobb 
indulat dühösködik belülről." Bánkot 
tehát a költő afféle önmagával örö-
kösen tusázó embernek akarja be-
mutatni, aki forrongó és ideges ter-
mészetére nyugodt külsőt erőltet. 
Mindjárt első monológjában azon-
ban, amelyet Peturnak egy-két sza-
vától felizgatva elmond, hányko-
dóan és háborgóan igaz önmagát 

árulja el előttünk. Az első felvonás 
végén e forrongást sikerül neki 
kissé fékeznie, amennyiben meg-
győződik arról, hogy Melindát fe-
nyegeti ugyan veszély, de nem köz-
vetlen, hiszen kihallgatta, hogy mint 
utasította vissza felesége Ottónak 
udvarlását. Legveszedelmesebb el-
lenjátékosával, a királynéval, nem 
tudott tisztába jönni, mert ez az 
asszony „érthetetlenül beszélte két-
féleképen gondolatjait", de rögtönös 
veszedelemtől erről az oldalról sem 
tart. Azt az ördögi tervet pedig, 
amit Ottó és Biberach koholtak 
Melinda elvesztésére, nem hallotta 
meg. Ezért szedi össze magát az első 
felvonás végmonológjában arra a 
határozatra, hogy előbb az össze-
esküvőket csendesíti le, vagyis 
előbb a haza veszedelmét intézi el, 
családi ügyeinek rendezésére ráér 
későbben is. E monológban van egy-
néhány sor, amely mindennél job-
ban bevilágít a bánki lélek rejtel-
meibe. A nagyúr így tűzi ki maga 
elé célját: 

Szedd rendbe lélek magadat, és szakaszd 
Szét mindazon tündéri láncokat, 
Melyekkel a királyi székhez és 
A hitvesedhez, gyermekidhez, oly 
Igen keményen meg valál kötözve! 
Ügy állj meg itt, pusztán, mint akkor, a 
Midőn az Alkotó szavára a 
Reszketve engedő Chaos magából 
Kibocsájta. 

Ez elhatározás, az önmaga fej-
lesztésének ez iránya, az igazi kulcs 
Bánk lelkének legzártabb rekeszei-
hez. Valóságos absztrakt ember, 
hidegszemű, tárgyilagos bíró akar 
lenni, akit feladatainak megoldásá-
ban semmiféle szubjektivitás se 
feszélyezzen. Mi természetesen nyom-
ban rosszat sejtünk. Félünk, hogy 
ennek a célnak elérése másnak is 
súlyos nehézségekkel járna, hát még 
Bánknak, a „fojtott tűznek"! 

És mégis — egy darabig mintha 
szerencsével indulna el ezen az 
úton. Ahogyan az összeesküvőket 
lecsillapítja, abban nemcsak a leg-
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tapintatosabb politikusnak mutat-
kozik, hanem mint karakter is a 
legtökéletesebb egyensúlyt mutatja. 
Mihelyt azonban Biberachtól érte-
sül, hogy családi boldogsága össze-
omlott, ez az egyensúly nyomban 
végzetesen megbillen. Nem arról 
van itten szó, hogy nem szabad 
igazságot tennie, — ő elvégre is 
nem Grillparzernek Treuer Diener-
je, hanem igazi magyar nagyúr, a 
királynak helyettese, akinek joga is, 
kötelessége is büntetni akkor, ami-
kor az idegen udvar aljassága egy 
becsületes magyar nőt elbuktatott. 
De ezt az elégtételt, ezt a megtor-
lást csak a legtörvényesebb eszkö-
zökkel szabad végrehajtania. Hiszen 
ő most az országban a törvény leg-
főbb őre, akiben központosul a for-
radalom mozgolódásai közepett a 
köznyugalom lehetősége, és ő az, aki 
maga elé olyan magasztos emberi 
ideált tűzött, hogy a kötelességnek 
hidegszemű felismerője és minden 
emberi szubjektivitáson felülemel-
kedő végrehajtója lesz. Első pilla-
natban csakugyan törvényes elég-
tételre gondol, de a fojtott tűz na-
gyon hamar kezd hamva alól ki-
csapdosni, s e nyugtalan lélek az 
önemelte cél ellen már maga kezd 
lázongani, hogy őt „Prometheusa 
nem hangyának és az égi tüzet még 
abban is sajnálva, nem csak egy 
hideg szerszámnak alkotta". 

