
Nagy vésztesegünk, hogy a Csokonait
annyira értő és érző Áprily Lajos drámája is
csak töredék maradt: érdekes, új-szerű
formában elevenítette volna föl az oly
nagyra hivatott s oly kevésre jutott
lángelme tragédiáját. (Érdekes, hogy a
találkozás Rousseau-val s a Francia
Akadémiába való meghívatás mozzanata,
amelyről az író beszélt, hiányzik a ránk
maradt töredékből.)

Újszerű drámát ígér Szabó Magda terve
is. Ez a legfrissebb drámaterv Csokonai
életéről. Voltaképpen a költő születésének
jubileumi évében, 1973-ban bukkant föl,
amikor a debreceni színház fölkérte az
írónőt egy Csokonai-dráma megírására.
Életrajzi dráma helyett Csokonai városának
történetéből idézett föl egy tragikus
mozzanatot; így született meg a Kiálts,
város! sűrű atmoszférájú, kitűnő
mesevezetésű drámája. A Csokonai-
drámáról azonban nem 'mondott le a
színpadon is kitűnően helytálló írónő;
nyilatkozatában ezt írta: „Egyszer azért
szeretnék róla is írni, csak a Csokonai-
ügyben nekem különvéleményem van, s
ennek kifejtése nem illett volna az ünnepi
időszakba. Én, ha valaha megteszem, nem a
költő mindenki-ismerte életútját
ábrázolnám, hanem valami mást, azt, amit
nem tett meg, s ha megtett volna, az vitte
volna nagyobb tragédiába, mint az
elvesztett Lilla, Kazinczyék nyafogása, a
debreceni brutalitás vagy a pozsonyi
közöny. Mi lett volna a költővel, ha otthon
marad eleinte mintadiáknak, később kap
egy iskolát valahol a környéken, hetente
templomba kíséri az osztályait, Lillát is
elveszi, kutyabaja, köz-életi és irodalmi
partnerei simulékonyabbak, s nincs a kőfal,
aminek teste-lelke folyton nekiütközik, s
addig sebzi, míg líránk remekeit el nem
sikoltja? Ugyan hogyan lett volna A
Reményhez szerzője Csokonaiból?"

Az anti-Csokonai, az életében beérke-
zett, az abszurd Csokonai abszurd drámája
volna ez, akit Áprily Lajos is csak az
elyziumi mezőkön tudott elképzelni.
(Persze ez nem menti föl a kort, amely
sokkal méltóbb, emberibb életet teremt-
hetett volna költői, a tágabb jövőért küzdő
nagy szellemei számára.)

Négy író, négy újszerű, nyugtalanító
drámaterv Csokonairól. Kettőnek a
megvalósulásáról már fájdalmasan le kell
mondanunk, de kettőben még re-
ménykedhetünk. Mert a Csokonai-év-
forduló is figyelmeztetett, hogy erről a
drámába kívánkozó megrázó életről még
nincs igazi drámánk.

HUBAY MIKLÓS

Lengyel Menyhért

Ezekben a hónapokban és a most következő
években kezdenek egyre sűrűbbé válni a
százéves évfordulók. Különösen itt a Duna
völgyében.

A Karl Krausét, a Schönbergét, a Hevesi
Sándorét mostanában ünnepelték. Jövőre
készülünk Károlyi Mihály születésének
századik évfordulójára. És aztán
következik az Adyé..

Szinte most látszik csak igazán, hogy
micsoda nagy nemzedék és micsoda sűrű
falanxban sorakozott fel itt az akkori
Habsburg-birodalomban a század fordu-
lóján. Elég, ha azokra gondolunk, akik a
Nyugat meg a Huszadik század zászlai alatt
tömörültek. Egyéni tehetségüket a rájuk
váró történelmi hivatás is szorította. Méltán
érezhették, hogy a sors, a jövő tért nyit
előttük. Az az Adytól oly ismerős kép,
hogy kaput és falat dönget, pillanatok alatt
jelképpé lett. És mindenki tudta, hogy a
betörésre váró kapu, a XX. századba vezet.
Egy szabad és emberi XX. századba. Egy
végigélni érdemes XX. századba.

És az új század birtokba vétele, a béke
é s a felvilágosodottság nevében, ha-mar
megkezdődött. A század legelső év-
tizedében. És már csak nem is jelképesen.

Egy világháborút kellett kirobbanta-ni,
hogy szétszórassék, megtöressék ez a
nagyszerű nemzedék.

