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Habár a Zorka c. regényéről folytatásokban való megjelenése után 
sem jelent meg méltatás, Réti számára már a Nyugatban való szereplés 
is sikernek számított. E sikert növelte az, hogy barátai leveleikben jut-
tatják kifejezésre tetszésnyilvánításaikat és azt is, hogy tőle, mint író-
tól, az elkövetkező időben újabb munkákat várnak, — biztatják. Na-
gyonis feltételezhető, hogy a buzdítok között ott van Osvát Ernő, s ter-
mészetesen levéllel jelentkezik az író barátja, Beck ö. Fülöp is, aki 1912. 
V. 7-i levelét a következő szavakkal kezdi: „Amióta a Zorka megjelent 
a Nyugat-ban, mindig készültem önnek írni. De a mit erről mondhat-
nék, az mind kevéssé fontos dolog, és amint gyűlt, szaporodott, mind 
kevesebb kedvem lett hozzá, végre is eltettem, hogy személyesen adjam 
elő, ha lejövök a Béke-szoborral Aradra." A levélrészlet így, önmagá-
ban is azt érzékelteti, hogy annak írójára a mű igen nagy hatást gya-
korolt, sőt, hogy e benyomások az olvasás után és felületes vélemény-
nyilvánítás elhatározásának pillanataiban egyre jobban szélesedtek ki, 
olyannyira, hogy a szóban-elmondást igényelték. A zárósorok mintha 
még megfokoznák a levél írójának ezt az elismerését: „Örülök neki, hogy 
kedve jött dolgozni. A Zorka tetszett, hadd lássuk, mi következik."1 

A kedves és figyelmes barát Réti egyik elbeszéléséről is hasonlóan nyi-
latkozott egy másik levelében. A novellák megjelenése, a szerkesztőség-
től érkező, kéziratot kérő sürgönyök kétségkívül arra serkenthették az 
aradi ipariskolai tanárt, hogy a maga írói sokoldalúságát is próbára 
tegye. Ennek eredményeként jelent meg a Nyugatban 1914-ben Réti első 
színpadi művének, a Karén című három felvonásos színművének első 
felvonása. 

A mintegy 16—20 szereplőt mozgató színmű első felvonása Izlan-
don, a második Párizsban, a harmadik ismét Izlandon játszódna le. 
A színhelyváltozásból ítélve feltételezhető, hogy az író igen komoly té-
mát készült színre vinni. Egymástól merőben elütő környezetek, egyéni-
ségek és típusok ábrázolására vállalkozott, s komoly darabot akart írni. 
Mindez azonban csak feltételezés, mert a folyóiratban csak az első fel-
vonás jelent meg, a többinek viszont nyoma veszett. Hagyatékában sem 
maradt fenn. Könnyen meglehet, hogy ez azért alakult így, mert sem 
a szerkesztő, sem a szerző nem voltak megelégedve az eredménnyel, és 
sorsára bízták a da rabo t . . . 
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Témájában nem új, még csak Réti témavilágának keretében sem, 
hiszen a Zorka Rácz Emmájának figurájában benne van a női emanci-
páció kérdésének érintése, mégha a vizsgálatot lebonyolító tanfelügyelő 
unottan is hallgatja végig az e tárgykörben jó elméleti felkészültséggel 
rendelkező tanítónő fejtegetését. Mégis lehetőség volt ez az író számára, 
hogy e kérdéskörrel kapcsolatos állásfoglalását a színpadra vigye. Ibsen 
Babaszoba című műve (1879) már jóval előbb felvetette ezt a kérdést, 
s ennek nyomán Réti a maga megfigyelése, tapasztalata és álláspontja 
szerinti értelmezésben vihette volna tovább a témát, de nem vitte. Olyan 
színhelyet választott cselekményének (Izland), amelyben figurái nem 
mozoghattak reálisan, mert az író e környezet emberformáló, egyéni-
ségérlelő viszonyait ahhoz túl kevéssé ismerte, a darab cselekménysora 
viszont olyan, hogy a mesejáték-megoldást nem teszi lehetővé, ahhoz 
mérve túl valóságszerű, a kérdés érdelmeges tárgyalására viszont nem 
vállalkozik a szerző. E kettőség következtében a jó, csak — sajnos — 
sokszor öncélú dialógusokon kívül az figyelhető meg, hogy az író mi-
lyen fantáziával viszi művébe az általa soha meg nem látogatott, de 
útleírásban minden bizonnyal nagy élvezettel olvasott sziget geizires 
csodáit és lakosainak ámulatbaejtő naiv becsületességét. A mesésnek és 
valósnak egymással való feleselése már a szerző színpadra vonatkozó 
utasításában fellelhető: „Alacsony szoba, egyszerű bútorok. — Köny-
ves polc. — A hátsó fal mellett kályha, tűz ég benne, ibrikek állnak 
rajta, fölötte a polcon tányérok, poharak. A szoba a színpad egyik ol-
dalát foglalja le, a másik rész festői környezete a vadregényes vidéken 
álló magános házak. A távolban hófedte csúcsával a Jökull látszik."2 

A szoba egyszerű berendezése a valóságos falusi-tanyai életet jelzi, míg 
a tá j — „vadregényessége" a mese tájait érzékelteti. E két, egymástól 
elütő világra utaló színpadi valóságot a szobában beszélgető fiatal házas-
pár sem köti össze. 