De még a bosszút is, még legsze-
mélyesebb formájában is, esetleg 
joga lenne Bánknak végrehajtania, 
— egy világos, egy határozott, egy 
minden oldalról való tényfelderítés 
után. Bánknak legelsőbben tisztáz-
nia kellene, vajjon a királyné bű-
nös-e vagy nem. Hogy Gertrudis 
óhajtotta Melinda elejtését, az előt-
tünk is, Bánk előtt is, kétségtelen, 
de hogy magának a tettnek előidé-
zésében is, szóval közvetlenül is, 
szóval személyes bosszúra méltóan 
is, bűnös-e, arra mi, a nézők, hatá-
rozottan nemmel felelünk és arra 
Bánk sem felelhet határozott igen-
nel. Neki csak be nem bizonyoso-
dott gyanúi vannak, de biztos meg-
győződése nem lehet. Ami Bánkban 
gyanút kelt, az Geirtrudisnak kihall-
gatott kétértelmű beszéde, Melindá-
nak egy mondata és Izidorának egy 
odavetett szava. Bánknak tehát, ha 
olyan emberré tudná magát for-
málni, aminővé akarta, elsősorban a 
királyné részességét kellene kiderí-

tenie. A fojtott tűz azonban a rá-
erőszakolt nyugalmat felégeti és 
most már végzetesen lángba borít 
maga körül mindent. Szóval a ma-
gát elvont nyugalommá, megteste-
sült igazsággá fejleszteni akaró 
Bánk kezéből kisiklik önmaga veze-
tése, s most már temperamentuma, 
szenvedélye s a jelenetek véletlen-
szerű egymásutánja ragadja magá-
val. 

Ahogyan az eseményeknek Bán-
kot sodró ereje Katona kezétől meg 
van rajzolva, az elsőrangú művészi 
jelenség. Bánk meg akarja ölni a 
királynét és ugyanakkor nem is 
akarja. Bánk azt hiszi, hogy bűnös 
a királyné és ugyanakkor valami 
mintha körültekintőbb óvatosságra 
intené. Amikor a királynéhoz indul 
a végzetes találkozásra, fiát Mikhál-
ra bízza, mert hátha őt „útja onnan 
hóhér kezébe vinné", az udvar-
belieknek pedig megparancsolja, 
hogy az ő hívása nélkül még a ki-
rályné parancsára se merjen be-
lépni senki, — szóval gyilkolni akar. 
Mikor azonban Gertrudis őt és fe-
leségét elküldi magától, engedelme-
sen menni készül, — szóval mégsem 
akar gyilkolni. Amint most a ki-
rályné az ellágyult Bánkot látja és 
tartóztatja, a nagyúr „falhoz tán-
torodva" önmagának ezt mondja: 
„Vége! Vége már neki!" — vagyis 
most már bizonyos benne, hogy 
gyilkolni fog. S amikor e nagy jele-
net egyik fordulatakor Bánk ezt 
mondja Gertrudisnak: „Azt hiszed, 
hogy nem maradtam volna itt pa-
rancsolásod nélkül?", önmagának 
mindjárt utána veti: „Meglehet, tán 
nem maradtam volna mégis itt!" 
Bánk tehát nincs teljesen készen a 
tettre, önmagát fegyelmezni törekvő 
esze szinte percenként változó esé-
lyű játékot folytat temperamentu-
mával, de végül is forró szenvedé-
lye győz, és a maga elé tűzött em-
beri ideál sehogysem tud megbir-
kózni „szikrát okádó vére éktelen 
dühével". S a gyilkosság megtör-
ténik és Bánk elbukik. Elbukik, 
még pedig elsősorban önmaga előtt. 
Bánk a gyilkosság után nyomban 
érzi, hogy egész erkölcsi létalapja 
mennyire összeomlott. „Reszket a 
bosszúálló", reszket a hatalmas ná-
dor, aki gyilkolt, mielőtt tudta 
volna, hogy az áldozat bűnösre 
vagy pedig bűntelen. 