Megindultan olvastam ezekben a na-
pokban Lengyel Menyhért naplóját a
Nyugat 1914-es esztendei legelső számá-
ban. Személyesen úgy érezheti: elindult a
siker legmagasabb csúcsai felé és eszméi
győzelme felé. Csak most járt Londonban,
ahol két darabját is játsszák. És ebben az
ünneplésben, akárcsak a virág-vasárnapi
bevonulás Jézusa, akivel a naplójegyzetben
titkolt szemérmességgel

Elhangzott Lengyel Menyhért temetésén,
1974. október 31-én.

azonosul - ő is 33. esztendejét tölti be
ekkor - ú g y érzi, most kezdődik cl valami,
ami minden lehet, talán a kínhalál is.

Délután a Vigadóban a János Passiót
hallgatja ... „Óh, isteni muzsika - írja -
mindent kifürdető és felemelő, tiszta,
szent dolog, és az egész szép és szomorú
evangéliumi történet! Oly gyermekesen
meghatott és olyan tiszta lettem általa,
mintha a Jordán szent vizében fürödtem
volna. Ma lettem 33 éves. Anyám virá-
gokat küldött. Talán most áll minden a
közepén ... valami fordulat ha jönne - mi
jöhet?"

Mintha ama „különös nyáréjszakát"

jelző, előrejelző szorongás szólalna meg

itten.

1914. január elseje.

Pedig, mint mondtam, efféle babonás
szorongásra semmi, de semmi oka
nincsen, nem is lehet. Túl az egyéni si-
kerein, az ügy is győzni látszik, amelyre
pár éve a lelkét tette. És a legnagyobbak is
úgy látják, hogy az ügy, az új magyar
drámairodalom ügye, benne ígéri - igéri?.
benne valósítja máris meg - a kor szintjére
emelkedését. Vagy talán nem Lengyel
Menyhért darabjával kapcsolatban, a

Tájfunnal kapcsolatban kezdi Móricz
Zsigmond ilyen lelkendezően az ismertető
cikkét a Nyugatban, már 1909-ben?
Idézem: „ A magyar drámairoda-l o m nő.
nő. Itt köztünk, a szemünk lát-tára,
bennünk."

A legszebb ebben a mondatban az a
többes számú első személy, amellyel Mó-
ricz kivallja. hogy ebben a generációban a
legjobbak úgy vállalják egymás ered-
ményét, mintha az a maguké volna. Len-
gyel Menyhért sikerétől Móricz önbizalma
is nő .. .

A sikereit, az érvényesülését is így kell
tekintenünk. A generáció szempontjából.
A vállalkozás szempontjából. Az írói
büszkeségnek és az írói alázatnak az a
villódzása is - amit Lengyel Menyhért e
korból való (és későbbi) napló-
jegyzeteiben tapasztalhatunk - így ma-
gyarázható csak. Milyen büszkén írja if-
júkori önéletrajzában: „Az igazi életem ott
kezdődik, 'amikor érvényesülni bírtam." És
ugyanebben az évben a közép-kori művész
névtelensége után áhítozik:



„csak azt utálom, hogy közeledik a pre-
miere s személyesen, testileg kell benne
részt venni, az ellen minden érzésem til-

takozik. A darabokat névtelenül kellene
előadni."

Itt most, Lengyel Menyhért koporsójánál,
számára is elérkezett az a pillanat,
amelyben - Kosztolányi szavával - a
szándékot is nézni kell, nemcsak az ér-
demet. Nem mintha drámaírói érdemei nem
volnának nagyszerűek, ám lássuk, hogy a
korabeli dramaturgia ízléskötöttségein túl
is milyen messzire tekintett - és feltehetően
ment is volna, ki tudja, milyen messzire, ha
az a generáció, az a falanx együtt maradhat.

Egy 1913-ból keltezett feljegyzéséből
idézek: „Folyton foglalkoztat a gondolat,
hogy miképpen lehetne a dráma kötött
formáját megbontani. A három vagy négy
felvonásba való összeszorítás rend-kívül
célszerű és rá van kényszeredve az ember,
de temérdek hazugsággal fertőzi meg a
színdarabokat. Amit technikának neveznek,
az alakok behozatala és kivitele, az jórészt
koholt dolgon épül ... és bár a
koholmánynak kitűnőnek kell lenni, hogy
természetesen hasson - lényegében a dolog
mégis erőszakolt, hamis. Evvel a
módszerrel lehet jó jeleneteket előkészíteni
- de nem lehet nagy lélegzetet venni - ez a
forma nem bírja el, hogy a világ
sokszínűségét és zengését az író drámában
ki tudja fejezni. Aki a legnagyobb
feladatokat akarja vállalni, annak
okvetlenül új formát kell keresni. Mik a
legnagyobb feladatok?"

