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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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megvető, görög pompa, római puhaság 
után vágyódó zsidó fiút, míg a másik 
ennek ellentéte ; a testsanyargató, vi-
lági életet megvető fanatikus. Werfel 
élesszemű ismerője a zsidóságnak, típu-
saiban elénk állítja a faj minden hibá-
ját. A zsidó faj iránt érzett szimpátiája 
legjobban az ősz rabbi, Gamáliel ábrá-
zolásában nyilvánul. Gamáliel a zsidó 
hit támasza, ki fölvilágosult szellemmel 
maga is a fanatizmus eltévelyedésének 
nyilvánítja Jézus keresztre feszítését, 
de hiába száll Szent Pállal szembe a 
zsidó hit védelméért, hiába harsognak 
az ég felé Istenthívó szavai, semmi 
válasz, semmi megnyugvás. Gamáliel 
összeomlásával széthull a zsidóság s a 
templomba, hol Gamáliel holtteste fek-
szik, római katonák törnek be, legyil-
kolják a bemenekülteket s fölállítják 
a császár istenszobrát. Paulus alakjá-
ban túlszinezi a fanatikust, sőt olykor 
túlvilági megszállttá teszi, ki semmi ön-
állósággal nem rendelkezik. A mellék-
alakok rajza szintén mesteri (mint 
érdekességet említjük, hogy e darab-
nak csak egyetlen női szereplője van) 
s mint a kritikai elismerés is bizonyítja, 
Werfelnek hatásos módon sikerült ábrá-
zolnia a pillanatot, amikor a keresztény 
hit elválik az anya — zsidó — hit-
testétől. 

Csupán hatásos fölépítésében, de 
nem a gondolati mélységben s annak 
egyöntetű, biztos vezetésében közelíti 
meg Werfel drámáját Alfréd Neumann 
Patriot-ja, mely magyar nyelven is 
színrekerült Oroszország címen. Alfréd 
Neumann egyik legfiatalabb írója a 
sok részből álló és különböző össze-
tételű modern német irodalomnak. Hír-
nevét Der Teufel c. történeti regényével 
alapította meg, mely elnyerte az 1926,-i 
Kleist-díjat is. A regény XI. Lajos, a 
«legkeresztényibb király» korában ját-
szódik le s Necker Olivér a főszereplője, 
aki «ördögi» furfanggal a borbélyságtól 
a miniszteri állásig, a király belső 
barátjáig küzdi fel magát. A Patriot 
ugyancsak az államférfi és az uralkodó 
története titokzatosságával izgató orosz 
keretben. Az orosz történelem leg-
nagyobb részét még ma is homály és 
kétség fedi s ép ennek izgató volta 
nyujt hatást keltő környezetet a mai 
drámaíróknak. A dráma története Pál 
cár meggyilkolása és Sándor trónörökös 
trónraemelése. Európában már javában 
ég az újjáalkotó forradalmak tüze, csak 
Oroszország nyög egy betegagyú zsar-
nok szeszélye alatt, aki hol mint fene-
vad üvöltözés dühöng, hol kis gyermek-