Az ötödik felvonás még teljesebbé 
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teszi a tragédiát. Itt derül ki két-
ségtelenül, hogy Melinda elejtésé-
ben a királyné ártatlan volt. Bánk 
most már maga előtt menthetetle-
nül veszve van, teljesen összeomlik, 
s neki „a büntetés már irgalom". 
Hogy összezúzottsága még ször-
nyűbb legyen, feleségét, Melindát is 
elveszíti. Egyes magyarázók azt ál-
lították, hogy e fordulat némiképen 
kiesik a darab meséjéből, hiszen 
ebben a gyászos esetben Bánknak 
nincsen semmi része. E kifogás 
azonban csak látszólagos. Bánk 
igenis oka — bár nem közvetlenül 
— Melinda halálának. A nagyúr 
nejét ugyanis a Gertrudis megölé-
sének hírére kitört ellenforradalom 
küzdelmei veszítik el. Az idegen 
udvari söpredék rája, mint Bánk 
feleségére, gyújta a házat. Te-
hát éppen az a polgárháború öli 
meg Melindát, amit Bánk meg akart 
akadályozni, de amit éppen ő maga 
idézett elő. Az okoknak ez a meg-
rendítően következetes láncolata 
Bánk számára is egészen világos. 
Amikor Melinda holtteste fölött zo-
kog, ezt mondja: 

„ . . . . az angyal, mely jegyezte 
Botlásaimnak számát; ily következést 
Húzó legelső lépésemkor el-
Rémült dicső helyén . . 

. . . A Nemzeti Színház legújabb 
előadásában a rendező, Hevesi 
Sándor, nyilván arra törekedett, 
hogy kiemelje a darabban azt, 
ami lelkiség, és mindent szigorúan 
az alakok belső életére koncen-
tráljon. Erre szolgált a megegy-
szerűsített díszletezés és a mini-
mumra szorítása mindannak, ami a 
darabban a korabeli vitézi játé-
kokra emlékeztet. Kétségtelen, hogy 
Katona Józsefet kortársaival szem-
ben éppen a retorikának hiánya, 
a sok „hazarpuffogatás"-nak kerü-
lése, a lélekábrázolásnak elmélyí-
tése, s a dikciónak a szenvedélyek-
től töredezettsége, a nyelvnek nyer-
sebb, de kifejezőbb ereje különböz-
teti meg. A rendezés tehát helyes 
felfogásból indult ki, de kissé túl-
lőtt a célon. Kelleténél jobban el-
modernizálta a darabot, a zaklatott, 
ideges hangot, a lázas iramot job-
ban erőltette, mint tanácsos lett 
volna, s a tragédiát hősi mivoltá-
ból túlontúl polgárivá fokozta le. 
Mindamellett a napisajtó egy részé-
nek heves támadása szintén túlzott 

volt, mert azt kétségtelenül meg 
kell állapítani, hogy ez a bemutatás 
jobban kihozta a darabból azt, ami 
benne lelki mélység, ami szenve-
délytől fűtöttség, mint az utóbbi 
évtizedeknek bármelyik előadása. 

Ami a rendezői külső munkát il-
leti, helyes volt a szövegnek itt-ott 
megrövidítése. Az előversengést 
bátran el lehetett hagyni, és Simon 
meg Mikhál bán beszédeiből is 
mindazt, ami epikum. Az is vilá-
gosabbá teszi a negyedik felvonás 
akcióját, hogy Pontio di Cruce 
figyelmeztető levelét már a királyné 
is hangosan felolvassa, s nem csak 
utólag az ötödik felvonásban érte-
sülünk a tartalmáról. A negyedik 
felvonás végső jelenetének törlése 
azonban (mikor Petúr és az össze-
esküvők a palotába rontanak) nem 
szerencsés. Igaz, hogy ezt az ötödik 
felvonásban elmondják, de színpa-
don mindig jobban hat az, ami sze-
münk előtt történik, mint amit el-
beszélnek. Petúr ötödik felvonás-
beli az alattomos gyilkost megát-
kozó szavainak hírülhozása is benne 
kell hogy maradjon a darabban, 
mert Bánk lelkébe tragikus hatású 
tőrdöfés ez. 

