
„Sz!bufpi;aa nlagylsaer ű  rmlunkáit сwég,zеtt.  
A atidha csak pillanatal~ig ,ba+rtó, а  dirá-  
ra e.l>.ső  Soldnábra beiktatott szí.in.e'tiek, a 
m.oz!dula!bgk já+béka, !a dariab egész 1erve- 
gője, ize, zamata az ő  Itehetséges elk ёip- 
.zelés гét dícsérl.”  

Az ESTI HIRLA,P 1t~lmrören i!snle+rte'bi 
а  дахча lb barballun;át, nvadld Krležљrórl +Lr:  

„1VZLraszlv Krfve~a (уlyan író, a,it nekn: 
lehet csak rhazálја  шгададт !álnak nzlérté-  
kével megérbeni. Кгг1iйа  65 "revеs. A vi- 
lágnézet rés az ír'ai !allklat kúala ,kшtrásá-  
ban о 1у  fanitas цflј+úk+ar érиeit !az Gszfbrláik-  
Magyarr Monardhia ke+retei Іуen fagдna-  
tartott 1i'arvá'bansz+ágbiamr ё1te . . ."  

„А  magyair néző  a színpadon +forr-  
ponvtig lhevfüЛ lő  össz,e;csapáso ~k!bó4, az író ~i  
igazságke,reséia s!zervveldélyét s úrí,t ő  dik-  
ciбból ugyanaz(t +az +ítéllгtet ha1+lr,j,a ki-  
sütiј tenh, mint Аду  ez i!до  1!áj.t 2+rt cik- -  
keiböl +és ve+rseilből. ТггЫb ez rr: Ёrп!t ра!r- 
huгram: nféjpein!k +k+özlзrs sarsálb!ó1 'fakádé,  
közös írói h!tv!a.11+ás.  

Krцeža éle:kn,űve azonban m+árr a h-
szas 1ével~ben bontott 5zárnyat. A kor-
t magYar iradalomlban. — гfő;leg  Ipe- 
dig a színm!ű-i~rodayo!rnbra!n, — :senl:ii  
sincs, akt úgy álLlná az údő  r.próióá j+ t,  
mint - a rLagy ijugaszl ~á(v író. Az rissze-  
veteslben látrjuk nе  péltidárul a j er11 ~n-  
bős ёletrnп:uиet ránklhagyó (1Vfo+l+rvár Fe-
renc karLátiait. A kritika igénye, arnely  

Molnár tolla alatt az 0Іyimгpiá-ban és a 
Іattyú-Iьan — ugyanazlt гa vad)óisá$,ot  
3~'arimiálиa — findm ihroni+áдná és ратраго  
költészetté fiinoкnadcltt, ,Krl:eža .darafb- 
jáiban .а  támsiaкUalfm!i +és emberi sz!itru!á!aió  
mély+ére hatol, 1lényegretönő  é►s kímélet-  
А  Gцetmlbiay Lrbd sehol sem Laposodik  

kareszlrr>fék „5zácsövévé", !téte.l!illiulszitrá-  
ció!vá, Sarlsiшn,k legl-zeirruéilys5ebb, иérünk  
áта¢nrábó!1 iés idegeink iz!gallmiábál Ib ~p-  
lálk:ozó an!o¢z;a2varbai: szerelem, !megasa-  
1iás, é+let és ha1á1 k1 dбse!i  sűrűs!ö+dnek  
csom~antokká !a !drám! а  s.zёvegé!ben.  A 
Glérmibay-юk fenveпгardiak: gytlik!o1n!ak,  
lopnak, rm!érbélkt,e; цe!rцü,l brulj!ák, haun,is-  
kártyásak, . iszákasark, бs taxilieLtek.  A 
aseLe+kmёny zswfallt, de a +drámrai épпt-  
kem'es,ben a halknazóldó matiívurmoik he-  
lyükгön, vannak, úgylhagy a sп~rfitlé4s, nem  
hat irreáФis гbúlzásktént."  

Mint кnlin,den rrrfáis rvagy daralbrra а  
Nemzetiben, !а  +G1enbay Lbd-re is  csak  
nleihezen tehet jegYe1t kapni.  Máгai!us  
10-én ment 1цzen! Itödsz&, amint  
Ма(j+ar Taгns, га  színlhhátг  igazgaфóba.  
mondja, maguk a szín!észe,k is úgy ёr-  
z1к, hogy minél töhbeit ke+mii zпn,ro,  
a+nnáll jdbban fellislmeтfk rés lbéarzik  а  
darab nagysálgát. Va цostzín.ű , hogy  +K,r- 

1Іža +vás!osálb!an, ra harv!á it g&városb!an  lls 
hamarosan miűsгoгnra !kealül; a G1emb+ay  
Ltd — a N+eanizeti Sz ~ínház e1бa+da+slátbran.  