Mindez, így összeszedve, már-már a giccs benyomását kelti, amit 
még fokoz az újságot olvasó fér j és rokkán fonó feleség „csodálatos", 
valójában pedig az igazi nyugtalansággal, háborúval, gyilkossággal és 
öngyilkossággal teli világról induló társalgása. Ezt a veszélyesen giccses 
nyárspolgári békesség-idill felé sodródó cselekmény- és hangulatfonalat 
azonban sikerült a szerzőnek a házastársi nézetkülönbségek körvonalai-
nak sejtetésével némileg feltartóztatnia, mert míg a fér j az ő életüktől 
függetlenül folyó valódi világ dolgairól alkotott nézetét úgy fogalmazza 
meg, hogy „mindenféle fájdalmat el lehet viselni, az öngyilkosság is 
csak rossz szokás, egyik ember eltanulja a másiktól" — és „Nem jó az, 
ha sok ember él egymás mellett. Rettenetes lehet százezrekkel együtt 
élni egy városban"3, addig felesége, Karén, éppen ellenkező véleményt 
vall. Szerinte az öngyilkosságot okozhatja „Fájdalom, bánat, amit nem 
lehet elviselni", a többmilliós városra viszont azt mondja, hogy: „Érde-
kes lehet, szeretnék egyszer nagy tömegben lenni, magas házak között, 
kocsizörgés lármájában, zsivajban, élénkségben, ott szeretnék lenni, ahol 
legsűrűbb a tömeg, emberek között, akiket nem ismerek, nem tudnám, 
nem törődnék vele, hova megyünk, merre megyünk, félni szeretnék, szé-
dülni, rábíznám magam a tömegre, nem törődve semmivel, mennék, 
mennék mennék."4 A drámai szituáció adva van: a nyárspolgár férjjel 
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szemben ott van unatkozó felesége, aki szinte Ady Üj vizeken járok-já-
nak szenvedélyességével vágyik a „félelmetes" életre. Polgárokra jel-
lemző gondolatokat és érzelmeket fejeznek ki ezek a „vadregényes" táj-
ban eldugott és izlandi népviseletbe bujtatott tanyaiak, akiknek azon-
ban mesébe illő lehetőségeik vannak, ugyanis a feleségét szerető fé r j 
azonnal kész az ajánlattal: költözzenek városba. A kiváló lehetőség mel-
lett párbeszédükből az is kitűnik, hogy témájukról először társalognak, 
tehát vágy-ötletre felelet ötlet a válasz. A tárgyalt kérdésnek családi 
életükön belül nincs múltja, és éppen ezért kettőjük múltjának esemé-
nyeiről sem világosíthatja fel a nézőt, amiből pedig az a logikus követ-
keztetés vonható le, hogy a darab elkövetkező eseményei a mű cselek-
ményidejének kezdetén vannak az indulás fázisában, s a gondolattól fog-
nak érni a tettig. Reménykeltő változást sejtet ez a megoldás Ibsen em-
lített művéhez viszonyítva, ugyanis a nagy norvég író „a múlthoz való 
viszonyból, újraértékelésből, más színben való felfedezéséből csihol drá-
mát." Férje ajánlata azonban nem foglalkoztatja Karent. Egyszerűen 
válaszol: „Szeretek én itt." 

