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A SZŰZ ÉS A HÍRESEK
HATVANY LAJOS SZÍNDARABJA

atvany Lajos hosszú élete és gazdag
pályája során mindössze másfél szín-
darabot írt. 1909-ben adták elő a Lengyel
Menyhért társszerzőségével készült A
szüzet és 1913-ban A híreseket.

A szűz lényegében az 1910-ben
megjelent Én és a könyvek színpadi változata.
Hatvany mind-kettővel előbb német
nyelvterületen próbálkozott, és mindkettő
lényegében az Élet betörését jelenti a
művészetbe vagy legalábbis Hatvany Lajos
művészetébe. Ahogy a kritikai-esztétikai
dolgozatok célja elsősorban a meghökkentés, a
szecessziós élettartalom kinyilvánítása volt,
ugyanígy az első színdarab is merész témájával,
erotikájával, analizáló bátorságával tört a si-
kerre.

Enyhén pikáns, erotikus mizéria

E „házassági komédia" témája 1909-ben való-
ban szokatlan és meghökkentő lehetett, talán bi-
zonyos fokig a Freud keltette szenzáció rezeg to-

vább benne. Margit és Emil a szülők nagy bol-
dogságára, a kölcsönös szerelem jegyében, es-
küvőjükre készülnek, ám a nászút tragédiába

fullad: Margit megrettenve, undorodva, nőiségé-
ben meggyalázva menekül vissza szüleihez.
Mint azt Esztivel - testi-lelki jó barátnőjével -
való beszélgetéséből megtudjuk , az ifjú férj túl
brutálisan közeledett a szűziességében
érzelmileg túlfűtött, túl érzékeny leányhoz. A
már-már botrányba fulladt házasságot Józsi, „az
intellektuel" és felesége, Erzsi menti meg. Vidéki
házukba hívják a felkavart, kétségbeesett
leányasszonyt, s itt egy meglehetősen frivol,
már-már cinikus „megoldásnak" lehetünk
meghökkent tanúi. Kiderül, hogy Józsi, a pesti
újságíró már rég-óta szerelmes Margitba, s hála
élettapasztalatának, a női lélek iránti
fogékonyságának, erotikus empátiájának és
józan okosságának, neki sikerül az, amit
nemrég a tapasztalatlan ifjú férj elvé-tett:
rutinjától és természetes ösztöneitől hajtva
megszabadítja a túlérett leányt nyűgös, felesle-
gesnek érzett szüzességétől. Ezután feleségé-
vel együtt a házasság és az anyaság kiegyensú-
lyozott boldogságára, a hitvesi szeretet harmóni-
ájára irányítják Margit figyelmét, lehetőséget

A híresek a Magyar Színházban (1913).
Az előtérben: Gombaszögi Frida és
Sebestyén Géza

teremtve a kétségbeesett férjnek a visszatérés-
re, a házasság perfektuálására, egyszóval a kis-
sé bizarr happy end beteljesedésére.

S mindez a Magyar Színház színpadán, 1909-
ben, szinte Ady és a Nyugat fellépésével egy idő-
ben. A nézőtér - mint azt a korabeli kritikák is ír-
ják - bizonyára jól szórakozott ezen az enyhén
pikáns erotikus mizérián, s nem ismerte fel -
mint ahogy korábban a német bemutató közön-
sége sem - a darab merészebb világnézeti és
lélektani vonatkozásait. Szem elől tévesztették
egyrészt azt a demonstratív fölényt, amellyel a
szerzők a pesti (zsidó?) intellektuel újság-írót a
száraz polgári (szász?) férjjel szemben fel-
ruházzák: fölényét mind a női szívek, mind a bo-
nyolultabb lelki konfliktusok kezelése terén; s bi-
zonyára nem ismerték fel azt a meghökkentően
hiteles lélektani ábrázolást sem, amellyel ez a
szórakoztató társasági színdarab valóban reáli-
san tárta fel a túlérett szüzesség zűrzavarát és
börtönét, a tiszta nőiség és szemérmesség
szépségét és fájdalmát, és az egészséges sze-
xus mindezeken győztes, felszabadító hatalmát.

