
S Z E M L E 

Irói válságok és Európa szellemi válsága. 
A legfiatalabb írónemzedéknek, amely a háború végén, legfőkép pedig a 

háború után bontotta ki szárnyait, nincs egészen rendben a lelki egyensúlya. 
Nyugtalanság, bizonytalanság, tájékozatlanság háborog bennük. Khaotikus 
szellemi áramlatok kavarognak a modern európai irodalmakban s az írókat 
ebben a szellemi és formaanarchiában inkább csak szerencsés ösztöneik és egy-
egy eszmekör extatikus magukraeröltetése menti meg a teljes elmerüléstől. 
Nemrég a Cahiers du Mois ankétet rendezett erről a súlyos problémáról 
Examen de Conscience címen; ez az ankét a legteljesebb és legigazmondóbb 
tükörképe a lelkek viszonylagos és benső kaoszának. Ez a révet kereső nyug-
talanság, ez a céltalan tévelygés magyarázza meg a mostanában elég sűrű 
konverziókat az irodalomban. A lelkek pozitivumot, biztos, nyugalmas révet 
akarnak, szétfolyó ködös kétkedés, önmarcangoló tépelődés helyett meg-
békítő, erőt és reményt adó hitet és ezt a vallásban találják meg. Annál meg-
lepőbb most egy másik konverzió, amely épen megfordítva a pozitiv hit biztos 
egyensúlyából, az emelt homlokkal vallott katolicizmus energikus optimiz-
musából a tépelődés, a céltévesztettség, az ellankadt életunalom, a komor 
pesszimizmus s a mindenben kételkedő nihilizmus sötét khoszába sodort egy 
rendkívül tehetséges, fiatal francia írót. Egész bizonyos, hogy ez is csak az 
általános lelki nyugtalanságnak egy tünete, bár látszólag épen ellenkező és 
sokkal bonyolultabban magyarázható, mint a másik. De szoros összefüggésben 
áll az európai szellemi élet más betegségeivel is, épen azért nem az író magán-
ügye, hanem tipikus eset, amelynek rugói általános problémák feszítő erőiből 
táplálkoznak, csak úgy érthetők tehát meg, ha az általános helyzet teljes vilá-
gításába helyezve vizsgáljuk őket. 

Mióta Henri de Montherlant legújabb könyve, az Aux Fontaines du Déser 
megjelent, ennek az új fordított konverziónak izgalmas problémája foglalkoz-
tatja a francia kritikát. Egy író, akinek a szó legemelkedettebb értelmében is 
költői oeuvrejében Burnet szerint a férfias báj, a görög atlétaság, a római erő, a 
stoicus tűz, a keresztény remény, a katolikus rendszer és — ezt ugyan téves 
megállapításnak tartjuk — a nietzschei keménység egyesült, máról holnapra 
hátat fordított mindennek, ami eddig eszményképe volt, aminek kifejezésére 
a pathosznak, a francia irodalomban Barrés óta egyedül álló, lendületes ener-
giáit találta meg. Eddig a cselekvés szépségét hirdette, a renaissance condottiere-
bátorsága és tettereje feszült benne, új könyve a soha ki nem elégülő vágyak, 
a meddő nosztalgiák carmen lugubréje; eddig elvetette a puha szentimenta-
lizmust, most maga is beleesik az érzelmi szőrszálhasogatások érzékeny szen-
velgésébe; eddig hitvalló katolikus volt, most eltépte a szálakat, melyek a 
katolicizmushoz fűzték. Eddig szerette és fönséges dolognak tartotta a háborút, 
a Chant funébre az egyetlen igazán nagy költeménye a háborús francia lírának, 
most elitéli s a humanitárius irgalom nevében tartja gonosznak a háborút. 
Eddig dicsőítette a sportokat, megírta a stadionok bajtársi fiatalságának 
eposzát, ma közönbösen hagyják a sportok, lemond róluk. Eddig Barrést 
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vallotta mesterének, most kemény kritikával illeti mesterét, bár hatását ki-
egyensúlyozott költői prózájának nagyszerű ritmusaival ma is önkéntelenül 
elárulja. Eddig a kereszténység szellemének Pindarosa volt, most amint egy 
kritikusa találón megállapítja, a pogányság szellemének Chateaubriandja. 