Társalgásuk is a legközelebbi szomszédra terelődik, de Niels, a férj , 
még foglalkozik felesége ötletével, bizonyos kíván lenni, s ezért gya-
núját nem is rejti véka alá: „Mégis azt hiszem, hogy te vágyódsz az 
emberek közé" — mondja megbecsülni valóan nyíltan és őszintén, de 
felesége tiltakozva felel: „Dehogy, Niels, hogy jut ez eszedbe?" Válasza 
meggyőző, s az író semmi olyan játékra vonatkozó utasítást nem fűz 
ehhez, amiből a néző Karén bizonytalanságára következtethetne. A vá-
ros, ahova Niels ajánlata alapján költözhetnének, ugyancsak meghatá-
rozatlan; nem tudni, hogy miért nem vonzza a fiatalasszonyt: azért-e, 
mert meg sem közelíti azt a nagyvárost, amelyet áradozva írt le, vagy 
talán csak vágya volt, amolyan kívánt futó borzongás, amelyet férjének 
hangosan mondott el, s aminek teljesülését valójában maga sem óhajt-
ja. A házaspár párbeszédet lezáró mozdulatai (átölelik egymást) ez utób-
biról győzik meg az olvasót (nézőt). Tehát csak múló ellentét volt, e cse-
vegésben, mert házasságuk teljesen kiegyensúlyozott, beleillik a „festői" 
tájba és az asszony maradéktalanul elfogadja fér je világtól elzárkózó, 
mindenféle küzdelmet, mindenféle harcot és törekvést magától egyértel-
műen elutasító nyárspolgári „igazságát". E pillanatban Gozsdu Elek 
Ultima ratio-ja öreg temetőcsőszének vonatot és haladást nélkülözni 
tudó hősét véljük felismerni a fiatal izlandi házaspárban; csakhogy, míg 
az elbeszélésben a társadalmon és civilizáción-kívüliség csődjének hős 
általi felismerése tragikus, mert az elbeszélés főszereplője ágrólszakadt 
szegény és a maga sorsán változtatni nem tudó aggastyán, addig a szín-
mű hősei életerős fiatalok, akiknek az élet előli visszavonulása élettani-
lag indokolatlan, s akik éppen ezért fokozottabban ítélhetők el. Ez az 
ítélet azonban az első jelenet minden tényszerű mozzanatából és infor-
mációjából lecsapódó logikus következtetés ellenére sem egyértelmű. 
És ami ezzé teszi, az nem az első jelenet eseményéből adódik, hanem 
a másodikéból, amelyben az ú j szereplő (Belfort) a romantikus véletlen-
től „vezéreltetve" ugyan, de éppen olyan városból érkezett, amely az 
előző jelenetben annyira meghatározatlan maradt, s amelyet a maga 
ábránd-voltában sem kívánt a férje elérhetőbb városáért felcserélni 
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Karén. Belfort f igurája éppen ebben a mesebeli ábránd-városból való 
érkezésében nyúj t ja annak lehetőségét, hogy maga is a mesebeli királyfi 
legyen, egy költőileg megalkotott „más", de a fantasztikum logikája 
szerint s legalább a mese síkján elfogadható világba vezesse a művészi-
re és költőire fogékony fiatalasszonyt. De az író nem a rendkívülire, 
nem a csodára épít, így Belfort megjelenésének logikailag semmiképpen 
el nem fogadható mozzanatát igyekszik a valóság szempontjából elfo-
gadhatóvá tenni. Ebből csak baja van a szerzőnek, mert a cselekmény-
nek a mindennapi élet keretei között és követelményei szerint kell foly-
nia. így az ú j szereplő bemutatkozása után élete üres, céltalan folyásá-
ról, valamint gazdagságáról beszél, s ez utóbbinak tényét kétezer f ran-
kot érő gyűrűjével bizonyítja. Mindez, az előző eseményeket majdnem 
feleslegessé tevően, szinte újból indítja a cselekményt. Belfortnak meg 
kell csodálnia az izlandi házaspár egyszerű életét és a házaspár magas-
színtű kultúráját — dicsérve a könyvtárat is; ennek irodalmi-tudomá-
nyos értékéről, az alkotók nevéről és műveik címéről azonban nem ejt 
szót, aminek hiányában azután a néző (olvasó) a család kultúrszínvo-
nalára vonatkozó információi nem bővülhetnek. A társalgás „szabályos" 
menetének szigorú betartása következtében vontatottan mozdul tovább 
a történet. Mindinkább a valóság elemei hódítanak tért a mese, a fan-
tasztikum rovására, anélkül, azonban, hogy a szereplő cselekedetei lélek-
tanilag indokolttá válnának. Most már csak Karén saját kitalálású me-
séje maradt meg annak érzékeltetésére, hogy az író egy más, műveltebb 
és művészileg teljesebb életet érdemlő egyéniséget kívánt a színpadra 
állítani. Karén meséje kétségkívül egyik legsikerültebb pontja a darab-
nak: hangulatos és népies, de emellett még az egész mű leginkább Iz-
landhoz kötődő mozzanata is. Ha az író önálló, eredeti alkotása, akkor 
Réti elbeszélő képességét bizonyítja, s azt is, hogy szerzője a népi köl-
tészet értő olvasója, ebből kifolyólag csak sajnálhatjuk, hogy hasonlók 
írásával nem foglalkozott. De ezt az igen jól sikerült mesét minden ér-
téke ellenére sem tudja Réti meggyőzően kihasználni Karén figurájának 
környezetéből való meggyőző kiemelésére. Ennek egyik oka, hogy hős-
nője túlságosan passzív. Olyannyira az, hogy maga nem is igyekszik e 
kiváló képességére felhívni a vendég figyelmét, ugyanis a mesélésre az 
eléggé naivan dicsekvő fé r j kéri fel őt, s majdnem úgy biztatja, mint 
óvodás gyermeküket „szereplésre" a sikerében osztozni akaró szülők. 
Ami feltűnő ebben az epizódban az az, hogy Karén egyáltalán nem 
értelmiségi magatartású, habár azt is megtudjuk róla, hogy igen olva-
sott, feltételezhetőleg tehát művelt egyéniség. Ő nem is próbálja, még 
csak naiv őszinteséggel sem megvédeni alkotó ábrándozásait, elrévedezé-
seit az ugyancsak gyakorlatias laposságra való Jon véleményével szem-
ben, aki éppen a félig lehunyt szemmel való nézésről, az ihletett hangu-
latról mondja: „Elég, ha akkor hunyja be az ember a szemét, mikor alszik, 
különben okosabb, ha nyitva tart ja". De Karén előbb említett meséjé-
nek értéke és rendkívülisége nagyban csökken akkor is, amikor a helyi 
„csoda", a kis Strokrt nevű geizir „viselkedésének" elmondatása szán-
dékával színpadra hívott két tengerész egyike arról számol be, hogy a 
tengeren a víz szintjére lecsapódó hajófüst különös alakzataiból ő is sár-
kányt látott kibontakozni, alakulni. A tengerész látomásával Karén nem 
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mindennapi képessége egyszerre mindennapivá válik, tehát a mesék 
kitalálása sem alkotás, nem költészet, hanem egyszerű, hétköznapi do-
log. Ez bántóan tompítja Karén a környezetétől lelki kifinomultságában 
elütő, adottságai révén életkörülményei és a többi szereplő fölé növő 
egyéniségét. A mű további részében aztán Karén rendkívüli, költői tu-
lajdonságainak kiemeléséről teljesen lemond a szerző. Egyszerűen szép 
asszony a továbbiak során, akit szökése pillanatában húznak még vala-
melyest vissza a népi erkölcs szálai, ám csakhamar megnyugtatja ma-
gát azzal, hogy az idegen mellett tanulni fog. De hogy mindez megtör-
ténhessen, annak elfogadható formát kell adnia az írónak. Ezt ő maga 
is tudja, a színpadi szituáció azonban terve kibontakoztatása ellen szól, 
mert a színpadon túl sokan vannak. Ezért váratlanul és gyorsan intéz-
kedik: a matrózokat a hajókürt megszólalása vezényli le a színről, a fér j-
nek meg a fiatal, nősülésre érett szomszédnak valami fontos elintézni-
valójuk akad. Az indulásra készülőkkel az európai, illemtudó, gazdag 
idegen is menne, de őt éppen az első jelenetben még „rossz" világról 
értekező Niels tartóztatja azzal, hogy ők hamar visszajönnek, addig pe-
dig majd Karén fogja szórakoztatni őt. Niels, akinek a darabban a tom-
paeszű fé r j kissé megsajnálni való komikus szerepe jutott, e tettével 
túltesz eddigi önmagán, de Karén, a parasztmenyecske is közel jár 
hozzá, mert egyáltalán nem tiltakozik az idegennel való együttmaradása 
ellen, bár, ha ténylegesen parasztasszony volna, legalább formálisan til-
takoznia kellene, éppen azért, mert a szokásnak megfelelő szertartással 
üdvözölte Belfort-t érkezésekor. Naivitásuk azt a benyomást kelti, mint-
ha az izlandiaknak sohasem lettek volna semilyen kellemetlenségeik a 
világ minden tájáról hozzájuk elvetődő hajósokkal és utasokkal. Az író 
azonban mindezektől az eljárása ellen szóló reális elemektől függetle-
níti magát, s végülis Karén egyedül marad azzal a teljesen idegen Bel-
fort-tal, akinek „mohó tekintete alatt lesüti szemeit" még férje jelenlé-
tekor is. Az erőltetetten beállt változás szünetét a szerző aránylag 
könnyen hidalja át azzal, hogy Belfort-ral felvilágosíttatja Karent arról, 
hogy Jon is szerelmes belé, de az asszony nem hajlandó a társalgás fo-
nalát felvenni, s hogy egérutat nyerjen, gyorsan és kapkodón fejezi be 
a matrózok érkezése miatt megszakított meséjét. Belfort, akit „annak 
idején" nagyon elragadott a mese, most nem mutat különösebb érdek-
lődést, hanem a „tárgyra" tér, — udvarolni kezd. Ezzel mintha szerep-
csere is történt volna: — Karén, a főhős, mellékszereplő lett, s a mel-
lékszereplő Belfort lépett helyére. Nem csak abban nyilvánul meg ez 
a szerepcsere, hogy az idegen „férfiasan" kezdeményező lett, hanem 
abban is, hogy a tapasztalt udvarló „bevált" módszerével áll elő, hogy 
elragadja a tapasztalatlan fiatalasszonyt, tehát egyszerre az is lehetsé-
gessé válik, hogy az író éppen az udvarlásban gyakorlott férfiaknak 
asszonyok feletti hatalmát kívánta bizonyítani e darabiával. Az udvar-
lásba belelendülő férfi azonban nem egykönnyen éri el célját: Karén 
ellenáll a szépségét magasztaló bókoknak. Puszta szójáték volna pár-
beszédük, ha egy szellemes fordulatot nem vinne bele a szerző. Bel-
fort-ral témát cseréltet, s az most a fiatalasszony színésznői tehetségé-
nek dícsérésébe kezd, amivel leginkább érinti azt, de Karén állásfogla-
lásán mégsem változtat, s ezzel széptevő partnerét igazi udvarlói mivol-
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tának teljességében való megmutatkozására készteti. Belfort jellemzése 
szempontjából érdekesen és ugyanakkor dinamikusan is záródik e 
jelenet: 