A formabontás kérdése - amelyről azóta
megtanulhattuk, az azóta eltelt hatvan
esztendőben -, hogy a drámának élet-halál
kérdése, lám így vetődik fel a fiatal
Lengyel Menyhértnél, ilyen tisztánlátással,
és abból az egyedül érvényes nézőpontból,
amely az egész eszmefuttatást koronázza:
„mik a legnagyobb fel-adatok?".

Tegyük-e még hozzá, hogy aki így a
technika ellen ádázkodik, a technika bámult
mestere volt.

Első kritikusai az Ibsen-követők közé
sorolják őt: hiszen a korai Lengyel-darabok
főtémája a hazugság. De észre kell vennünk
a különbséget is: a társa-dalom önáltató
hazugsága már a leg-

első Lengyel-drámában pusztító robba-
náshoz vezet, A nagy fejedelemben. S ezzel
Lengyel Menyhért az ibseni gondolatkörön
túl már a világháborúk és ellenforradalmak
tapasztalatai alapján végiggondolt drámák
felé mutat. (Mint amilyen például Károlyi
Mihály emigrációban fogant drámája: a

Ravelszki.)

Amíg Lengyel Menyhért külföldön élt,
idehaza a barátai, a hívei, az olvasói
szerették őt Ady Endre szavaival - annak
idején ,az egyik első premierje után azon
frissiben ráakasztott, és azóta is egyre
inkább érvényesnek látszó szavaival -
megidézni: „keserű, csöndes, bá-tor, naiv
fiatalember". A jellemzésben lopva olyan
ellentmondások feszülnek, amilyeneket a
klasszikus karakterológia nemigen engedne
meg ...

A forradalmak idején - úgy tudom - a
Nemzeti Színház legtöbbet játszott darabja
a Sancho Panza királysága. S a
forradalmak után mit csinálhat?, a harcos
darabokból eszméit tovább menti - hová
mentheti?, akinek Voltaire és Swift volt
mindig a kedves írója -, egy utó-piába
menti, amely persze kritika is a mi
társadalmunk fölött.

Lemondó 'kritika, szép utópia - és a
mindig keresett boldogság már a mate-
fizika régióiból integet.

Az író, első személyben, New York és
Hollywood között kilép a menetrendből, s
egy dantei tájra téved, ott átesik valami
olyasmin, ami - ha jól sejtjük - maga a
halál. Így írta le ezt a halálát Lengyel
Menyhért A boldog város című
regényében. ..lebuktam a sziklafalról azzal
a villámgyors, fájdalmas tudattal, hogy
végem van. Eszméletem tű-nő sugaránál
még éreztem a zuhanás irtózatosságát,
mely azonban csodálatos módon fokonként
enyhült. A zuhanás tempója ahelyett, hogy
gyorsult volna, fokozatosan lassult, s végre
megálltam a térben, mint ahogy egy
könnyebb anyag a felszínen marad a
nehezebb matériában - mint egy fadarab a
tenger hullámain, vagy mint egy test a sűrű
sós víz-ben. Öntudatom alig hogy műkö-
dött ..." Nem folytatom ennek a vízió-nak a
leírását. Mert nem azért idéztem, hogy itt
az író koporsója mellett felmutassam az
egyik lírai szenvedélyű mű-

véből önnön elmúlásának átélt előképét.
Nem, nem ezért idéztem. Nem a halálára,
hanem az életére rímelése miatt. A hosszú
életére rímelése miatt. Ebből a regénybeli
halálból, zuhanásból, amikor az író
magához tér: megtudja, hogy a hosszú
életűek világába jutott, és ,most már ő ,is
matuzsálemi kort fog megérni, nem úgy,
mint a zsenge korukban elhulló evilági
emberek. - Hány évet akar élni? - kérdi
tőle a Boldog Város ifjú orvosa. - „Hetven
év-ben már rég kiegyeztem - feleli az író.
Szegény barátom - mondja mély részvét-
tel az orvos. - Hetven év! ... Odaát még
mindig gyerekkorukban pusztulnak el az
emberek. - Hát ön például hány éves? -
kérdeztem az orvost, aki nem látszott
többnek harmincnál. - Kilencvenöt -
felelte."