A színpad berendezésében több 
ötletes újítást láttunk. Hogy az első 
felvonásban a rejtek-ajtó nem ol-
dalt van, hanem jobbra hátul, az 
hatásosabbá teszi Bánk ki ós bejö-
veteleit, de nagy kár, hogy Ottó és 
Melinda jelenete túlságosan távol 
folyik le tőle. Pedig a rejtőzködő 
Bánknak Ottó felsülését hallania 
kell, hiszen máskép nem menne 
el előbb az összeesküvők közé. 
Hogy Biberach ördögi tanácsa az 
ajtótól távol esik, az nagyon helyes, 
mert ezt — ezt az egyet! — nem 
szabad Bánknak hallania. Érdekes, 
és nagyon előnyös újítás a harma-
dik felvonás színhelyének berende-
zése. A palotának egy csarnokszerű, 
semlegesebb, tágas termét látjuk, 
amelyből különböző lakosztályok 
nyílnak, nem pedig Melinda szobá-
ját. A felvonás elején Bánk és Me-
linda még nincsenek a színen, ha-
nem közvetlenül a függöny szétnyí-
lása után izgatottan sietnek elő Me-
linda szobájából. Ezáltal ki van ke-
rülve az az eddig nagyon valószí-
nűtlen fordulat, hogy Biberach és 
Ottó csak úgy ki- és bejárnak egy 
magánlakásban. 

A főszereplők valamennyien újak 
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voltak. Bánkot Ódry Árpád ját-
szotta. Játékából a „nemes méltó-
ság" hiányzott, de az önmagával ví-
vódó, ideges temperamentumú Bán-
kot igen jól ábrázolta. Az első fel-
vonás végmonológjának előbb idé-
zett igen fontos szavait, helyes ér-
zékkel kiemelte. A békételenek jele-
netében Petúr vádjai alatt összefont 
karjának ujjai idegesen reszkettek, 
keze néha meg-megrándult, mintegy 
jelezve, hogy az idegen udvar vi-
selkedése őt is mennyire felhábo-
rítja, s csak azért védi a királynét, 
hogy ki ne törjön a polgárháború. 
Igen kifejező arcjátéka a Tiborccal 
való harmadik felvonásbeli jelene-
tében, amikor félig magának, félig 
emennek beszél, egész erejével ér-
vényesült. Negyedik felvonásbeli 
ingadozása a gyilkosság előtt, szin-
tén kifogástalan volt, de az ötödik 
felvonásban e nagy lélek tragikus 
összetörését kissé bágyadtan mu-
tatta be. Nem Melinda siratására 
gondolunk (ez jó volt!), hanem arra, 
hogy a királyné ártatlanságának 
hírére történő összeroppanásának 
kellett volna megrendítőbben kifeje-
ződnie. Bánk egész erkölcsi valója 
ekkor omlik össze, a tragikus bukás 
itt teljesedik be, ez tehát a ka-
tasztrófának legfontosabb fordulata. 
Ódrytól azonban sokszori szöveg-
botlását vesszük legrosszabb néven. 
Különösen legelső monológjának 
alig volt sora, amit hibátlanul mon-
dott volna. Később is többször ék-
telenül rontotta Katona szövegét. 
Senki sem lehet annyira híres szí-
nész, hogy az írótól kapott sorok 
átköltéséhez joga volna. 

Petúrt most játszotta először 
Pethes Imre. A kelleténél idegesebb-
nek mutatta e tüzes magyart. Igaz, 
hogy Petúr igen forró temperamen-
tum, de minden hevessége mellett is 
van benne valami tempósabban ke-
leti. A régi Bánk bán-előadások 
egyik főhibája volt, hogy a Bánkok 
játéka Petúr jelleméhez simult, az 
új, az ellenkező hibába esik: Petúrba 
is belevisz valamit Bánk idegesebb, 
modernebb alkatából. Ezenkívül 
feltűnő volt, hogy e különben na-
gyon világos beszédű színészünk 
különösen az első felvonásban, any-
nyira hadart, a mondatokat any-
nyira egymásba olvasztotta, hogy 
szinte érthetetlenné vált. Egész já-
téka alatt egy percre sem tudtuk 
elfelejteni a legtökéletesebb magyar 

Petúrt, Szacsvay Imrét. Egy igen 
kifejező, kitűnő gesztusát azonban 
hadd jegyezzük fel Pethesnek. Mi-
kor Bánk mint haza és felségáru-
lót el akarja fogatni, kardot ránt, 
de amint a nádor a király szemé-
lyére hivatkozik, az elfogatására 
köréje sereglő békétleneket egy el-
hárító mozdulattal visszainti, hogy 
csak hagyják, elintézi ő a maga 
ügyét egyedül is. A Bánk lábaihoz 
való hajolást e gesztus igen jól ve-
zette be. 