Nézelődés Betúországban  

G. Czimmer Anna 

5záirniuczkra  minden t~.+üllföl+di irodal-
mi s;zeпц c!iánál na ~gyoњ  !eserr д~м+y  1е-  
hit egy иј  áibték ё sіklönyiv megjjel!eмiése. 
Kí,vált ha olyranZ +sz(éрд  uninдt az a mesées-  
kön!yv kпilse1ű  Mi:fllrva kr.'adás! ,  rarruely-  
nгek Ikе rnémy !bálbCб(ј ~áм  !tarka +vi-rá+g,ak-  
ka2 +áitdomit ~bet(ik hrrdet'.ik,, hagy rajta  
fĐereszlt+i;u1 BiFTÚ,O(RISiZAG rejtelmeibe  
liélplhet be a !jfшgоszlávia+i hré;t;éves kis  
magyar. Ilyen vanzó Ikí.iiLsej ű , sz~ёp  nyo-  
má4sú é srziм,pcmpás +könyiv гb+al +sz `_nte  
gyere!kbélknak tűnik ,a tanulásг, álmdie 

~~гЈélпн  +e+lűvг.ss+ziülk n+elk јk, hogy  dk is meg-  
nzzadnak !a+z тrás- ~alvrasá!s  nagy  tu+dom:á-  
azyáé jr+t. A lfD nem fórumfa а  ban-  
könyг<r-bír.ád!artm ~a!k, azt elv!égezibe mra+r a 
4váram +szlaКv+élemiény+e•ло  és ra referins.  
~zrt a rtaa~►klönyiv!eit Vaj+daság A. T. ban-  
~шgyri :taná)сlsa jpválhag.yba. Fapmгfarma  
iszerrinit itefhá!t mindn rendben vian.  ~ls 
1т{égis, minЩІa vatami '  nefn volna egé-  
гSYGen! п~envdlb'en. A iiiaмlkömyv smarvá+vaL  
éllive, nélhólnY » ~in!ci!ke-+pineikІ  élszriл é.bel  
palpirra kívйnkaziik:.  
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Nem buа i ,uа , hgy a Qeönyv ќ ssze-  
áiиí~ó гi —  Ва1áл.9 Рá1 ёз  1Ва11áгу,  Anna — 
hаe,1y forröLolkat :halsználtaákl t fel,  +azt 
sem, tцidjнд4k,, hagy 'az йLusгztrádá De 
Maji Dilda е!1о1!vasta-е  é's meiglélrte ~tte-e 
а  вzö,vegleket, . ide va'1am+i кLiszharm,óclia 
é1э  Ib,izonУos,  2degen rűsé,g 'tűin+:k fel  a  
kö~nyгv+b,en. A :kéipek a,klszar mаІt áb- 
'r,ámo+ln,ak, гnг'_m.t axni,t Іа  s7zövegi mnnd. 

éllдаиl а  z+zёveg ,szerinrt Ји1>iskának а  
körme +alá me~zt valami. Éde+sanyj ~a 
тоиидја : Tartsd  az  ацјјаd Ju4.i!.hka.  A 
lké~pen az +lá гtható, +hgy a "üerdléft Cilótö.zi 
be. Va1gy p(éll гdául  Zoli új  ciгplđit иá+stá,r ~ol, 
t►nagalss,zá ~rút. A lkéipen f,élliоipđ  látlható. 

v,ás ~árt szeanl'édtető  -ké!pen nirnios sCm,  
á~rws, ,sem, vavá, az áru гk gazdátlanaul 

~á1+1ma1k az ;asz,taSon. Az est)étUi f!ii,rdés 
а ~гогиеуе  szeri ~nt »A fazélk+ba(ti fo+r,r а  
víz« •  Feluj ~ö+tt а  Iholld.« ,А  'kópec1 а  Ikislfiú 
`b+eé'pí,tetat fa ~jansz-Ikáldf.oia,n rfürdi!k, s az 
aыa ~kan át  а  fa,~yó  hold  l képe liátthat>о . 