ként sírva borul minisztere, Pahlen nya-
kába. Gróf Pahlen kezébe van letéve 
a birodalom sorsa s ez a hideg, számító 
diplomata kegyetlen biztonsággal gom-
bolyítja a végzet fonalát, megszervezi 
az összeesküvést, meggyilkoltatja a 
cárt s helyébe emelteti a trónörököst. 
A nagy munkát befejezte, Oroszország 
döcögő, nehéz társzekerét ismét sikerült 
beállítania az európai haladás ország-
útjára s ekkor fáradtan egyedül marad 
s szembekerül önmagával. Fölébred 
benne a belső lelkiismereti harc, a nagy 
kérdés : miért tetted ezt? Hazafiság-
ból vagy pedig önérdekből? — merede-
zik elé fekete kérdőjelként, melyekre 
Pahlen nem tud vagy nem akar meg-
felelni s válaszadás nélkül menekül a 
halálba. A Pahlen életét kioltó pisztoly 
eidördülésével, a megoldatlan problé-
mát hátrahagyva végződik a dráma. 
Neumann hatástkeltő és izgalmas kom-
poziciója, mely nagyszerűen érvénye-
sült a regényben, itt is főerőssége a 
drámának. A képek villámgyorsan 
rohannak, izgalmak űzik-hajtják egy-
mást, nagy jelenetek, hangos felvonás-
végek — mind-mind kitünő alkalmak 
a rendezői ügyesség és zsenialitás ki-
mutatására. De az egyes képek között 
hézagok támadnak, az írónak nincs 
meg az ereje, hogy a feszültséget egyik 
képről átvigye a másikra s így a hatás-
áram egyenes vonalvezetése, mely egy 
egyöntetű és egységes drámai hatás 
főkövetelménye, töredezett és szaka-
dozott. A dráma nem nyujthat hatás-
töredékeket, hanem csak egyetlen, 
egész darabot átfogó hatás-komplexu-
mot. 

Fritz v. Unruh az expresszionisták 
vezéregyénisége és Georg Kaiser mel-
lett egyik legismertebb neve az ifjú 
Németországnak. E fiatal generáció 
egyik orgánumában jelent meg egy 
dramaturgiai tanulmány a színház és 
dráma halhatatlanságáról. A cikkíró 
a továbbfejlődéshez szükséges erőt ép 
az expresszionizmus drámaíróitól várja. 
Szerinte az expresszionista irányzat 
már túl van az ifjúkor forrongásán s 
most már eljutott a teremtő és alkotó 
férfikorba. De ha megnézzük akár 
Georg Kaiser Papírmalom c. darabját, 
akár pedig Fritz v. Unruh legutolsó 
drámáját, a Bonapartét, kénytelenek 
vagyunk leszögezni, hogy e darabok 
nem adnak oly biztos iránytűt, mely 
egy új drámakifejlődés útját mutatná. 
Maguk is keresnek, kutatnak, de biz-
tos alapot, melyre a generáció is épít-
hetne, nem találtak. Kétségkívül az 
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expresszionizmus stílusa tudja a leg-
érzékeltetőbben kifejezni a mai ideg-
élet rángatódzásait, az agyvelők meg-
pattanásáig feszültségét s a lélek-
marcangolást, de az akciókat bele-
fullasztja a szóáradatok rapszodikus 
rohanásába. Ez a szóhimnusz-zakatolás 
buggyan ki állandóan a Bonaparte 
dráma hőseiben, ahol az író szembe-
állítja a feltörtető korzikaival az ancien 
regime képviselőjét, Enghien herceget. 
A történet 24 óra alatt játszódik le s 
ez alatt megy végbe a herceg kivégzése 
s Bonaparte Napoleon császárrá koro-
názása. A korzikai hadvezér ledobja 
magáról a republika köntösét és az első 
konzul Bonapartéból Napoleon lesz, 
a császár. Köztársaság és császárság 
eszméi kavarognak e darabban, anél-
kül, hogy egymással szembe kerülné-
nek s megütköznének a maguk iga-
záért. Ez a megoldatlanság kompozició-
beli hibája a darabnak, mely különben 
a maga hatásos fölépítésében a szín-
padi ábrázolásban jut erőteljes kifeje-
zésre. 

E három dráma — valamennyi új 
nevű, tehetséges és más-más irányt 
képviselő író alkotása — összetalál-
kozott a történelmi pontban. Most még 
csak az új drámai irányzatot kutató 
kísérleteket köszönthetjük e színpadi 
alkotásokban, de hogy egy végleges, 
minden-magunkat magába foglaló ma-
drámát mikor, honnan és hol kapunk, 
még nem tudhatjuk. Valkó László. 