Kürti József, mint Tiborc, kitűnő 
volt. Tőrőlmetszett magyar parasz-
tot mutatott be, anélkül, hogy ala-
kítását kisujtásolta volna. Játékának 
egy-két részletfinomságát is említ-
sük fel. Mikor az első felvonásban 
Bánk magára hagyja a királyi pa-
lotában, a drága kancsók fölött el-
sikló sóvár tekintetével, s kissé fe-
léjük nyuló kezével megjátssza azt, 
hogy lopni jött ide, s csak akkor 
csúszik Bánk bán után, amikor be-
csületérzése legyűrté benne a tol-
vajt. Harmadik felvonásbeli pana-
szában különösen megkapó volt e 
soroknak elmondása: „Szép föl-
deinkből vadászni berkeket csinál-
nak, ahová nekünk belépni sem 
szabad." A szép jelzőnek erős ki-
emelésében és fájdalmas arcjáték-
kal. kísérésében benne volt a ma-
gyar parasztnak féltő szeretete a 
földje iránt. 

Ottó szerepéhez Uray Tivadar szí-
nészi egyénisége igen illik, de já-
téka kissé színtelen volt. Kiss Fe-
renc, ez a sokoldalú színészünk, Bi-
berach alakját igen jól fogta meg. 
Fővonásául a másokat ugrató, fölé-
nyes eszű, játékoskedvű embert mu-
tatta be, akit szenvedélye csak egy-
szer ragad el, de ez az egy botlás 
azután életébe kerül. Csak még 
nagyobb egyszerűséget szeretnénk 
játékában s akkor tökéletes Bibe-
rach lesz. — Endre tétovázó alak-
ját Nagy Adorján játszotta. A 
rendezésnek főelvét valósággal ab-
szurdumig vitte: igenis kalapos ki-
rály volt. Gál Mikháljára viszont 
éppen az új tónus hatott kedvezően: 
nem volt annyira aprólékos és túlzó, 
mint szokott lenni. 

A darabnak a legfontosabb női 
alakját, Bánk bán hatalmas ellen-
játékosát, Jászai Mari régi híres 
szerepét, Márkus Emilia játszotta. 
Nagy képességei itt is ragyogtak, 
de elmosta e nőből mindazt, ami 
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benne férfias, s amit valaha Jászai, 
mint éz alak fővonását, olyan ha-
talmasan megjátszott. Márkus Emi-
lia Gertrudis jellemébe bizonyos 
hisztériát vitt. Ne lássék e kiváló 
művésznővel szemben tiszteletlen-
ségnek, ha e felfogásbeli főhiba 
mellett egy részletbotlásra is rámu-
tatunk. Amikor Gertrudis az első 
felvonásban Ottót leszidja, van a 
párbeszédnek egy fordulata, ahol 
Ottó arra kéri nénjét, mondja meg 
neki, hogyan legyen övé Melinda 
szíve. Erre Gertrudis azt mondja: 
Hallatlan! E szó Márkus Emilia 
ajkáról úgy hangzott, mintha Ottó 
szándékai háborítanák fel, holott 
pedig Melinda elbukását ő is óhajtja. 
Jászai e szót egy rendkívül kifejező 
gesztussal vezette be: összeszorított 
ujjait többször sebesen homlokához 
ütötte s így a közönség a hallatlant, 
Ottó ostobasága fölött való megüt-
közésre magyarázta. Úgy hisszük, 
hogy egyedül ez a színészi megoldás 
a helyes. 

Melindát Tasnády Ilona játszotta. 
Ez igen finom játékú színésznő tel-
jesen eltalálta a jellem alaphangját. 
Nagyon örültünk, hogy a harmadik 
és negyedik felvonásban nem csi-
nált belőle Oféliát, vagyis, hogy 
nem játszotta egészen őrültnek, ha-
nem olyan eszelősnek, akinek sok 
világos pillanata is van. A művész-
nőt azonban szerepe egy fontos 
mondatának gazdagabb kidolgozá-
sára kérnők. A harmadik felvonás 
első jelenetében előfordul e pár sor: 
Nem, azt ne mondja az udvar, mert hazud 
Mindenkor; — ez ne mondjon engem annak. 

Az annak szót — s ezt valaha Gyu-
lai Pál tolmácsolta így Prielle Kor-
néliának — valahogy úgy kell meg-
játszani, hogy kiéreződjék belőle 
Melinda szemérmes volta, aki még 
most sem tudja a durvább szót hasz-
nálni. 