Belfort: Isten Önnel. (Kalapját veszi.) 

Karén: Nem vár ja be a férjemet? (Feláll ő is.) 

Belfort: Mondja neki, hogy a kapitány küldött értem. 

Karén: Hazudjak? 

Belfort: Nem hazugság, valóban mennem kell. Egy édes vendégein 
kényelméről kell gondoskodnom . . . 

Karén: (háttal az asztalhoz támaszkodik. Elfojtott hangon): Ki az? 

Belfort: (odahajol): Maga a z . . . várom. 

Karén: Ne várjon. 

Belfort: Várom (Átöleli és szájára tapasztja száját, aztán gyors lép-
tekkel az ajtó felé megy. Karén becsukott szemekkel moz-
dulatlan marad.) 

Belfort: (keze az ajtó kilincsén): Várom. (Pillanatig nézi Karent, 
aztán lábujjhegyen visszamegy, lehúzza gyűrűjét, s az 
asztalra teszi, reá mosolyog Karenre, az ajtó felé megy, 
mégegyszer halkan visszaszól.) 
Emlékül. . . Várom . . . 
(Kimegy, a ház előtt megáll, csókot int vissza és távozik.)5 

Az ezután következő monológban Karén viszi végbe azt, ami ud-
varlójának nem sikerült: magát győzi meg arról, hogy az idegennel meg-
szökve alkalma nyílik majd a tanulásra. Ez nem egészen meggyőző ma-
gyarázat, és nem csak azért nem az, mert a hősnő maga is sokat inga-
dozik, hanem azért, mert ha Karén csakugyan annyira tanulni akart 
volna, akkor már előbb is rávehette volna férjét a tanulásra nagyobb 
lehetőséget nyújtó városba-költözésre, hisz ezt Niels is ajánlotta . . . így 
szökése lehet szeszély, véletlenség, meggondolatlanság, naivitás, tapasz-
talatlanság, karier-vágy eredménye és Belfort hódító varázsának követ-
kezménye egyaránt. Az első felvonásból Karén további sorsára sem lehet 
még feltételesen sem következtetni, hiszen a harmadik felvonásra ter-
vezett Islandra való visszatérése éppúgy lehet dicsőséges, mint visszafo-
gadást könyörgően koldusi. Karén nem Nóra, és nem csak azért nem az, 
mert szökve, hazudva és a „kapu becsapása" nélkül távozik otthonából, 
s mert őt nem a „múlt" készteti erre a távozásra, hanem azért nem 
Nóra, mert cselekedetei valójában nem is cselekedetek. Nem is lehetnek 
azok, hisz jellemző erővel nem bírnak, párbeszéde pedig egyszerű, min-
den drámai sűrítéstől mentes csevegés. A Karén alapjában véve nem is 
színpadi mű, hanem dialogizált elbeszélés, amelynek érdekessége hősének 
tétova nyugtalanságban van. E nyugtalanságot érzi Karén és az öntu-
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datlanul, ötletszerűen fel-feltör belőle, de bár a nyugtalanság ösztön-
zőleg hat rá, cselekvésre ingerli, mégsem foglalkozik ezzel az érzéssel, 
nem kutat ja okát, tetteit sem tervezi, de megtörténtük után sem mér-
legeli azokat. Karén egyáltalán nem gondolkodik, nem tervez, csak él, 
— vegetál. Éppen ezért lehetett volna ez a mű mesejáték, vagy a mese-
elemek „tulhajtása" esetén groteszk komédia, és a női emancipáció har-
cának magyarországi viszonyok között élő úttörői életsorsát és világát 
bemutató dráma is. De egyik sem lett, mert a szerző elkötelezetlenségé-
ben egyik irányba sem fejlesztette hősének életét. Réti megírta ezt a 
munkáját anélkül, hogy hőseit határozottabban jellemezte, küzdelmük, 
cselekvésük okát és célját pedig megvilágította volna. Írásakor a való-
ságra nem támaszkodhatott, mert tárgyát tapasztalatain kívüleső világ-
ból merítette, kiépített, végiggondolt társadalmi-filozófiai mondaniva-
lója, gondolata nem volt, ennek következtében az írói fantázai sem se-
gíthette sikerre a színműírással és a színpad világával ismerkedő író 
első darabját. Színpadra szánt második mukájával, a Vióra című egy-
felvonásos tragédiájával ellenben már jelentős sikert ért el. 

