
Ne rnerjetek dalomba dúlni, mert éli
Daloltam itt a szentek égi nyelvén ...

Figyeljük meg először, hogyan vet föl az alliteráció a vers gondo
latmenetében voltaképpen szinonim igéket: előbb "rág" és "ron
da", aztán "dalomba" és "dúlni" S e négy sor pátoszát nem
annyira a gondolat adja, mint a mássalhangzók zenéje: az első

sor két "r" hangja mint egy erőteljes, magasbalendítő intonáció j s
a következő három már az "n", "ny", "I" és "d" hangok dalla
mán száll, nazálisok és Iiquidák zenéje, melybe mély dobütéseket
vet a dentalisak sokáig visszhangzó dobbanása.

Természetes, -' ezen igazán ötletszerűen kikapott, szórványos
példákból is látszik, - hogy ez a fajta vers inkább szól a fülnek,
mint a szemnek; inkább fennhangon kell olvasni, szinte eléuekelní ;
hiszen dallama épp oly lényeges, mint a gondolat. Ilyen értelern
ben "beszélt" vers a Horváth Béláé; költői ihletében az elsődleges

elem az elmondás; vannak költők, akik némán irnak, - ő dalolva
ir. Telt, nagy rimei is erre vallanak nagyon erős csengésükkel,
erre vall hosszú sorainak ritmusa is, vagy ahogyan egy-egy szenett
ben hosszabb szótagszámú, "szabálytalan" sorokat használ,
hangzatílag, dallambelileg e sorok csöppet sem rinak ki. Ismét egy,
az alliteráció fontosságát mutató példát idézhetünk: "A költő Szent
Katalainról beszél" című verset, - eg)" ilyen "szabályalan sora:
"A néma nemzetért beszéltem, bamba kínját ...", ahol az alliterá
ciók veszik át újra a ritmus vezetését s szinte némán is dalolnak...

S e forma, e dallam, ez az "eldalolt vers" ismét csak a költő

jellemző alkatára vet világot, jellegzetes magatartásából folyik, 
melyre korábban céloztunk már, - hogy tudniillik az, hogy költő,

valahogyan állandó, minden mozdulatából kisugárzó, közvétlenül
áradó állapot, s nem "mesterség", nem a "műhely" ügye vagy
titka: a vers olykor szemünk láttára születik egy-egy alliteráció
ból, a szavak dallamából. ízéből, színéből, abból a lázból, ahogyan
e költő szünet nélkül s egészen éli életét, örök - s nemcsak a
teremtés kivételes piIlanatainak szóló - készültségben.

Időszerűsége is ilyen alkati kérdés. nem eltökéltség, az oktatás
szándéka, vagy ami még rosszabb: politika. Éli, átéli, átküzdi, em
ber s költő elválaszthatatlan egységben, az életet és világot: élet
rajza is szemünk láttára szökken versbe. S mint költő is mindig
akkor legerősebb, ha ihlete e közvétlenség nyomát őrzi.

Rónay György.

POSSO.4Y1 LÁSZLO

SZINHÁZI KRÓNIKA
Tamási Áron új színművét nagy érdeklődéssel vártuk. A csalóka
szivárvány első felvonásának fele megjelent az Erdélyi Helikonban
és valóságos nyelvi remekművet igért játékos, üde stílusával, az
alakok és a cselekményexponálásának magvasan egyszerű világos
ságával. Sajnos a nemzeti színházbeli előadás nem váltotta valóra
reményeinket. Ennek talán technikai akadályai ís voltak, de a
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hatalmas népszlnházi épület méretei között elveszlek a fínom
nyelvi sajátosságok. A villodzó, tréfakergető székely beszéd úgy
járt, mint egyes borvizek, szénsavuk elillant mire palackolva
Pestre érkeztek. Tamási Áron mindenesetre megérdemelné mér
egyszer, hogya Kamara Színházban adják elő valamelyik művét,