Egészen bizonyos, hogy Montherlant ezidőszerint egy rendkívül kínzó 
lelki válság depresszióját éli át. Az évek óta túlfokozott, szüntelen a leginten-
zivebb feszültség állapotában tartott lelki energiákra rettenetes elernyedés 
következett, amelynek természetes következménye a kétség, a letargia, a nyug-
talan, célját sem tudó vágyakozás. Ez a nagy fordulat, ez a kétségbeeséssel 
határos elbágyadás, ha látszólag meglepetésszerűen következett is be, még sem 
volt egészen váratlan azoknak, akik alaposan a mélyére láttak Montherlant 
művének és egyéniségének. Montherlantban mindig ott volt a keresztény 
szellem mellett a régi pogányság szelleme is, de abban a szerencsés összhang-
ban, ahogyan a renaissance katolicizmusában jelentkezett, amely Michel-
Angelóban a hellén szépség tiszta formáit, az antik művészet fenséges harmó-
niáit állította a hit szolgálatába. Pierre Dominique szerint, aki a legkitünőbb 
essayt írta Montherlant régebbi oeuvrejéről, «a szerző kortársa annak a pilla-
natnak, mikor a két antik folyó, az egyik a palesztra olajától csillogón s kacagón 
a múzsák nevetésétől, a másik, a katolikus és fegyelmezett, ismét egyesült, 
miután egy darabig egymástól elválva folytatta útját. Montherlant X. Leó 
kortársa és még fog a világnak meglepetéssel szolgálni». Ez a meglepetés most 
megérkezett. De egész más irányban, mint Dominique várta. A két folyó ismét 
szétvált és Montherlant-t most már csak a pogányság ősi nagy árja sodorja magá-
val. Már a spanyol bikaviadalokról írt gyönyörű könyvében, a Bestiairesben 
érzett a nagy átváltozás előszele. A Mythra-kultusz félelmes miszteriuma ott 
kísértett abban a furcsa nászban, mely az eszpadát és a bikát a küzdelem, a 
szeretet, a vér és a nap hevében halálosan egymáshoz fűzte. Az erő, a fény és 
az antik fönség nyugalma alól felrémlett már az érem másik oldala, az antik 
világ rémségeinek, a tragédiák sötét, átkozott és beteg atmoszférájának egész 
iszonya, Theba és Mykéne vérbűne. Ahol a hellén világ az ős-keleti természet-
vallások mithikus ködével érintkezik, ott nyoma sincs még görög derűnek. 
Gőzös, nehéz, alvilági bódulatoktól vemhes, fojtó és szívszorongató babonák-
kal kísértő félhomály ez, amelyben testetlen szörnyek, névtelen bűnök, vad 
és vak ösztönök részeg indulatai leselkednek. És Montherlant a pogányságnak, 
az antik világnak éppen ehhez a romantikus, misztikus korszakához jutott 
vissza, amelyben Dionysos, Orpheus, Attis, Osiris és Mithra miszteriumai 
virágkorukat élték. Átváltozások és feltámadások játszodtak le ezekben a 
miszteriumokban s Montherlant most megjátszotta a művészet örök miszte-
riumának nagy átváltozását. 

Ő volt az a költő, akinek művét témáinak óriási változatossága mellett 
is a legegységesebb szellem hatotta át. Mint ő maga bevallja egy intervjuban, 
valahogy megelégelte ezt az örökös egyformaságot, csömört kapott tőle. 
A költőnek át kell élnie az egész világot, minden dolgot, minden érzést; minden 
lehetőséggel meg kell próbálkoznia vagy úgy, hogy egyszerre érzi át az egész 
univerzumot, amit ő «Syncretisme»-nek nevez, vagy úgy, hogy egymást válto-
gatva a legellentétesebb érzés és gondolatvilágok atmoszférájába helyezi magát; 
ez az «alternance», amit szintén kifejt a Fontaines du Désir egyik essayében. 
Nem egészen új elv vagy jelszó ez az irodalomban. Az úgynevezett «totalizmus» 
ez, amely elnevezését és programmját egy Nordstrom nevű svéd írótól kapta 

Ezt a vonzódást és kemény lelki válságokon át történt átvergődést a 
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totalizmushoz egy másik átalános szellemi tünet magyarázza meg, amelyre a 
kiváló modern német esztetikus, Ernst Robert Curtius világít rá a Neue Schwei-
zer Rundschauhan. A tanulmány, amelynek jelentőségét növeli, hogy a spanyol 
Revista de Occidente és a londoni Monthly Criterion is közölte, annak a mély 
nyugtalanságnak ad hangot, amellyel a szerző Európa intellektuális színvonalá-
nak jövő kilátásait szemléli. Curtius, aki egyik legalaposabb ismerője a mai 
Európa szellemi áramlatainak, nem csap ok nélkül vak lármát. Cikkében rá-
mutat arra a teljes anarchiára, amelyben az európai szellem sorvad és megálla-
pítja, hogy ezt az anarchiát nem idézte elő más, mint a demokrácia betörése a 
spiritualis területekre. Kétszázféle filozófia, esztetika, irodalmi és művészeti 
irány és stílus küzd egymással a közvélemény porondján. S a kulturában is 
kezd érvényesülni a parlamentáris elv. Akinek nagyobb a hangja, többen hall-
gatják; az üres demagógia párthíveket szerez s többségi szóval hallgattatják 
el a kisebbséget. Curtius azt is hozzáfűzi még, hogy ezt az általános zavart 
fokozza az a körülmény is, hogy egyre több az író és egyre prepotensebben lép 
fel a féltehetségek szekere elé szegődött vagy más érdekektől irányított kritika. 
Kérlelhetetlen szigorú kritikát követel tehát a kultúrterületekre beszabadult 
dilettánsok ellen. 