Különös hitelességgel csengenek ma ezek
a sorok abból az egykori utópiából. Vajon
ezeket írva és átélve, csakugyan nem esett-
e át az író azon a titkos be-avatáson -
újjászületésen?

Nem. Én azt hiszem, hogy Lengyel
Menyhért hosszú életének, szép pátriárkai
életkorának a titkát másutt kell keresnünk.
A legjellemzőbb rá az, hogy abban az
egész nagy nemzedékben ő őrizte meg a
legtöretlenebbül - mond-hatnám: gyermeki
tisztasággal - hitét az emberiség
boldogulásában. Az ilyen hit éltet. Feltette
magában, hogy meg fogja érni azoknak a
felülkerekedését, győzelmét, akik magukon
viselik a jelet: a Boldog Város lakói ők.
(Hadd mondjak el ízlésére egy jellemző
apróságot. Hatvany Lajosnak írja az egyik
levelében, hogy a drezdai képtárban ő
legjobban Rafael angyalkáit szerette. A
gyermeki tisztaságukért.)

Az évfordulók egyre sűrűbbek. Öt év
múlva fogjuk megünnepelhetni Lengyel
Menyhért születésének századik évfor-
dulóját is. Amit az élővel szemben el-
mulasztottunk - rövid az idő -, addig
pótolni kellene. Hogy a sok tennivaló közül
csak egyet említsek: kiadni az 1917-ben
folyóiratban megjelent Csodálatos

mandarin szövegét, amely egy prózai
remekmű ... Kiadni könyvben. (Le-
mezzel?!) Csak egy szót a kompozíciójáról.
Végig jelen időben láttatja a cselekményt,
csak az utolsó szó csap át



szemle
múlt időbe. Egy ige. „Meghalt." Re-
mekmű. És a zene ezt nem feledtetheti el.

Amikor a kilencvenesztendős Szo-
phoklész megírta utolsó művét, az Oidi-

pusz Kolonoszbant, tette ezt azért, hogy
szülőföldjének, Athénnek, és a vele
szomszédos Kolonosznak a földjét meg-
szentelje azzal, hogy drámájában oda
vezérli meghalni az agg Oidipuszt. Lengyel
Menyhért maga jött haza - hogy a végső
nyugvóhelyét itt lelje meg. A halála
éppolyan felemelő, békés, csodával és
engesztelődéssel teljes, mint a vak
Oidipuszé volt Kolonoszban.

Ést most, amikor a magyar történelem
egykori nagy generációjának utolsóul
köztünk maradt képviselőjétől elbúcsú-
zunk, bízunk benne, hogy az a szellem és
az a szándék, amely ezt a csodálatos rajt a
század elején felrepítette, most még
inkább felidézhetővé válik. Az idéző
szavakat valamikor, a második világ-
háború mélységeiből így fogalmazta meg
Illyés Gyula: „tűnj fel, merülj fel, el-
süllyedt haza, legszebb, mi felé újra tört
magyar ..." Ady és Bartók álmait idézte
ezzel. És bízvást hozzáfűzhetjük: Lengyel
Menyhért álmait is, amelyek elvá-
laszthatatlan részei nemcsak az egykori
virtuálisan legszebb, hanem a megvalósuló
hazának is.

SAÁD KATALIN

A vi l á g s z í nh á z m a

Ungvári Tamás két könyvéről

Négy esztendővel ezelőtt keltezett jegy-
zetében Ungvári Tamás az AICT, azaz a
színikritikusok nemzetközi szervezete
londoni kongresszusáról ír, beszámolója
azonban nem is annyira magáról az ér-
tekezletről szól, inkább Charles Marowitz,
az Amerikából Londonba származott,
kritikusból lett színházi rendező A kritikus
mint művész című pinceszínházi
előadásáról. Ezt a produkciót, mely Oscar
Wilde szövegére készült, megtekintették a
konferencia résztvevői, s ami-kor a
darabbeli idősebb szerző megállapította:
„Az igazság az, hogy a kritikus ...
műveltebb lélek, mint azok, akiknek
műveit bírálnia kell ..." -, a nézőtéren
negyven ország kritikusa tapsolni kezdett.
Marowitz a kritikusok védelmére rendezett
színházi előadást; hasonló elméncséget
azonban minden bizonnyal kitalálhatna
'egy színházi rendezőből lett kritikus is, s
akkor a szín-házi rendezők vagy szerzők
tapsolnának. Érzi, tudja ezt Marowitz is,
aki végül is a színpadon szembesíti az
„áldozatokat" és bírálóikat, de nem jut
okosabb tanulságra, mint annak
regisztrálására, hogy egyik oldalon sem
alkotnak csapatszellemet. De nem jut
ennél bölcsebb meg-állapításra maga
Ungvári sem, aki igen szellemesen és
élvezetesen tolmácsolja londoni élményeit;
s ezt egy kicsit sajnáljuk.