Madame sans gêné. Kevesen ismerik 
a trianoni határokon innen ezt az írói 
álnevet, mely mögött egy törékeny 
testű, de törhetetlen lelkű fiatal ma-
gyar asszony húzódott meg szerényen : 
Szkalos Emiiné Járossy Erzsébet. Most, 
hogy hirtelen távozása gyászba borí-
totta az elszakított Felvidék egész ma-
gyarságát, méltó, hogy megálljunk egy 
pillanatra a frissen hantolt rozsnyói 
sírdomb előtt. Szkalosné egyike volt 
azoknak a magyar nagyasszonyoknak, 
akiknek lelki nagysága, akadályt nem 
ismerő tettereje a veszély, a küzdelem 
pillanatában bontakozik ki csodálatos 
módon, akkor, mikor akárhány férfi 
csüggedten hajtja le fejét vagy tehe-
tetlenül szorítja össze az öklét. Szka-
losné sem gondolt még a süvetei pa-
rochiában arra, hogy valamikor még 
népe asszonyainak és lányainak veze-
tője lesz a nyomorúság éveiben. Csa-

ládjának élt, három serdülő gyermeké-
nek és a falu szegényei ismerték csak 
adakozó jó szívét. Ekkor kezdődő iro-
dalmi munkássága (az Új Idők hasáb-
jain) még inkább csak a széplelkű és 
nagyműveltségű tiszteletes asszony mű-
vészi időtöltése volt. Amikor aztán a 
csehek megszállták a Felvidéket és a 
magyarságra ezer megpróbáltatás sza-
kadt, Szkalosné felkapta a porban 
fekvő magyar zászlót. Pedig elég baja 
volt neki is. Férje elvesztette állását 
és őrá nehezedett a család gondja. 
Mindez csak növelte akaraterejét. 
Egyike volt az elsőknek, aki felismerte 
azt a nagy igazságot, hogy az elszakadt 
magyarságot csak ezeréves kultúrájá-
nak megőrzése mentheti meg. E szent 
cél érdekében egyesíteni tudta a Fel-
vidék magyar asszonyait. Fáradhatat-
lanul utazott az egész országban, elő-
adásokat, beszédeket tartott a felnőt-
teknek, de maga köré gyüjtötte a gyer-
mekeket is, akiknek senki sem tudta 
szebben elmondani a magyar képzelet 
szülte népmeséket, történeti nagy idők 
mondáit, mint ő. Újra kezébe vette 
művészi tollát is, ezer gondja, egyesü-
leti elfoglaltságai mellett időt talált 
arra is, hogy a felvidéki magyarságot 
egy nagy lelkesedéssel fogadott regény-
nyel («Nélkületek») ajándékozza meg, 
nem is szólva finom novelláinak, ismer-
tető cikkeinek egész soráról. Közben 
még lapot is szerkesztett, a Rozsnyói 
Hirlapot, mely rövid másféléves fenn-
állása óta a Felvidék legjobb és leg-
olvasottabb vidéki lapjai közé küz-
dötte fel magát. Hogy a Felvidéken az 
elnyomóknak tíz év alatt minden ke-
gyetlen erőszakosság mellett sem sike-
rült a magyarságot elnémítani, abban 
nagy része volt Szkalos Emiinének, aki 
megérdemli, hogy nevét minden jó ma-
gyar megjegyezze. Megjegyezze és 
mélységes szomorúsággal meggyászolja. 
Mert róla szólva, nem frázis és nem 
közhely pótolhatatlan veszteségről be-
szélni. Itthon sincsenek sokan, akik 
teljes önzetlenséggel és önfeláldozással 
a köznek élnek, de odaát, ahol a ma-
gyarság életereje minden heroikus erő-
feszítés ellenére napról-napra apad, egy 
olyan szívnek kialvása, mint amilyen 
Szkalosnéé volt, az egész magyarság-
nak súlyos csapása. S mi borusan né-
zünk Rozsnyó felé : vajjon akad-e, aki 
Szkalosné örökébe lép, akad-e, aki újra 
felveszi a lehanyatlott magyar zászlót? 

Farkas Gyula. 
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