A VIÖRA azonban már egészen más alkotás. A szereplők jól karak-
terizált egyéniségek, akiknek emberi-társadalmi gondolkodását a város-
tól elzárt falusi-paraszti élet formálta, és akiknek e világ keretein belül 
múljtuk, jelenük és jövőjük van, illetve lesz, ha nem is igazán szép, és 
nem is igazán jó az a jövő, ami e tragédia szereplőire vár. És hogy ez 
a jövő nem lehet szebb, mint amilyennek Ígérkezik, annak oka a szerep-
lők drámaidő szerinti jelenében van, ez viszont a múltjuk produktuma. 
A múlt Réti színművei közül csak ebben az egyfelvonásosban kapja meg 
azt a szerepet, amelyet Ibsen Babaszoba című munkájában is nyert, mert 
tulajdonképpen itt is az ,,A dráma lényege, hogy a megidézett múlt 
most is cselekvésre, színvallásra, sőt átváltozásra készteti a hősöket."0 

Ibsenre emlékeztető megoldás az egyfelvonásosban az is, hogy egy, a 
családon kívüleső személy indítja el a múltnak azt az újraértékelő folya-
matát, amely a jelenben állásfoglalásra és átváltozásra is készteti a hő-
söket. Réti művében ezt a szerepkört tölti be Zimbrán, a kis mű névadó 
hősnőjének, Viórának lánykori szeretője és gyermekének természetes 
apja. De a férfi és nő viszonyának ábrázolásában és probléma-látásában 
szerzőnk lényegesen eltér a nálánál sokkal ismertebb és jelentősebb nor-
vég író felfogásától: Vióra nem a nők egyenjogúságáért közdő polgár-
asszony típusa. Nem is lehet az, hisz az értelmiségi Nórával szemben 
ő egyszerű parasztasszony, az erdőőr, Joan felesége, így a férfi és nő 
harcát lényegében a nemek harcaként éli át, s ebben inkább Strindberg 
női figuráinak távoli rokona. És azért csak „távoli" rokona Strindberg 
hősnőinek, mert a „rokoninak" mondható szálakat Vióra és Zimbrán 
régebbi, azaz Vióra házassága előtti viszonyának eseményei képezik, 
s ezek a mű cselekményidejében már csak emlékekként és Zimbrán tel-
jesületlenül maradt vágyaiként fedezhetők fel. Réti művét azonban 
mindkét író alkotásaitól élesen elhatárolja a szereplők falusi-paraszti 
volta, ami világuk elkülönültsége, zártsága, valamint az író naturalista 
ábrázolásmódja következtében szinte magától értetődőleg mond le a tu-
datos társadalombírálatról. A Vióra műfaji hovatartozásának kérdését 
illetően éppen ezért látszik leglogikusabbnak a népi dráma említése, 

39 



amelybe Hegedűs Géza és Kónya Judit közös munkájukban7 Móricz 
drámáit is sorolják, s amelynek irányzatát Osváth találóan paraszt-na-
turalizmusnak nevezi.8 Ebbe az irányzatba azonban a Vióra bizonyos 
megszorítással kerülhet, mert nem egészen egyértelműen paraszt-natu-
ralista alkotás, ugyanis a hősök nyelve, beszéde nem tájszólásos, így e 
mű kapcsán nyelvi naturalizmusról nem eshet szó. A hősök élete, élet-
körülményei, gondolkodásmódja, továbbá a színpad és az írói ábrázo-
lásmód viszont ehhez az irányzathoz tartozóvá teszi Réti művét. A kis 
műben az írónak sikerült ezt a millieut hangulati egységben, az egyfel-
vonásos követelményeinek megfelelően ábrázolnia. A novelláit igaz tör-
ténetek alapján író Réti ebben a vállfajban sikeresen fejezi ki témáját, 
azt a megtörtént eseményt, amely alkotásának magvát képezi, s ami 
önmagában is drámai, balladaszerű és ugyanakkor novellaszerű is volt. 
Mindez (az írói alkat és irodalmi vállfaj találkozása) a véletlen szeren-
csés játéknak tűnik, hisz írónk művének megjelenése, majd egy-két 
évadnyi műsoron tartásának sikere ellenére sem írt több hasonló témájú 
és vállfajú alkotást. Talán, ha az egyfelvonásos drámák írására össz-
pontosít, több sikert is megérhetett volna, főképpen, ha a falusi-paraszti 
sors ábrázolását választotta volna tárgyául, de nem választotta: egy egy-
felvonásos vígjátéka és ugyancsak egyfelvonásos ifjúsági tárgyú tragé-
diája maradt fenn drámái közül. 

A Vióra az egyetlen olyan Réti-darab, amelyet több színtársulat is 
bemutatott és huzamosabb ideig tartott műsorán. A mű megjelenésétől 
számítva nem kevesebb mint hét év telt el az ősbemutatóig, s ekkor is 
majdhogynem véletlenül tűzte a népszerű Forgács Rózsa budapesti ka-
maraszínházának műsorára. Mégis, Réti Ödön legnagyobb irodalmi si-
kerei és legjobb alkotásai között kell számon tartanunk e művét. 

A Viórát 1924. március másodikán mutatta be Forgács Rózsi Kama-
raszínháza. A darab sikerét bizonyítja, hogy szinte minden korabeli lap 
irodalmi és színházi rovata szükségesnek tartotta, hogy tudósítson az 
eseményről, sőt a szegedi Színházi Újság még ez év május 31-én is ak-
tuálisnak tar t ja egy „izgalmas" riport közlését. Hogyan fedezte fel for-
gács Rózsi a Viórát? Izgalmas hajsza Réti Ödön után címmel és mellék-
címmel. A riport valóban érdekes, tehát leleményes újságíró írhatta, aki 
értett a színészek és szerzők népszerűsítéséhez, amire a hallgatag és 
csendes (Juhász Gyula írta le ilyennek) Réti Ödönnek is szüksége 
volt már. 

„Ismeretes — írja a cikk szerzője, hogy Réti Ödön 1916-ban írta 
meg ezt a darabját, amely 1917-ben a Nyugat-ban jelent meg. Azóta nem 
igen esett szó róla, és éppen ezért indokolt volt a következő kérdés, amit 
Forgách Rózsihoz intéztünk: 

Hogy került a Vióra a Kamaraszínház műsorára? 
Forgách Rózsi kedves közvetlenséggel mondotta el a Vióra újjászü-

letésének történetét, amelyben fontos szerep jutott a lenézett, de még-
sem nélkülözhető deus ex mechinának is. A dolog úgy történt, hogy a 
Kamaraszínház elfogadta Vándor Kálmán egyik kétfölvonásos darabját, 
amelyről eleinte azt hitték, hogy kitölti az egész estét. Megkezdték a 
próbákat és akkor derült ki, hogy a kétfölvonásos túlságosan rövid. 

