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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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kezelhető. Hogy az eredetinek vers-
mértékét megváltoztatta, abban nem 
kisebb mintaképre hivatkozhatik, mint 
Arany Jánosra, aki Aristophanest is 
erre a mértékre hangolta át. Nagy 
nyelvművészünk ezt a következőképen 
okolta meg : «Én az eredetinek vers-
formáit igyekeztem követni magyarban 
is, de a folyó dialogban a lomha jambi-
kus trimetert a modern ötös jambussal 
cseréltem föl». Arany Jánosnak a ké-
sőbbi görög-drámafordítókkal szemben 
tökéletesen igaza volt. A hatos jambus 
a magyar szóejtés ritmusának és a 
magyar szinész beszédtempójának meg 
nem felelő versmérték. Az ötös jambus 
viszont, ha a szoros formahűségtől a 
görög drámában el is tér kissé, magyar 
drámai dikciónak hasonlíthatatlanul 
alkalmasabb. 

Kár volt tehát Antigone új fordító-
jának Csiky Gergely neve mögé rej-
tőzve vinni színpadra e modernebb 
átültetést. 

Lengyel Menyhértnek a Vígszinház-
ban bemutatott Postáskisasszonya, jel-
legzetesen lengyelmenyhérti munka. 
Érdekes miliő, sok fordulat, mulat-
ságos epizódszerepek, sok színésznek 
sok jövés-menése, a színpadi techniká-
nak külsőségekben kitünő ismerete, de 
bosszantó lélekrajzi botlások és a ma-
gyar életnek szinte sértő meghamisí-
tása jellemzik. Különösen e legutolsó 
vonása az, ami miatt kénytelenek 
vagyunk e különben jelentéktelen da-
rab meséjét elmondani. 

A Szalánczyak valaha híres nagy 
család voltak a vármegyéjükben. Most 
azonban a Szalánczy kisasszonyok 
elszegényedve egy kis vidéki városban 
postáskisasszonykodnak. A vidék leg-
gazdagabb földbirtokosa, Draskóezy 
Tamás megérezvén az idősebbik lány-
nak az ő lelkével rokon úriságát, baráti 
beszélgetésekre mindennapos vendége 
a postáskisasszonynak. Ami azonban 
a férfi részéről barátság, az a lány ré-
széről szerelemmé forrósodik. Dras-
kóczy Tamás a lánynak el szokta sírni 
szíve bánatát, szerelmét egy kacér 
pesti asszonyhoz, akinek kedvéért kas-
télyában most is bált ad s aki a meg-
hívásnak bár eleget is tett, de alighogy 
megérkezett a városkába, máris a szom-
széd gróffal kezd kacérkodni. A postás-
kisasszony vigasztalja a földbirtokost 
s hogy a nehéz percekben imádottja 
mellett lehessen hugával együtt maga 
is megjelenik a bálon. 

Itt álljunk meg egy pillanatra. A 

Szalánczy lányoknak nincs báli ruhájuk, 
elfogadják tehát azokat a drága ruhá-
kat és cipőket, amiket a földbirtokos 
ajándékoz nekik. A szerző, úgy látszik, 
természetesnek tartja, hogy büszke 
nemesi ivadékok, magyar úrilányok 
egy velük semmi rokoni kapcsolatban 
nem levő fiatalembertől ilyenféle aján-
dékot elfogadjanak. 

A bálon megjelenik a gróf is, akit a 
kacér asszony invitált ide s akinek 
puszta megjelenése is végletekig félté-
kennyé teszi Draskóczy Tamást. A 
grófnak első dolga, hogy az egész elő-
kelő társaságot áthívja a maga kasté-
lyába, a földbirtokos némi orrol ás után 
zsebrerakja a tapintatlanságot s mi 
sem természetesebb ezután, minthogy 
az egész dzsentritársaság — faképnél 
hagyva szíves vendéglátóját — át-
vonul a kacér pesti asszonnyal együtt 
a grófhoz. A szegény földbirtokost 
árva magányában csak a postáskisasz-
szony vigasztalja, aki természetesen 
a maga Szalánczy öntudatában semmit 
sem tart illendőbbnek, minthogy az 
éjtszaka hátralevő részét a földbirtokos-
sal együtt töltse. Sőt ! ! ! 