A korabeli kritika ezért nem is foglalkozott e
mélyebb tartalmakkal, inkább a szerepek vélt hi-
teltelenségét bírálta. A Kelet Népe szerint: „Ha
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azt keresnők, hol hibázták el a darabot a szerzők,
azt felelném, a szerepekben. Már az elgondolás-
ban figyelmen kívül hagytak egy s más
erőltetettséget, de amit jól elgondoltak - a
szerepekben elrontották." Feltűnően óvatoskodó
kritikájában, a Nyugatban, Fenyő Miksa is erről
szól: „Legnagyobb hibája Hatvany Lajos és
Lengyel Menyhért darabjának, hogy a tárgyuk
kedvéért elhanyagolták embereiket."

Az egyébként kevés számú kritikai reagálás
közül kiemelkedik a későbbi forradalmár és har-
costárs, Kunfi Zsigmond Népszava-beli kritikája,
amely, miközben rendkívül élesen elutasítja a
darabot, talán mégis az egyetlen, amely megérti
a darab szellemiségét: „Ez spekulatív útszéli-
ség, az útszéliség pedig akkor is ellenszenves,
ha nem számító. Ami pedig ezután az irodalmi
merészséget pózoló, idegorvostól kölcsönvett
és minden művészi formától távolálló banalitás
után történik A szűzben, azt vádlóvá teszi az
őszinteség teljes hiánya... A darab személyei
hamisítatlan lipótvárosi zománccal járnak két fel-
vonáson keresztül, és a harmadik felvonásban
egyszerre lepattan az email, és ott van alatta a
szász kereskedő."

Hogy milyen lehetett ez az 1909. október 9-i
bemutató a Magyar Színházban, ma már nem
tudhatjuk. Kunfi Zsigmondnak mindenesetre tet-
szett, és tetszett - bizonyára más okokból - a li-
pótvárosi közönségnek is, hiszen: „A Magyar
Színház nem követte a szerzőket az őszinteség
nélkülözésében, üzletet akart, és ezt a célt min-
denképp előkelő eszközzel, elsőrangú előadás-
sal éri el. Egyaránt szól ez Vajna László rendezé-
sére, mind a szereplőkre. Jóleső volt nézni a
cím-szerep alakításában a színház új tagjának,
Nagy Teréznek decens rajzát. Ízléses
fegyelmezettség van Törzs játékában, kellemes
meglepetésül nagyon ügyesen krokírozta meg
egy fiatal színész, Vándori Gusztáv, a fiatal férj
alakját, elsőrangú figura Z. Molnár László
részeg ifiúrja, Forrai Rózsa és Rátkai ismert
rutinja ma is hatással
járt.

A bemutató közönsége - a Lipótváros teteje -
az első három felvonást mérsékelt tetszéssel
fogadta, a negyedik után többször függöny elé
tapsolta a szerzőket." - fejeződik be Kunfi bírá-
lata.

„Az én meg-megakadó »megmutatom« pá-
lyámnak új stációja a színpadi siker, mely csak-
nem szenzáció volt. Költőnek, tudósnak, írónak
lelkesen indultam - színpadi ügyes ács lettem,
tapsvadász, meghunyászkodó, ügyes. Az
összsajtó behódolt - a publicum minden este
tapsolt -, örülök, meg vagyok elégedve, és
mégis lázong bennem valami" - írja fanyar bol-
dogsággal 1913 júniusában Münchenből barát-
jának, Adynak Hatvany. A darab, amelynek sike-
réről beszámol, ismét analízis a női lélekről, cí-
me: A híresek.