Valamit kellett tenni. 
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Először azzal kísérleteztek, hogy a darabot zenével toldják ki. Ez a 
kísérlet azonban nem sikerült, mert a Kamaraszínház házi zeneszerzője 
által komponált muzsika mindössze öt perccel hosszabította meg az elő-
adás idejét. A kudarc után elhatározta Forgách Rózsi, hogy más megol-
dást keres, egyfelvonásos színmű képében. Csak azt nem tudta, hogy 
honnan veszi a kívánatos egyfelvonásost. Régi irodalmi folyóiratokat 
böngészett és hosszas keresés után kezébe akadt a Nyugat-nak az a szá-
ma, amelyben a Vióra megjelent. Elolvasta a darabot és nagyon meg-
örült neki! 

Megtalálta a megoldást!" 

A cikkíró azonban ezzel még nem elégedett meg; külön kis mesét 
szerkesztett annak ürügyén, hogy „a szerző beleegyezését ki kell kérni," 
és evégett fel kellett deríteni, hogy „ . . . ki az a Réti Ödön? És merre 
van hazája?" Végülis azonban, de, persze, „bonyolult" nyomozás után 
és a véletlennek hála, a szerző is előkerült, s a ,,premier napjára" meg-
érkezett beleegyező válasza. 

A valóság azonban, mint rendszerint, ezúttal is sokkal egyszerűbb, 
azaz gyakorlatiasabb. A kamaraszínház mindenese, Forgács Rózsi, mert 
darabkutatásra ideje sem lehetett, egyszerűbb megoldáshoz folyamodott 
akkor, amikor Vándor Kálmán Péter és a nők című darabjához, az esti 
műsoridő kitöltése érdekében egy egyfelvonásost kívánt műsorára tűzni: 
a Nyugat szerkesztőségéhez fordult, s miután ott Réti e darabját a ján-
lották, és azt alkalmasnak is találta, műsorára tűzte. Forgács Rózsi va-
lóban engedélyt kért szerzőnktől, mint ahogy azt 1924. február 16-i kel-
tezésű levele is bizonyítja: 

„Tek. Réti Ödön úrnak Szeged 

Március 2-án bemutatásra kerülő darabunk elé 1 felvonásos darabra 
is szükségünk van. Felhívták figyelmünket Önnek a Nyugat 1917 
augusztus 16-i számában megjelent Vióra című egyfelvonásos színmű-
vére. A darabot elolvastuk, azt céljainknak megfelelőnek találtuk, és 
abban az esetben, ha még nem adták máshol elő, úgy színre hoznánk 
március 2-iki bemutató előadásunkon. Tisztelettel kérjük szíveskedjék 
velünk postafordultával közölni — lehetőleg express —- hajlandó-e da-
rabját nekünk átengedni. 

Teljes tisztelettel: 
Forgács Rózsi Kamaraszínháza 
Igazgatóság' 

Három nappal később, tehát 1924. II. 19-én az színésznő újabb le-
véllel fordult Rétihez, amelyben arra vonatkozólag kért utasításokat, 
,,. . . hogy a szereplők kimondottan román nemzetiségűek-e és öltözkö-
dés szempontjából mik az Ön kívánságai és elgondolásai, hogy a rende-
zés ezzel karöltve tudjon dolgozni. Nevezetesen arról van szó, hogy Joan 
erdőőr, állami erdész-e, uniformisban. Zimbrán Todor paraszt vagy mun-
kás?" stb. Csak sajnálhatjuk, hogy Réti válaszára nem találtunk, de hogy 
darabját nemzetiségi környezetben képzelte el a színpadon is, azt kiol-
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vashatjuk a színésznő 1924. február 25-én kelt szerzőnknek címzett újabb 
levélből, mely teljes egészében így hangzik: 

„Igen tisztelt uram! 
Mindkét levelét — egyik express — a küldött képpel és aláírt szer-

ződéssel, megkaptuk és köszönettel vettük az abban foglalt instrukció-
kat. Az alakok úgy maradnak ahogy Ön elgondolta, románok. A kis 
dráma levegője szerintünk is megkívánja az erdélyi havasokat. A da-
rabból a próbák serényen folynak és minden reményünk megvan arra, 
hogy a munka sikerrel is fog járni. Igen örvendenénk, ha módját ejt-
hetné, és a premierre feljöhetne. 

Csatoltan küldünk egy színlapot és ajánljuk magunkat teljes tisz-
telettel." 

Tehát nem csak a szerző darabjának előadására szóló engedélye, de 
ő személyesen is megérkezhetett a premierre. Ám a Színházi Üjság cikke 
és Forgács Rózsi első levele hasonlóságot is tartalmaz: mindkettőből az 
vonható le, hogy Réti darabja, minden kvalitása ellenére, a műsoridő 
kitöltésének követelménye folytán jutott színpadra. És Rétinek minden 
bizonnyal nagy szerencséje volt az, hogy éppen Forács Rózsi Kamara-
színháza tűzte műsorára egyfelvonásosát, ugyanis a korabeli kritika 
majdnem egybehangzólag dicsérte e társulat majd minden fellépését. 
Lugosi Döme szegedi színműkritikus és színháztörténész, aki Kelemen 
László és az első „Magyar Játszó Színi Társaság" címmel könyvet is je-
lentetett meg, és azonkívül egyfelvonásost is írt, őszinte lelkesedéssel 
üdvözli a Szegedi Városi Színház igazgatóját, Andor Zsigmondot abból 
az alkalomból, hogy vendégjátékra szerződtette Forgács Rózsi Kamara-
színházát. Az együttes G. Hauptmann Elga és Réti Ödön Vióra című 
darabjait mutatta be Szegeden 1924. május 21-én. Ez alkalomból írt Lu-
gosi kisebb tanulmánynak beillő méltatást az együttesről, amely sze-
rint: „ . . . most a Forgács Rózsi nevéhez fűzötten előre tudja mindenki, 
hogy jó darabokat és jó, sőt legjobb előadásban mutatnak be a szegedi 
színházban", majd pedig a színtársulat művészi kvalitásait méltatva a 
küvetkezőkkel folytatja: 