hosszas próbák után, kiérlelt előadásban, mint ahogya kissé el
avult Bahr-féle Koncert megkapta ezt a kitüntetést és közel két
száz estén szorított le magyar írókat Nemzeti Kamaraszínházunk
skatulyapódiumárúl, hogy Coubier s egyéb még méltatlanabb ide
gen urakról ne is beszéljünk. Az olyasféle daraboknak, lllint a
Villámfénynél vagy Tamási darabjai és mondjuk Darvas József
megirandó művei (A Szakadék biztat erre), előjoguknak kellene
lenni arra, hogy vagy ötven estén bérletben mehessenek e kis
színpadon, amint abban a nagyon tehetséges fiatal Ifubaynak része
volt és akkor megérthetnénk hogyabemelegített Tamási darab
is elérjen 200-300 előadást. S akkor talán a szerző is több gon
dot fordíthatna darabja kiérlelésére. Nem borítaná olyan szervet
lenül a vígjátéknak induló darabot a legsötétebb skandináv
boruba, vagy Krasinszky gróf lázálomszerűen visszaviszolygó em
lékű alkotásának nemzeti színházbeli rosszernléket sem idézné
egyes jeleneteivel vissza. A stílustörés ekkora szakadékár a leg
jobb előadás sem tudja áthidalni. Pedig a rövid előkészület sza
kadékba rántó kísérleti merészségét itt még az is megtetézte,
hogy a beugró női főszereplőnek társnője megbetegedése közben
alig huszonnégy órája volt a szerep betanulására. Az annyira
szimpatíkus, de vezető szerepekhez még nem eléggé edzett
MéSzáros Agi oroszlánkörmöcskéit így is megmutatta, de bravúr
szerű beugrása sem menthette Illeg a megmenthetetlent : a darab
önmagáért beszélő értelmi kicsendülését. Pedig a darab probléma
jánál időszerűbbet el sem képzelhetünk. Amikor hatalmas, új nép
rétegek társadalmunkba való felemeléséből áll jóformán szociélie
problémáink [avarésze, kit ne érdekelne vérre-menö elevenséggel
Czintos Bál intnak. a négy gimnázium után atyai néhány holdjára
visszatérő félparaszt-félúr székelynek (a székelyeknél bála Istennek
nem ismerik ezt a paraszt-úr elválasztó vonalat alföldi nyersesége
ben) félműveltségből származó fausti megzavarodása és sátánnal
(könyvek, tudományok, alakcsere, megfiatalodás. fia menyasszo
nyának elcsábítása stb.) való incselgése egészen az öngyilkosságba
rohanás ig. Szűk terünk sajnos nem engedi meg, hogy a darab
hibáit apróra kifejtegessük. Pedig élvezetes lenne. Talán egy Ta
mási színmüvekről szóló tanulmányban egyszer kipótolhatjuk az itt
mulasztottakat. Most csak annyit, hogy Tnmá»! is, a színház is, a
rendezői ceruza és darabépítő, korrigáló tanács is sokkal adósunk
maradt ebben az előadásban, amely fanyar volt és teljes értékét
ki nem érlelt, mint egy idegen erőtől túlhamar lerázott fajaima,
amely így értékének egy tizedrészét sem érte el. Jávol' Pál nagy
vonalú, lendülettel és kellő átéléssel induló kettős alakításának őr

jöngő jelenetével sem tudunk egyetérteni. A vigjátéknak induló
darab itt már-már mintha bohózati karrikatúrává fajult volna. Egy
epizódremekelés is akadt azonban s ezt Balázs Samu nyugalmazott
csendőre adta az előadásnak. Mi lenne, ha minden alakból úgy ki
virágzott volna a szerzö szándéka. mint ebből az egy epizód alakí
tásból ? Tamásinak is, a színháznak is méltó és igazi sikere lenne
ez. Ezt várjuk legközelebb egy kamaraszínházheli Tamási bernuta
tótól.