Sőt . . . semmit sem tart sürgősebb-
nek, minthogy bevallja szerelmét Ta-
más iránt, mire a szerelmében csalódott 
földbirtokos arra kéri, hogy komolyab-
ban is vigasztalja meg. A lehető leg-
komolyabban vigasztalja meg ! A pos-
táskisasszonyban fölébred a Szalánczy 
úriság, visszautasítja a lovagias férfit, 
amint azonban Tamás öngyilkosságra 
tesz célzást, sürgősen megvigasztalja 
imádottját. 

Másnap újra a postahivatalban va-
gyunk. A kacér pesti asszony hazajön 
a gróftól és lesújtva panaszkodik a 
postáskisasszonynak, hogy ő mennyire 
szereti Tamást. A büszke Szalánczy-
ivadékot ez annyira meghatja, hogy 
amikor imádottja az éjtszaka történtek 
után levonva a konzekvenciákat, eljön 
a postahivatalba, a kezét megkérni, 
visszautasítja és rábeszéli, hogy vegye 
feleségül a bűnbánó kacér asszonyt. 
A földbirtokos enged a rábeszélésnek 
s a postáskisasszony pedig apja egyik 
öreg barátjának, a főispánnak, — a z 
egyetlen igazi úriembernek a darab-
ban — lesz házvezetőnője. 

E futó ismertetés csak szegényes ki-
vonatát nyujtja azoknak a félig bizo-
nyosan akaratlan tűszúrásoknak és 
tyúkszemretiprásoknak, amikben az író 
a magyar vidéki középosztályt részesíti. 
Tudjuk, hogy társadalmunk e rétegé-
nek vannak hibái, de nem azok és nem 
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olyan irányúak, mint aminőkkel Len-
gyel Menyhért felruházza. 

Mi ebből a tanulság? Minden realista 
író — és Lengyel Menyhért az akar 
lenni — csak olyan társaságot ábrázol-
jon, amelybe bejárása van s amelyet 
közvetlen közelből megismerhet. Ez a 
darab igazságnak látszhatik a szerző-
nek társadalmi körében, de akik a 
magyar vidéki középosztállyal köze-
lebbi kapcsolatban vannak, azok előtt 
legjobb esetben is nevetséges. 

A Vígszínház előadása külsőségekben 
pompázó, együttes játékban minta-
szerű, az egyes színészek külön teljesít-
ményében kifogástalan. E gárdában 
most lépett fel először Kiss Ferenc, aki 
Tamás alakját a megírt szerepnél jóval 
több élettel és lélekábrázoló finomság-
gal töltötte meg. A második felvonás-
beli estélyen kissé rusztikus egyénisé-
géhez a frakk ugyan idegenszerűen 
illett, de játékában annyi bensőség és 
erő volt, hogyha a közönség ez elrajzolt 
alakot csak valamelyest is elfogadja, 
ez egyedül az ő érdeme lesz. 

Galamb Sándor. 

Történelem és modern dráma. 

Az irodalmi műfajok mai életében 
minduntalan előbukkan az iránytalan-
ság, céltudatlanság. Különösen a drá-
mai műfaj, mely korszaktükröztető 
tulajdonságánál fogva legszorosabb vi-
szonyban áll a folyó élettel, érzi ezt 
az elvnélküliséget és állandó kísérletek 
próbálnak védekezni a haldoklás és a 
sablonná laposodás ellen. Mert hiába 
élünk oly időszakot, mely tele van 
dinamikus drámai feszültséggel, az idő 
rohanása mellett elmaradt az irodalom, 
nincs a Mának drámája, nincs még 
összekovácsolva az a színházi alkotás, 
mely a színpad deszkáira vinné a Ma 
problémáit s a Holnap kérdéseit. 