„Forgács Rózsi Kamaraszínháza" fiatal lelkű, de nem kezdő, komoly 
tudású, de mégis művészi kedélyű színésznők és színészek társulatba 
tömörülve, újszerű stílussal, a művészet nemes eszközeinek felhaszná-
lásával azt a célt tűzték maguk elé, hogy a színpadon kizárólag irodal-
mat adnak, új törekvéseket mutatnak és új ízlést teremtenek. Nem kell 
azonban arra gondolni, hogy az a művészet, amit ők művelnek exotiku-
mok és furcsaságok összeillesztése. Sőt, minden egyszerű, cikornya és 
sallang nélkül, olyan, mint a megtestetült modern gondolat, amely az 
anyagszerűségen és a stilizáláson alapszik. 

A művészetben nincs új, a teremtő őserő hordozza az ú j vágyakat 
gondolatokban s minden ú j gondolat odafűződik az elődjéhez, mint az 
acéllánc egyik szeme a másikhoz. Forgács Rózsiék művészete ezért nem 
új, csak újszerűen ható. Nem távozik el a stílusuk az egyetemességtől, 
hanem inkább az a céljuk, hogy kifejezési módjukkal az érzéseket minél 
nagyobb rétegekben gyújtsák lángra. Az ő művészetük a kollektív mű-
vészetek jegyében született, és annak ma egyetlen élő művészi hirdetője 
Magyarországon."10 
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És anélkül, hogy elmélyednénk a korabeli színjátszás tanulmányo-
zásában, igazat adhatunk e méltatás írójának és hitelt is a méltatás ér-
tékének. Forgács Rózsi kamaraszínházának tagjai, valóban „fiatal lelkű, 
de nem kezdő, komoly tudású, de mégis művészi kedélyű színészek és 
színésznők" társulata volt, hiszen Forgács Rózsi azon színészek egyike, 
aki első szerződését a Lukács György, Benedek Marcell és Bánóczi 
László által alapított Tháliá-tól kapta, s Hevesi Sándor rendező irányí-
tásával dolgozott. Ez a színház azért is jelentős, mert amint Czine Mi-
hály a Naturalizmus című könyvének bevezető tanulmányában írja: 
„A polgári társadalom ellen lázadó, kritikai igényű naturalizmus köz-
ponti helyet igazában csak a Tháliában kapott néhány esztendőre 
(1903—1907.)" „A Thália — folytatja idézett tanulmányában Czine — 
az igazság jelszavával indult. Ibsen, Strindberg, Hauptmann és Gorkij 
műveit mutatta be, szembefordulva az üres rutinnal és a rossz konven-
ciókkal. Óvakodott a naturalizmus túlzásaitól is, formai sokszínűségre 
törekedett. A magyar színházak közül elsőnek tartott munkásoknak is 
előadást."11 A Lugosi Döme kritikájában pozitívumokként említett tulaj-
donságok arra vallanak, hogy a Réti-darab előadásának idején is a Thá-
liában tanultakat kamatoztatja Forgács Rózsi társulata: az irodalmi igé-
nyességet, az „egyszerű, cikornya és sallang nélküli" előadást, mely az 
„anyagszerűségen és stilizáláson alapszik" s mindezt úgy, hogy az min-
den néző számára hozzáférhető, azaz, érthető és élményszerű legyen. 
A kritikus dicséretéből az is leszűrhető, hogy a Thália kezdeményezése 
húsz év után is igény volt, éspedig olyan igény, amelyet csak kevés 
színház, csak kevés együttes elégített ki. Tehát ismét csak azt mondhat-
juk, hogy Rétinek nagy szerencséje volt, hogy ha a műsoridő kitöltése 
céljából is, de éppen Forgács Rózsi együttesének mutatkozott egyfelvo-
násra szüksége, bár az is igaz, hogy nem véletlenül került a műsorra a 
darab, ugyanis valóban megfelelhetett Forgácsék céljainak, amint azt 
a színésznő Rétihez írt és fentebb idézett levelében említi is. A színpadi 
gyakorlatot kora legjobb magyar úttörő színházában elsajátító színésznő 
méltán választhatta a kritika által legtöbbször realista, verista, illetve 
naturalista irányzathoz sorolt egyfelvonásost esti műsora teljesebbé té-
telének céljával. Az ízlések szerencsés találkozása meg is hozta a sikert, 
írónak és színésznek egyaránt. „Péter és a nők. — Vióra" két eredeti 
újdonság a Kamaraszínházban címmel a következőket ír ja Réti művéről 
Az Ojság 1924. március negyediki száma: „Vándor Kálmán darabja előtt 
mutatta be a színház Réti Ödön színművét. Erős feszültségű, nagy ak-
centusú parasztdráma. Érdekes karaktereket formál és nagy tempóban 
fejleszti ki tragikumát. Nagy és komoly benyomást tett a hallgatóságra. 
Az egyfelvonásos szépen formált címszerepét Forgács Rózsi nagy művé-
szettel játszotta. Minden szóval, minden mozdulatával áhítatos tisztelet-
tel szolgálta a szerző intencióit. Molnár József és Koloss Ernő, méltó 
partnerei voltak. A kis drámát őszinte és megérdemelt szeretettel fo-
gadta a közönség." Majd Az Est — valamivel mérsékeltebb" hangú — da-
rab-értékelése ugyanilyen keltezésű számában. „Réti a realista isko-
lának növendéke, aki a miliő megrajzolásával és embereinek kitűnő be-
széltetésével akarja megjelentetni mondanivalóját. Ez nem mindig sike-
rül neki, annyi azonban mindenki előtt nyilvánvaló, hogy irodalmi esz-
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közökkel dolgozó művész. A kis darabban Forgács Rózsi érdemes alakí-
tást produkált." A Népszava március negyediki számában is hasonló ér-
tékelés lát napvilágot: „A kedves, meleghangú, elbeszélő Réti Ödön egy-
fölvonásosa, a tiszta és sokszor talán túlfinom eszközökkel dolgozó iro-
dalmi színvonalú munkának iskolapéldája. Verista kis drámája becsü-
letes szándékú, föltétlenül valamit mondani akaró. Indulatok és ösztö-
nök éppen primitívségükben egyetemes szenvedélyek és érzések tiszta-
hangó megszólaltatása. A befejezés a színpadról talán hiányosan indo-
koltnak és novellaszerűnek tetszik, de ezzel a megjegyzésünkkel a leg-
magasabb igényünket szólaltattuk meg." A továbbiakban Forgács Rózsi 
„biztos és kiforrott" játékát, valamint a többi szereplő teljesítményét 
emeli ki a lap. A Világ (1924. III. 4-én) dicséri a kamaraszínházat, 
„amely becsületes törekvéssel visz színpadra minden újonnan jelentkező 
és irodalmiság látszatával rendelkező írásművet", majd így folytatja: 
„Réti Ödön Vióra című egyfelvonásosa — a tegnap bemutatott darabok 
egyike — erős realizmusával és színpadi dialógusainak hatásos formái-
val érdemelte meg, hogy közönség elé vigyék. A szerzőnek tiszta iro-
dalmi eszközeit szívesen méltányolta is a közönség és sűrű tapsokban 
fejezte ki elismerését a kis darab szereplőinek, elsősorban Forgács Ró-
zsinak és Molnár Józsefnek." 