Izidorát Környey Paula játszotta. 
E kicsiny, de fontos szerep minden 
árnyalatát kifejezésre juttatta. A 
szöveget is valamennyi szereplő kö-
zül ő becsülte meg a legjobban. 

A közönség nemzeti tragédiánk 
felújítását egy forró premiere-estre 
emlékeztető lelkesedéssel hallgatta, 
és a felvonásközöket végigtapsolta. 

A Nemzeti Színház műsorán az 
utóbbi két évtized alatt a legnagyobb 

spanyol drámaírónak, Calderonnak 
csak két darabja szerepelt: a rövid 
ideig játszott Két szék közt a pad 
alatt, és a néhanapján felújított 
Zalaméai bíró. Legnagyobb és leg-
mélyebb drámáját, Az élet álom cí-
műt, hosszú-hosszú pihentetés után 
most illesztette ismét műsorába a 
klasszikus ciklus során. 

A felújítás egyúttal új fordítást is 
adott a magyar közönségnek. Győry 
Vilmos átültetése szép, hibátlan 
munka, de a darabnak változatos 
mértékű verselését egy hangnemre, 
a méltóságosan hömpölygő ötös és 
hatodfeles jambusok tónusára han-
golta át. Az új fordító, Harsányi 
Kálmán, híven követi az eredetit, s 
a jambusokat különböző rímelhelye-
zésű trocheusokkal tarkázza. Ez új 
átültetés hangzatos, gyönyörűen 
csengő költemény. S éppen Har-
sányi Kálmánnak virtuóz verselését 
élvezve, sajnáljuk, hogy a könyv-
alakban is megjelent magyar Élet 
álom miért tartalmazza csak a szín-
pad számára megrövidített átdolgo-
zást, hogy miért nem kaphatta leg-
alább az olvasóközönség kézhez az 
egész, a csonkítatlan szöveget. 

A Nemzeti Színház rendezése egy-
formán érvényre juttatta a darab-
ból mindazt, ami benne színpadi ér-
ték, ami frappáns elevenség, és azt, 
ami benne filozófiai mélység. Egyike 
volt a leggondosabban előkészített 
előadásoknak. A főszerepet, Segis-
mondót, Abonyi Géza játszotta. Ed-
dig a lágyabb, líraibb szerepekre 
tartottuk alkalmasabbnak, most 
megmutatta, hogy az erőteljesebb 
hang is hatalmában van. Első jele-
netében igen helyesen, ez alaknak 
mindkét főjellemvonását megját-
szotta: a szilaj vadságot és az ellá-
gyulásra való hajlandóságot. E ket-
tőt valóban mindjárt az első képben 
éreztetnie kell a színésznek, mert 
másképen Segismondónak későbbi 
fejlődése nem érthető. A második 
felvonásban, amikor zord börtöné-
ből a királyi palotába hozzák, és 
tudtára adják, hogy ő voltaképen 
királyfi, e vadon nevelt ifjúnak 
féktelenségét kitűnően mutatta be. 
Mozdulatai hevesek voltak, excentri-
kusan elütők az udvar embereitől, 
néha szinte félállatiak, és mégis min-
denütt keresztültört rajtuk a vele-
született királyi méltóság. A to-
vábbi jelenetek során Segismondó 
rezignációját és jellemének elmélye-
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dését szintén igen jól ábrázolta. 
Általában Abonyi e játéka majd-
nem kifogástalannak volna mond-
ható, ha beszéde ismét nem lett 
volna oly éktelenül prózai. Az ő 
kedvéért igazán kár volt a darabot 
e gyönyörűen csengő versekbe le-
fordíttatni, ehhez a szövegmondás-
hoz a legkeményebb próza is meg-
felelő lett volna. Valóban, Abonyi 
példát vehetett volna Pethes Imré-
től, Basilius személyesítőjétől, aki bár 
egyébként kissé didaktikus beszédű 
színész, itt azonban még ő is si-
mult a darab és a fordítás hang-
jához, és a szárnyaló részeket igen 
szépen elszavalta. Nem a régi, üres 
páthosz fölelevenítését kívánjuk ez-
zel, sőt sajnosnak tartjuk, hogy a 
Nemzeti Színházban még mindig 
akad ennek is képviselője, csak 
annyit állapítunk meg újra és újra, 
hogy a dikció színességét nem sza-
bad elszürkíteni ott, ahol a szerző-
nek intenciója nyilván egészen más 
volt. 