1Л~Iás,ubt  az  ára zó rnelQett Ikélpráima, а  
'ráma szó ane!llebt гpediig, ,óra кéрге  all.  
Azt elhїistszпž&,,  hogy Biri  ailé ъi nni tu- 

~dоtt пnizet merítenu а  kwtlbóil, mert 
csargáslkцгbat rlá+tunik,  de  nehezen !kép- 
ze ІLhe!tő  ;е+1, hоgу  a  se+gí+temd +ak+arб  kis- 
`lámy +hoglyam  mentette  meg a 'völdrót 
besvne. ,A пnáros+ kéipe való!s,ág~os rejt- 
véirly, hogy +т ;е1 •у  o~rszágban is т'е1у  év- 
~szakban ,Lehet minldaz, ami  rajta  van?  
!De  l,átlha+tunik тЈég pгros padlásL~vobátt  
79, ;záLdkab,átos pir ,ascn;pđs anYlukát vá- 
sárlás Iközье,n zгsálkkbál sárcga mákat szó- 

~rádn+i, é hogy EtеІ  Іá1iv!а  etiti Terit, 
alki sizлиilté éQl. 

A  !h+étéve+se ~k ,tal mindezt nem ve- 

iszilk +ésгzre. Am, 'szablad-e &гem(po¢І►bn:ak 
~tekinten+i azt, hagy » а  igy,eгe гkelk úgY-  
'sen•и  veszifi é!szre«? Azt azonban két- 
>$légftelervül +élszreveszik ia ihléitélv~esek. is, 
hm:kоr a s+zöveglbe olyan ibetű  fordul 
t1ő, artnelуe гt mélg ern tan!uiltak (19. 
oldalon a V lbetű). vagу  amikor  ilyen 
!szavakat kell  olviasnio;k: rrvaldálreltetá, 
~úrezte. Ta1 ,ál.n rnég egy,ik-másik ,Uacvítát, 
ttanítónб t  is  zava ~ґba  hozza  az ékezeterk 
C~övetkezet!1en !haszn~Il+a ~ta (ugyanazor г  
aZ od!dda ~lorг  ip+éil~d;áw1 az i.irgie é1s lbelű  zó 
ho1 möv,id,  hol  ,hossizú  0; ér  iron 

+е!gym,ás m:elletut) é гr verej ~Uéket  csal  +hom- 
+Lakára ez a mondat:  5+i ~cc о:rmo'siai ~ca а  
~cérnából, mert  ver(!?) 

Ide{glenaz!erwv,é teszi+k a kbVnyvet ,а  
,város klépén a. manzárd ,t:eUds ' házak 
'(rtnik ~ar és hol iéllümik?), tоválbbá ezek a 
►nerve+k: Áron,  Bella,  He1la,  Ruha,  Zida, 
15zitvi, 0!szJkár,  Tini.  Ali+gfh:a haLLj  a dket 
a mi  оrszágunаdban :а  gyerek : cnehe- 

e.n  tudja  +а  zsd гrálfot é::,  az e+lefntat is 
~1+k ~ lpze_cъi a maga va4á ggálbs,rn,, axni -  
+kor a nag.y!b ~elttik é kislbetrLijk íközti vi- 
~szonyt  ezekkel  szemléitet ~i+k. 

1Betűanszáag гba 	ézeládиe rnig m 
 é+s ;éirdeke.s  dolgokat  ,is lát 

t~u1*, di s,ok lernxne  mind  ,els~oral`n,i. 
{Ei;yet azonlban rielm láttumdk, lhiába +ke- 
irestiilk: а  1у  lbetűlt  a  nagy+b;etűlk dísz-  
'gárdá(j á,baru.  
' Be;tűarszg helügyii szervei 	e  ve-  
gy!ék rassz m:éven,  hogy nem  s,iklottunk  
бt szó гnéliklilгl ezaken, di  mi  Bertűor-  
мzág sügyt nem tartj;u!k :szi ~g!о ,гúи  bel-  
~ülgiyrve'k, ,hanem  anindrnyájiurцk ;ügyé-  
~ .  

A német színpad  
válsága  

Ugyancsak meghúzza a halálharan-
got a német színház, a német színpad 
fölött Hans Weigel bécsi esztéta és 
műkritikus. »Requiem für das Thea-
ter« című  cikkében (Gyászmise a szín-
házért) talán kissé túl szélesen, kissé 
elnagyoltan, de sok éleslátással nyúl a  

kérdéshez és a német világvárosok  

színpadainak válságában a színház  
haldoklásának jeleit is látja.  

Az ember ezekután azt hinné, hogy  
a színpaidodl nak — a film és televízió  

nagy versenye miatt — nincs már kö-
zönségük s ezért sorvadnak el, holott  
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