Ibsen nyomdokain

„Egy adag nimfománia, négy adag morál insani-
tivel jól összerázva, ez A híresek. A tisztázatlan
nemi vágyak rabszíjjára fűzött emberek vergő-
dése és nyomorúsága ez egy olyan nőíró dísz-
példány körül, amilyen az egyfajta abnormitások
panoptikumában, a berlini Caffe des Westens-
ben is páratlan. Az érett szagos sajt nem olyan
folyékony, mint ezek az alakok, akik méltatlanok
az emberi ruhára, mert staniol csomagolást ér-
demelnének. Ahogy ezek az irodalmat elképze-
lik, amivé ezek a művészi élményt lealjasítják,
ahogy ez a mű a zsurnalizmust és az újságírókat
beállítja, az mind a legteljesebb képtelenség.
Amit a hírességről, az irodalomról, a nemi dol-
gokról beszélnek, az végig kínos dilettáns tapin-
tatlanság és gyengédtelenség. Hatvany mind-
azt, amiről ír, úgy ismeri, mint az orvosa felesé-
gét, aki a nimfomániás írónő autogramját puked-
livel és »kezitcsókolommal« köszöni meg. A da-
rab filozófiai alapja, hogy a hírességért meg kell
szenvedni, míg morális bázisa az a gondolat,
hogy a hírességért elviselt szenvedésekért csak
a nemi kicsapongások nyújtanak kárpótlást. A
műnek több hatásos, hangos jelenete is van,
úgynevezett drámai összeütközések. Ezek úgy
álltak elő, hogy a szereplők kellő pillanatban -
minden ok nélkül, de szerzői utasításra - ordítani
kezdenek. Az esztétikusnak és kritikusnak ér-
tékes Hatvany nem olvashatta el a drámaíró Hat-
vany darabját, mert különben nem engedte volna
meg, hogy ez az értéktelen munka a világ szeme
elé kerülhessen" - írta részletező ellenszenvvel
Kemény Simon, a Magyar Figyelő illusztris mun-
katársa.

Miről szólt az a darab, amely miatt az ekkor
már meglehetősen híres, a duk-duk- és az Os-
vát-afféron túljutott szerzőt a hivatalos irodalom
olyan ellenszenvvel fogadta? Lényegében, a
társasági színdarab köntösében, ismét csak ál-
cás önvallomás a polgári és a művészi lét régi
dilemmájáról. Főszereplője, Vári Matild, írónő:
„30 éves, fölényes, csupa ideg nő. Fantáziája,
mint nőknél általában, nem ölte ki a számító
józanságot. Mosolyában van valami gyermeteg.
Föllépésében majd meleg, gyöngéd, nőies,
hitvesi - majd kegyetlenül kacér. Szép nő és
tehetséges, aki sokáig volt önálló és sikerben,
hírben kényeztetett." Elvonultan él férjével az
„igazi finom humanista" archeológussal. Most is
éppen egy ásatáson zavarja meg őket a
nagyvilág csábítása, Römer Antal újságíró
alakjában, aki „Belül megtört, kívül ápolt ember.
Bohém, kinek megjelenésében a bohémet semmi
sem árulja el. Minden-mindegy ember, akit csak
Matild érdekel még, a kiégett ember görcsös
szenvedélyével." Römer rábírja az írónőt, hogy
hagyja ott menedékét és házasságát, és térjen
vissza régi életébe,

jöjjön el darabja bemutatójára. Drámai
szalonvívódások után az írónő végül is a
színpadot és a bohémebb életet választja, és -
nem utolsósorban - egy világmegvető,
polgárpukkasztó gesz-tussal Tibort, a színészt,
a homme à femmes-ot, a csinos fiút.