Vagy még sincs így? A dráma művészete
ma című testes antológiát, melynek
anyagát Ungvári Tamás válogatta,
szerkesztette, előszóval és jegyzetekkel
látta el, s amely csaknem egy időben került
az olvasó kezébe Ungvári Világszínház
című gyűjteményes kötetével (az idézett
londoni jegyzet is ez utóbbi könyvben
olvasható), akár úgy is olvas-hatjuk, mint
Marowitz meglehetősen vigasztalan
helyzetjelentésére adott választ. Ungvári
szívesen elmélkedik a kritikusi hivatásról,
gyűjteményes kötetének előszavában meg
is állapítja: „A kritika története ugyan
jószerivel a tévedések története, kritika
nélkül viszont a színházé lenne az." De ha
mind-untalan bizonygatnunk kell a
kölcsönös egymásra utaltság tényét, akkor
ez már

önmagában is valami mélyebb bajra, di-
vatos szóval élve válságra utal.

A színházi elmélet és gyakorlat ,,há-
borújáról" van szó, mely mellé nyugodtan
leírhatjuk az örök jelzőt, s melynek
felvetésével Ungvári mégis nem egyszer
színházművészetünk legégetőbb gondjai-
nak közelébe jut. Az antológiát szerkesztő
és saját színikritikai írásait kötetbe gyűjtő
Ungvárit ugyanis láthatóan erősen
foglalkoztatja ez a kérdés. Akár klasszikus
és kortárs külföldi szerzők műveit
méltatja, a hazai színházak elő-adásait
nézve, akár európai utazásainak
állomásairól, Athén, Milánó, Róma,
Berlin, Prága, Bécs, London, Edinburgh
színházi estéiről számol be, ott lappang
rokon- és ellenszenv-nyilvánításaiban ez a
probléma, innen fakadnak szenvedélyes
vitacikkei is, melyeket Korhűség és
korszerűség címmel gyűjtött csokorba.
Kétségkívül ezek a kötet élére tett „vi-
tairatok" nyújtják a legizgalmasabb ol-
vasmányt, ám ezúttal valóban hasznos lett
volna, ha az egyes írások keletkezési
évszáma mellett azt is jelzi a szerző, hol
és mikor jelent meg az a vélemény,
amellyel vitába száll. Így Ungvári -
megvallott szándéka ellenére is - mint-egy
megerősíti magát az előszavában a
Huxley-regényből idézett Gumbrill tanár
úr illúziójában: hogy tudniillik „nála van
az abszolút kulcsa"; szellemi kalandra
invitálja a nézőt, de a kalandból már-már
kinyilatkoztatás lesz. A Világszínház
címmel összegyűjtött napi vagy heti
kritikák jelenlegi, igényes
„kompozíciójukban" is adósak maradnak
a teljességgel, mint a hasonló szerzői
„antológiák" általában (s itt természetesen
nem a szerzők és rendezők „ka-
talógusában" mutatkozó foghíjakra gon-
dolunk, ez adódik a kötet jellegéből),
pedig a terjedelmileg sem lebecsülendő,
harminc ívnyi anyag valóban alkalmas
lenne arra, hogy - a kiadó ajánló szavaival
- „csaknem egybefüggő dráma-történetet
pótoljon". Vagy ahogy maga Ungvári
jegyzi meg: „A kritikus iroda-
lomtörténetet ír, sajtcetlire, hervadó pa-
pírokra, a rögtönzés önfeledtségében ..."
Lehetséges. De talán pontosabbak
vagyunk, ha azt mondjuk: értékes
adalékokat szolgáltat az irodalom-és
színháztörténetnek, olykor olyat is, amiről
a filológia nem tud. Ez tehát értéke is,
hiánya is a Világszínház című kötetnek,
melyet, ha úgy tetszik, akár A dráma
művészete ma szellemesen, élvezetesen
megírt előszavának is tekinthetünk.