Nem időzhetünk sokáig az újra f'ordított, vendégrendezett és
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mostmár többszörösen félreértett Don Carlos bemutatónál sem.
Mióta a nagyközönség történelmi felvilágosítása erősebb mérték
hen folyik, úgyis meg kell jegyezni minden DOIl Carlos előadásnál.

hogy Schiller tiszteletreméltó szabadságmámorának őszinte hódolói
volnánk, ha L'[lpen ez a darabja múr a XVllJ. században nem lett
volna egyéb a legkirívöbb történelemhamisításnál. Mert bármilyen
bűnösen túlérett, meddő és továbbfolytatódásra alkalmatlan is volt
II. Fülöp spanyol világbirodalma, történelmileg igenis II. Fülöp
nek volt igaza, III ikor degenerált, félőrült, nyomorék és szadista
hajlamú Carlos iiút elpusztította vagy elpusztulni hagyta éppen az
ország és a dinasztia érdekében. Százötven évvel ezelőtt ebből a
történelmi pletykákból táplálkozó (5 csak a zseuitöl színpadl való
sággá avalott) a szabadság eposzává lendülő műből még azt is lehe
tett következtetni, hogy az Egyház volna a megkötőie az emberi
szabadságnak <'8 boldogulásnak. A XX. században azonban, sajnos
a jogosan és még százszor jogosabban konzervatív, megkötő, egyéni
vágyakat vasszigorral letörő s mindent az örökkévalóság tavlataba
állító (.... mi az a kis szenvedés az örökkévalósághoz l...) Egyházat
a legfőbb elnyomónak beállítani urár-már szinte akasztófahumor
nak tűnhetik. Hans Meissner rendezése és Jürgens Helmut dísz
letei azután Schiller menthetö és a zseni szárnyalása által igazolt
tévedéseit nemhogy halványította volna, hanem károsan és kórosan
ki is élezte. Jürgens keretszínpadán egy dekoratív barokk hídon
hat vagy nyolc pseudo-barokk szentáal s a keresztek olyan töme
gével hadonászik, ami LIIár a karríkatúra határait súrolja. Node ez
csak a keret. Mert a híd alatt indokolva vagy indokolatlanul a spa
nyol szebaberendezések egyébként valószerű szükségleti tárgyaként
még két-három kereszt találtatik, amelyek alatt. előtt és mögött a
szereplök vonaglanak, intrikálnak és egymás kiirtására szövetkez
nek. Az egyiI, ilyen színpadi beállításban II. Fülöp naplenyugtát
nem ismerő világbirodalmát szimbolizálandóan a föld két fél
g;;:?lb,jének kiterített térképére hatalmas kereszt árnya súlyosodik
- valóban zseniális a színpadi megoldás. és ezért hálásak is va
gyunk úgy a kitűnö vendégrendezönek, mint a vendégdíszlettervezőnek.

Jgazán emlékezetes szimbólumot véstek ígyagyunkba. A spanyol
világbü-odalom valóban a kereszt jegyében épült ki és Ibéro-Ame
rika katolieizmusa Illa is hatalmas monumentumként dicséri a spa
nyol uralkodó művét, ha V. Károly és II. Fülöp emberi nagysága
között tátonganak is széles szakadékok. De a schilleri tévedések
költ6i túlzásait egy mai rendezőnek inkább tompítani kellett volna,
semhogy egy "kereszt" vagy .,atheista múzeum" zsúfoltságával a
mű költői hitelét még jobban aláássa és a mű iránti tiszteletünket
megrenditsa. Igy nem tett jót Schiller magyarországi kultuszának
az egyébként nagyvonalú rendezés sem, mert nem oldódhattunk
fel zavartalanul a költészet szépségében. A szereplők a jó közepes
átlagon felemelkedni nem igen tudtak. Megütölte azonban a fülün
ket egy hang: Bakó László leányának, Bakó Mártának talán csak
egy-két mondata. Már szemünk előtt lebeg az a III. Richárd elő

adás, amelyben Bakó Márta valamelyik királynét játssza majd s
ez az együttes remélhetőleg méltó lesz ahhoz az előadáshoz, mikor
Jászai Mari, Márkus Emma s azt hisszük Alszeghy Irma ontották
az özvegy királynék tragikus szólamait és betölt a színház az Ő

panaszukkal. Kellő nevelés, gondozás, irányítás és kellő szerepek
talán megteszik, hogy édesapja túlpatélikus szavalás! hibáit elke
rülve jövendő nagy tragikánk bontakozzék belőle. A nag-y tragika,
akire annyira várunk.
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Posson,1Ji László.