Eddig a történet, mely sokkal inkább illusztrá-
ció és szépirodalom, mint épkézláb dráma. „Két
ember egy testben" állapította meg Schöpflin a
Nyugatban, és ugyanitt Babits is a tézis győzel-
méről, az irodalmiság túlsúlyáról beszél: „A da-
rabnak egyetlen hibája talán éppen az, hogy ez a
mondanivaló túlságosan is érvényre jut, hogy az
irodalom túlságosan is fontos az írónak: az
egész darabnak bizonyos irodalmi íze és karak-
tere van, az emberek maguk is csak az irodalo-
mért élnek és szenvednek, voltaképpen nem is
az emberek élnek, hanem az irodalom maga él
és liheg a darabban, mint egy ember: az iroda-
lom, különböző szervein át, a tudóson, aki a
nyersanyagot ássa ki a múltból az írók számára,
az írón, a színészen, a sikert csináló hírlapírón
keresztül liheg."

Érdekes módon Schöpflinnek a Nyugatban
megjelent kritikáját szinte szó szerint újra közli a
Vasárnapi Újság 1913. 51. számában. Schöpflin
mondanivalója lényegében a Babitséra rímel:
sok az irodalom, kevés a líra. „A legkitűnőbb lelki
megfigyeléseknél is érezzük, hogy bármi frap-
pánsak, az alaknak bármi helyes elgondolásából
sarjadtak, mégsem az alakok maguk mondják; a
szerző adta szájukba. S a legjobban megkonci-
piált jelenetekben is ott érzünk egy láthatatlan
kezet, amely az alakokat igazgatja: a szerző ke-
zét. Az igazi drámában a szerző teljesen beleol-
vad a darabba, egészen elvész tudatunkból, itt
mindig ott van a hallgató és a darab közt. A dikció
is elmés, tartalmas, fordulatos, nemegyszer jel-
lemző is, mégsem elevenedik meg, minduntalan
úgy hallatszik, mint valami igen jól megírt,
párbeszédekbe szedett értekezés. A költő
lehelete, mely egyedül tud életet és lelket adni a
munkána k - a z hiányzik belőle. Inspirációja is
merőben intellektusbeli, nem átélt és átérzett
valóságokból táplálkozik, hanem teoretikus
megfontolásokból... A darab inkább egy
kitűnően kigondolt és biztos belátással kifejtett
pszichológiai esszé benyomását teszi, mint
igazán megelevenedő költői műét.... A híresek
tehát átmenet az írónak az irodalom
fejtegetéseitől az irodalom produkálására, a
kritikából a költői munkára."

Érdekes módon A Hét, amelynek köre pedig
nem kedvelte sem Hatvanyt, sem a Nyugatot, di-
cséri a darabot, s csak a drámai hisztériát
sokall-ja benne. Egyedül itt figyelnek fel a
darab modernségére, hivatkozva lbsenre is:

„Hatvany kitűnően és valami schnitzleri
fölénnyel látta meg ezt az új és színpadra valóan
változatos típust: a híres írót, ki mikor csókolód-
zik, azt irodalmi célokból teszi, s férjét kizárólag
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a legközelebbi regényére való tekintettel csalja
meg.

Hatvany Lajos ebben a bonyolult, végtelenül
izgatott társaságban játszatja a darabját, rap-
szodikus és szökellő tempóban. Talán túl sok is
benne a dráma... a hisztériás hősnő lelkében há-
rom felvonáson át több zajlik és háborog, mint
amennyit egy színpadi este elvisel. Ám a millieő
is izgató és vonzó, és végeredményben is úgy
tudjuk, hogy e dráma nincs semmi organikus
egységben az új magyar színpadi irodalommal.
Egy különálló és exkluzív irodalmi kultúra érzik
belőle, és sokszor jut eszünkbe egy név, akit
újabban Budapesten már majdnem elfelejtet-
tünk: Ibsen."