A többi szereplők közül Tasnády 
Ilona finom mozgású és szép be-
szédű Rosauráját és Kürti József 
nemesen egyszerű Clotaldóját emel-
jük ki. 

* 
A Nemzeti Színház klasszikus 

ciklusának nagy sikere reményt 
ébreszt bennünk az irányban, hogy 
most már talán az annyira elhanya-
golt francia klasszikusokat és a 
nagy német drámaírókat is bele 
fogja illeszteni műsorába. Ha ez 
megtörténik, és az új magyar szer-
zők közül is többet fog bemutatni, 
mint az idei évadban tette, akkor 
valóban be fogja tölteni azt a fel-
adatot, amelyet tőle, mint az or-
szág első színpadától várunk. 

Galamb Sándor. 

Erdélyi irodalmunk. Mult cikkem-
ben az újabb líra formai törekvéseit 
érintettem; nem lesz érdektelen, ha 
most egy-két pillantással e líra mo-
tivumait vesszük szemügyre. Első 
tekintetre feltűnik, hogy az újabb 
költők a X I X . század nagy költői-

nek lírai tárgyait kiénekelteknek 
tartják s új eszmék és érzések kife-
jezésére törekszenek. A Petőfinél oly 
nagy szerepet játszott barátság ér-
zése például a versekből a versek 
elére szőkött udvariaskodó és édes-
kés ajanlásokká zsugorodott. (Ady 
hatása.) A faj- és hazaszeretet érzé-

seinek Végvári elhallgatása óta alig 
van nyoma, s ezt nemcsak a politi-
kai cenzúra okozza, hanem a költők 
öncenzúrája is, mellyel messze el-
kerülik a közösség érzéseit. A szere-
lem is egyetemes emberi érzés lé-
vén, sokkal életteljesebb, naturalisz-
tikusabb, súlyosabb valami, sem-
hogy némelyik modern költő vissza 
ne riadna tőle. (Az erdélyi költőket 
tiszteletreméltó szempont is vezet-
heti e motivum elejtésében: a szere-
lem kesergéseit és örömeit fény-
űzésnek tartják a mai időkben.) Az 
új líra differenciáltabb érzésfolya-
matok, homályos hangulatok és ké-
pek, pillanatnyi benyomások, ködös 
ösztönök és emlékek, általában a lé-
lek táján még kevésbbé érintett él-
mények megérzékítője akar lenni s 
ezért szubjektivebb a régi líránál, 
mely inkább a kifejezésben volt 
egyéni, mint a tartalomban. Szülői 
szeretet, honvágy, szerelmi bánat 
stb. általános emberi érzések s aki 
ezeket a legnagyobb költői erővel 
ki tudta fejezni: nem csoda, ha az 
egyetemesség nagy poétája lett. A 
X I X . századnak, különösen Petőfi-
nek lírája, mint égbe nyúló tornyon 
messzevilágító óraszerkezet mu-
tatta az időt, a kort és embert. A 
modern líra ezzel szemben halkan 
ketyeg, mint finom zsebóra s ha óra-
mutatója a kor és nagy közösség 
hangulatához képest siet, vagy ké-
sik is: az egyes ember lelkiéletének 
másodperceit néha pontosan rögzíti 
meg. Elvontabb, finomabb, (gyak-
ran finomkodóbb) és betegebb a régi 
líránál. Költője nem az olvasók tábo-
rához szól, hanem szűkkörű séan-
ceok szellemjelenéséhez hasonlato-
san, csak ott nyilatkozik meg, hol a 
kiválasztott olvasók hite és együtt-
érzése egyazon hangra van han-
golva, mint a költőé. Innen bizonyos 
arisztokratikus vonás e lírában: 
tartózkodó, sok mindent a képze-
letre bízó, inkább sejtető, mint ki-
fejező. Emellett modorában és tónu-
sában is disztingváltabb taglejtésre 
és halkabb, bensőbb zengésre tö-
rekvő, bár e tekintetben néha kü-
lönc s nem egyszer affektált. 

E pár megjegyzés is útjelzője le-
het valamennyire az olvasónak ab-
ban a labyrintban, melybe Olosz 
Lajos Gladiator arc című verskötete 
vezeti. (Minerva-kiadás. Kolozssár, 
1923. Studium, Budapest.) A költő 
Erdély valamely kis falujába szám-
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