A Vígszínházban a második felébe hajló szezon egyetlen nagy
irodalmi sikerévé vált Bourdet darab uralkodik immár második
hónapja. Bourtiet igazi francia író, tud szerkeszteni, jó pszicholó
giával érdekes emberi helyzeteket teremt a színpadon s a házas
sági háromszöget korunknál tisztultabb idők magaslatáról, de egy
ben humorosan oldja meg. Az emberiességet egy béna leány sze
repében hozza be tisztító katharzisként a színpadra. Ez a béna
leány szerelmes a ház urába, unokatestvérébe s annak meglehető

sen boldog házaséletét mintegy matrac-sírról szemléli. Adrienne a
leány neve és Isten nemcsak nyomoréksággal, hanem sugárzó
okossággal és nagyvonalúsággal verte meg a földi életre. És ez a
béna leány észreveszi, hogy az általa annyira szeretett Pierre nem
boldog házasságában, mert felesége féltestvérét. a félig még csitri
Mariannet szereti. A beteg Adrienne pókként ül tolószékében, lát
szólag tehetetlen béna roncs, de szellemével, fölényes lélekismere
tével és olthatatlan szerelmének béna tehetetlenségben lihegő vá
gyával felfordít ja a francia kastély egész nyugalmát. Előbb az
egészséges ernberek önmaguknak sem bevallott vonzódását csalo
gatja napfényre, aztán férjhezkényszeríti csinos unokahúgát, hogy
Pierret a kísértéstől megmentse. Drámai fellegek vonulnak át a
színen, egymástól elválasztott szerelmesek kínzó gyötrelmei s az
után egy igazi franciás fordulattal minden megoldódik az egészsé
gesek számára. Mindenki boldog lesz az emberi lehetőségek igen
szűk korlátai között, csak Adrienne marad továbbra is s mostmár
földileg reménytelenül kifosztott nyomorult.

Miért éppen ez a darab lett a szezon legnagyobb irodalmi és
közönségsíkere? Bourdet igen nívós és magasrendű író, de a v,á~

ságban levő drámairodalomnak igazán nem az a megváltó tehet
sége, akire oly régen várunk. Darabja 50-60 évvel ezelőtti mér
tékkel mérve nem haladta volna meg a jó átlagot. Ma öröm
mel kell ünnepelnünk, hogy ilyen is van. És még egy: a régen
nékülözött kitűnő előadás, amelynek fénylő sarkcsillagaként Bulla
Elma világlik. Ez a színésznő mindig rendkívüli meglepetéssel
szolgál színpadjaínkon, ha konzseniális szerzők műveiben léphet
elénk. Bernhardt Shaw, Kosztolányi, Zilahy, a csak részletben el
[átszott Claudel misztérium, vagy akár a bármiképpen bírálható, de
meg nem hazudtolhatóan tehetséges Meller Rózsi darabjaiban mindig
tündöklő magasságokba tudott emelkedni. Bourdetnél ugyanez az
eset és ez a titka az Esküv{J című darab nagy sikerének is. A ma
gyar szellem sokban rokon a franciával és igy dicsérőleg mondhat
juk el Bulla alakításáról: a francia színjátszás legjobb pillanatait
idézően volt párisi divathölgy, aki nyomorékan is fajtája asszonyai
nak utólérhetetlen báj át hordozza magában: örökérvényűen volt
ember, szenvedő, kétségbeesett s az élet múló lázáért. Illuzíóíért
harcoló ravasz nőstény és végül tragikusan összehullö, minden
földi reményből kifosztott lény, korunk ízlésének megfelelő ta
nagra-tragika. Az őt keretező előadás többi szereplője is kitűnő

összjátékkal szolgált.
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