Nem egyértelmű siker,
de nem is bukás

Az előadás tehát, úgy tűnik, értő és méltó fogad-
tatásban részesült, megértették nem túl mély
pszichológiai igazságát, és értékelték a miliő ér-
dekességét is. Egyedül a jelentéktelen jobboldali
A Cél támadta árulkodó rosszindulattal az írót és
mondanivalóját: ,,A nagyok, az igazi nagyok
komplikált lelki szövevényeit, az ő előkelő és
exkluzív életüket nem ismeri az író, aki ez eset-
ben a fölszínen maradt, és megelégedett azzal,
hogy a legföltűnőbb boulevard típusokat rajzolja
meg. Nem mondott újat, nem hozott szenzációs
gondolatot, nem produkált egyetlen nagy emberi
képmást sem. A tendencia, amely németes ve-
hemenciával és csökönyösséggel harsog és
prelegál a drámából, teljesen hamis. Régi, avult
megcáfolt teória az, hogy az átlagon felül emel-
kedő, művészi kvalitásokkal ékeskedő asszony
nem lehet egy emberé, nem lehet anya és fel-
eség... Teljes naivitás az, ahogyan Hatvany a
nagyságot elképzeli, borzas frizurával, hiúság-
gal, frivolitással a férfiaknál - unott bohémrecept
- és retorikával párosult matériával az
asszonyoknál. Ez a színdarab naiv szatírája az
ál-

Törzs Jenő és Gombaszögi Frida A híresekben

nagyságoknak és panegirise a matériának. Több
semmi."

Hogy a korabeli néző milyennek láthatta a da-
rabot, nemigen tudhatjuk. A Magyar Színház e
második Hatvany-színművet is a kor szokásos
szecessziós felfogásában és díszletei között ját-
szotta, bizonyára a törzsközönség ízlésének
megfelelően. A Világ szerint: „A premier kö-
zönsége rokonszenvvel fogadta az előadást,

egyes jeleneteket határozott érdeklődéssel kí-
sért, és többször kitapsolta a szerzőt." Rokon-
szenvezően számolt be az estéről Göndör Fe-
renc, a Népszava kritikusa is: „Az előadása Ma-
gyar Színház jeles produktumai közé számítha-
tó. Gombaszöghy Frida a darab hisztérikus hős-
nőjét sok virtuozitással és nem kevés bensőség-
teljes elmélyedéssel játszotta. Sebestyén ismét
tehetségének megfelelő szerephez jutott, ami
azt jelenti, hogy alakítása művészi átgondoltsá-
got és mély intelligenciát sugárzott. Törzs nagy-
szerű, mint mindig. Csortos pompásan kacagta-
tó karikírozással játszotta a nőcsábász színész
szerepét."

Érdekes módon Schöpflin mintha nem is ezt a
bemutatót látta volna. Nemcsak a szöveg-
könyvet marasztalja el, de az előadást is: „Egy
bizonyos, a darab sokkal jobb, mint amilyennek
játszották. Ilyen tökéletlen játékot már rég nem
láttunk a Magyar Színházban. Gombaszöghy
Frida egyáltalán nem tudja összefogni a darabot,
minden szava, minden hangja széjjelesik, és
majd' mindent hamisan mond. A szerep megér-
tését bizonyos színpadias kulisszaízű fogások-
kal pótolja, s néha teljesen elejti a darabot."

Akárhogy is, A híresek éppúgy beleillik a szín-
ház és a korabeli színi élet repertoárjába, mint
három évvel korábban A szűz. Nem egyértelmű
siker, de nem is nagy bukás. Hatvany színdarab-
jai érdekesek, modernek, de nem túl jelentősek.
Azaz erős pszichológiai érdeklődés és az ibseni
analizáló hajlam, amely a századelő modern né-
met és magyar színpadain ekkor már fellelhető
volt, nála sem hiányzott. Polgári életérzéseket,
nem túl jelentős polgári konfliktusokat illusztrált
kulturált eszközökkel. Színdarabjaiban, éppúgy,
mint korabeli kritikáiban is, inkább utánzott, mint
felfedezett, értékük is inkább a tisztes átlagot
tükrözi, semmint a magányos úttörő teljesít-
ményt. Hatvany Lajos életműve csúcspontját
nem ezekben az - egyébként figyelemre méltóan
ügyes - színdarabokban érte el.