Mert «középszerűségektől és igénytelen semmitmondó amatőröktől el-
árasztva a szellemi köztársaság elvesztette tekintélyét, hierarchiája megbom-
lott és színvonala annyira alászállott, hogy az egész európai kultúra veszede-
lemben van». Tagadhatatlan, hogy Curtius nagyon helyesen lát, Európa bor-
zalmas szellemi túlprodukció súlya alatt nyög. A német könyvkiadók ankétja 
is megállapította, hogy a könyvtúlprodukció a legkatasztrófálisabb válság felé 
sodorja az egész német könyvkiadást. A túltermeléssel együtt jár az általános 
színvonal fokozatos sülyedése is. Egy másik tünetet pedig főként a francia 
irodalomban észlelnek. Itt az óriási túltermelés következtében specializálód-
tak az írók. Szigorúan zárt, egészen szűk körre szorított témacsoportok, hang-
nemek támadtak az irodalomban s ezeknek mind megvannak a félhivatalosan 
szabadalmazott, a stereotip szólamokkal harsogó kritika minta és védjegy 
oltalmában részesített specialistái. Gyakran egészen tehetséges írók sem riad-
nak vissza ettől a szakmaszerű bedolgozottságtól, amely az irodalmat lassan-
kint még külsőségeiben is egy szellemi ipar sablonos kultúrkonfekció szín-
vonalára szállítja le. 

Ennyire már nem megy el Curtius megállapításaiban, amelyek csak az 
általánosságokban mozognak. De mindezt első tekintetre észlelhetjük, hacsak 
futó pillantást vetünk is a mai irodalmi termelés bármely ágára, mert a baj 
egészen általános, Curtius védekezést is csak általánosságban ajánl. Elsősor-
ban egy új kritikai éra elkövetkezését kívánja s ettől várja az anarchiával szem-
ben egy új szerves rend megteremtését. De maguk az igazi írók, a legjobbak is 
ösztönösen védekeznek a szellemi elsekélyesedés, az uniformizálódás, a speciális 
területeken való elposványosodás ellen. Amilyen optimista nyugalommal 
aknázzák ki középszerűségek egy-egy témakörnek legapróbb részleteit is, tíz 
könyvre hígítva fel egy olyan társadalmi vagy emberi problémát, amelynek 
tartalma egy kötetre is alig futja, épen olyan szorongással óvakodnak attól 
a szellem igazi elitjéhez tartozó írók, hogy önmagukat ismételjék. És mennél 
inkább szűkebb köröcskékre specializálja magát a dilettantizmus, egészen ter-
mészetes, hogy az igazi költő annál inkább érzi a fájó, nyugtalanító vágyat az 
egész világegyetem roppant változatosságához. Ez a nyugtalanság, ez a vágy, 
a metamorfózis fájdalmas gyönyörűsége vonzotta Montherlant lelkét is. Mint 
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igazi író meg akart mutatkozni minden oldalról, meg akart fürödni a totalizmus 
ezer lehetőségének minden vizében. Ezért süllyedt az aktiv optimizmusból egy-
szerre a legpasszivabb pesszimizmusba. De épen ez a biztató jel arra, hogy ott 
sem áll meg. Ez a lelki válság, ez az önmarcangoló szellemi nihilizmus csak át-
menet, amely után újra napfényben tündöklőn, feszülő izmokkal emelkedik fel 
a szellemi palestra csillogó, ifjú atlétája. Kállay Miklós. 

Színházi szemle. 
A Nemzeti Szinháznak Antigone elő-

adása jelentős állomás lehetne a magyar 
szinjátszó stílus fejlődésében, ha a szin-
ház a megkezdett csapáson tovább 
haladna. Mert az előadás épen azt lát-
szott keresni, ami az utolsó évtizedek-
ben mintha kipusztulni készült volna 
a szinház tradicióiból : a nagy stílust. 
Ez a stílus csak a régi mesterek egy-két 
üres epigonjában élt tovább, az új 
generáció tehetséges tagjai azonban 
lényegesen más utakon haladtak. 