Egyik előkelő szellemű német folyó-
irat színházi esztétikusa próbálkozott 
a drámaiatlanság okát kutatni s fejte-
getéseiben elsősorban a háborút meg-
előző évtized tespedtségére mutat rá. 
Ebben az időszakban nem volt kérdés, 
nem volt probléma s nem volt marcan-
goló léleksajgás, mely első forrása a 
drámai műfajnak. Ez a gondolat-
nélküliség oly bágyadt Nihilbe süllyesz-
tette az emberi szellemet, mint a 
tompa, rekkenő hőség, mely forróságá-
val elernyeszti az izmokat. 

Ma már az írók előtt is mind tuda-
tosabbá válik a drámai műfaj vég-

veszélye s megmentésére a legkiválób-
bak sietnek. Különböző lelki alapokon 
álló szellemek külön ösvényeken, más 
és más módozatokkal sietnek a dráma 
megújítására. 

Ez újjáteremtő törekvések egyik 
érdekes példája az, amely a mai drá-
mában a mult nagy jeleneteit vetíti 
elénk és a nyilt vagy burkolt tanul-
ságokban feleletet is akar hozni a ma 
kérdéseire. A legutóbbi években három 
német író színdarabját mutatták be 
és játszották különböző színpadokon, 
különböző sikerrel, de mindenütt a 
közönség szélesebbkörű érdeklődése 
mellett. A három közül feladatát leg-
sikeresebben oldotta meg és a legosztat-
lanabb sikert aratta Franz Werfel 
drámája : Szent Pál a zsidók között 
(Paulus unter den Juden), mely Ham-
burgban kezdte színházi pályafutását 
s ma már eljutott a bécsi Burgtheater 
színpadáig. A dráma korszaka egyik 
legérdekesebb időszak a világtörténe-
lemben, ez a nagy fordulópont, mely-
ben a pogány korszakot a keresztény 
világrend váltja fel. A távoli Kelet 
római provinciájában már keresztre 
feszítették a názáreti Jézust, aki Isten 
fiának, az emberiség Megváltójának 
hirdette önmagát, Izráel fiai egymás 
közt versengtek s összetartásukra csak 
egyetlen kapocs, a szent tóra szolgált, 
az uralkodó római birodalom pedig 
hatalma tetőfokán állt, de ragyogásá-
ban már előcsillant az alkonyatba haj-
lás. E három rész, e három világnézet 
összeütközése és a kereszténység dia-
dala a dráma. A fölfeszített "Krisztus 
megfélemledett tanítványai még alkal-
mazkodnak a zsidó ritusokhoz, csak 
maguk között, elbújva ápolják az igaz 
hit örökülhagyott szent tüzét. De hir-
telen közéjük toppan az új hit fanatikus 
harcosa, Paulus, aki a damaszkuszi 
csodáig mint Saul üldözte a kereszté-
nyeket. Tele vakmerőséggel, bátorság-
gal és elszántsággal hirdeti az új tant, 
hiába gáncsolja a jeruzsálemi keresz-
tények bizalmatlansága és a zsidó 
rabbik hatalma, ő megy az Úr által 
kijelölt úton. Hiába viszik a zsidók a 
Golgotha-hegyére, hiába emel rá kést 
Gamáliel, az ősz rabbi, Paulus ártal-
matlanná teszi a fegyvereket s dia-
dalra viszi a keresztény hitet. Werfel 
a leghatásosabb képekben varázsolja 
elénk e korszakot, melyek époly jellem-
zően mutatják be a római önbizalmát 
és cinizmusát, mint a zsidóság sok-
rétegű összetételét és széthúzását. A fő-
pap két fiában bemutatja a saját faját 
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