Évek óta nem vettünk észre az új-
szerű nagy stílus felé olyan határozott 
lépést, mint aminő Antigone felújítása 
volt. Már maga a szinpadi kép egysze-
rűsége is nagyvonalú volt. A hármas ta-
golású, lépcsőkkel összekötött szin-
játszó teret szinte égbemeredő pillérek 
zárták be. A szinpadon e vázlatos fel-
építésen kívül semmi részlet nem kicsi-
nyeskedett. A szinészek játékát görö-
gösen plasztikus mozgás, emelkedett 
deklamáció és minden aprólékosat ke-
rülő egyszerűség jellemezte. Stílusuk 
patetikus volt, de nem üresen kongó, 
nem kifelé hangoskodó, hanem befelé 
forduló. 

A főszerepet a szinház új és fiatal 
tagja, Szabó Margit játszotta. Mint 
kezdő szinésztől szinte csodálatos volt 
az a jelentékenység, amivel súlyt tudott 
adni szerepének. Antigone alakjában 
az isteni parancstól elhívott emberi 
lelket mutatta be. Mikor az istenek 
örök törvényéről beszél, szemét el-
ragadtatottan ég felé szegezi, mintha 
csak arra figyelne, csak annak engedel-
meskednék. Deklamációjában sok len-
dület van, mozgásában stilizálásra tö-
rekvés, de mégis meg kell említeni, 
hogy mind e két téren vannak még 
technikai fogyatkozásai. Szóejtése néha 
nagyon is teli, e hangjai néha majdnem 
a-vá öblösödnek (pl. nekem helyett 
szinte nakam hangzott), az egyes han-
gok nem önkénytelenül fakadnak szájá-
ból, hanem mintha külön-külön foglal-
koznék velük. Mozgása is csak még 
törekszik a plasztikusságra, amikor 
azonban ez a magát kényszerítő szán-
dékosság önfeledtté ernyed, hírtelen 

lompossá és esetlenné válik. Minda-
mellett Szabó Margit igéretes szinpadi 
jelenség s tanítással és önfegyelmező 
munkával a szinháznak kiváló tagja 
lehet. 

Mellette Tőkés Anna mint Ismene és 
Abonyi Géza mint első karvezető alkal-
mazkodtak legkifogástalanabbul e fen-
séges darab stílusához. Bodnár Jenő 
mint Kreon szintén nagyvonalú volt, 
de meleg hangja és lágyabb egyénisége 
nem keltették a zsarnok Kreon illuzió-
ját. Legjobb volt a fiát sirató jelenet-
ben, bár itt meg hiba volt, hogy kelleté-
nél halkabban beszélt. Dicséretreméltó, 
hogy e szerepbeli elődjének barbár han-
gosságát nem vette mintaképül, a szín-
ház akusztikájával azonban mégis csak 
jobban kellene számolnia. 

Lehotay Árpád mint Haemon finom 
jelenség volt s jól mozgott és szépen 
beszélt. Az Őr szerepét Hosszú Zoltán 
játszotta. Tehetséges fiatal szinész, de 
nem kellene szerepénél mindig öregeb-
bet játszania és székelyes kiejtéséről is 
leszokhatna. Forgács Antal mint Tire-
sias nem volt elég súlyos, Timár József 
pedig a Hirmondó szavait szépen 
mondta ugyan el, de a nagy stílust kissé 
prózaivá szürkítette. Pethes Margitnak 
Eurydike kicsiny, de fontos szerepe 
képességeit meghaladó feladat. — A kar-
nak Bacchus-himnusza a maga egyre 
fokozódó dinamikájával igen művészi 
hatású volt. 

Megbecsültük az előadást azzal, hogy 
szigorúan bíráltuk. Botlás elég sok 
akadt, de az egésznek törekvése annyira 
becsületes, stíluskeresése annyira jelen-
tékeny, hogy a szinháznak nem volna 
szabad az esetleges kasszasikertelen-
ségre tekintenie, hanem újra meg újra 
műsorra kellene tűznie a darabot, hogy 
a többszöri előadás által csiszolódva 
végre tökéletes Antigone előadást kap-
junk. 

Még valamit a fordításról! A szin-
lapon fordítóként Csiky Gergely volt 
feltüntetve, de aki e fordítást jól ismeri, 
észrevette, hogy a szinészek egészen 
más szöveget mondtak. Az új fordító 
a hatos (trimeter) jambusok helyett 
ötlábú jambikus sorokat használt. For-
dítása jól hangzik és szinpadilag igen 
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