A Szeged az előbbi lapok után egy nappal már összefoglalja a da-
rab sikerét, a már idézetteken kívül a Pesti Naplót, valamint a Magyar-
országot is azon sajtótermékek között tudja, amelyek Réti művének 
sikeres színreviteléről tudósítják olvasóikat, s felteszi a kérdést, hogy: 
„Vájjon a szegedi színház bemutatja-e az alkotást?" E cikkíró ugyan-
csak verista irányzatúnak minősíti az egyfelvonásost. Hogy feltett kér-
dése helyénvaló volt, arról a szintén Szegeden megjelenő Friss Hírek 
május 22-i számából is megbizonyosodhatunk. E lap már arról értesíti 
olvasóit, hogy: „Forgács Rózsiék tegnap Réti Ödönnek Budapesten is 
nagy sikert ért egyfelvonásosát és Gerhard Hauptmann Elgáját adták. 
Réti Ödön Viórája a maga nyers realizmusával a nagy feszültségű cse-
lekményével meleg érdeklődést váltott ki s a darab befejezése után a 
szerzőnek meleg érdeklődésben volt része." 

A már idézett tudósításokból és írásokból kitűnik; valóban sikeres 
volt Réti színműírói fellépése. A Vióra azonban ezzel még nem került 
le a repertoárról. Ebben az időszakban, azaz 1924 májusában előadták 
még Hódmezővásárhelyen is, amit Forgács Rózsi szerzőnkhöz írt 1924 
május 9-i keltezésű levele bizonyít, de a következő évad kezdetén sem 
került le a kamaraszínház műsoráról, legalábbis ez mellett szól a szí-
nésznő következő levele (1925. június 28.), amelyben így értesíti Rétit: 
„Egyébként közlöm Önnel, hogy turnénk keretében be fogjuk állítani 
a »Viórát«, s ennek első előadása július elsején lesz Nagykanizsán, aztán 
pedig 5-én Kaposvárott. Az eredményről értesíteni fogom és a sajtókri-
tikát be fogom küldeni." 

Ám más tartalmú levéllel is felkeresi Forgács Rózsi a szegedi írót. 
1924. szeptember 25-én kelt levelében ú j darabot kér: „Október végén 
kezdődik szezonunk, programunkat lázasan állítjuk össze, és az Ön több-
szörösen beígért darabja még mindig nincs kezünk között. Ne haragud-
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jon, ha így serkentjük munkára, avagy a már kész darab beküldésére, 
de sokat várunk az Ön egész estét betöltő darabjától. 

Mint színházunk régi barátjával közöljük, hogy Juhász Gyulát fel-
kértük, írná meg Sophoklész vagy Euripides valamelyik darabját mo-
dern formában. Mit tart Ön erről az ötletről? Ne vegye rossz néven, ha 
megkérjük, serkentse Juhász Gyulát barátilag ez ötlet megvalósítására. 

Kedves válaszát a hozzá csatolt darabbal mielőbb várjuk és vagyunk 
szívélyes üdvözlettel." 

Bár a levél további együttműködésre sürgetve biztat, ú j darabot 
igényel, az együttműködés mégis lassan a végéhez közelít. Réti a beígért, 
egész estét betöltő darabot beküldi ugyan, de az minden bizonnyal nem 
váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert Forgács Rózsi levele már 
a raj tuk „kívülálló okokra", és repertoár túlzsúfoltságára hivatkozva, 
valamint a magyar szerzőktől egyfelvonásosak bemutatására való kény-
szeredett rátérést emlegetve „jobb időkre" halasztja Réti Földrengés 
című darabjának bemutatását, noha (és ez kitűnik ebből az 1925. szept. 
29-i keltezésű leveléből) a szerzőnek ígéretet tett, hogy e darabját is 
„bizonyos változtatásokkal" színreviszik. Hadd jegyezzük meg itt, hogy 
Rétinek e darabja nem jelent meg, s hogy hagyatékában sem maradt 
fenn. Könnyen lehetséges, hogy Réti a Karén című már kész darabját 
dolgozta át, és az átdolgozással annak címét is megvéltoztatta. E felte-
vés azonban semmivel se bizonyítható, hacsak azzal nem, ami a novellák 
esetében szembetűnő: írónk elég gyakran változtatta meg azok címét, 
s ezt tette a Diákhalál című egyfelvonásával is. 

De Forgács Rózsi még nem mond le Rétiről e levelében sem. Ügy 
tűnik, hogy a Vióra számára is kedves darab volt, s éppen ezért bízik, 
hogy szerzője hasonlót tud még alkotni. Elutasító levelét ezért kéréssel, 
darabkéréssel fejezi bi: „Igen örvendenék azonban, — írja — ha volna 
Önnek készen egy kamara-előadásra alkalmas, kis személyzetű egyfel-
vonásosa, amit készséggel mutatnánk be idei szezonunkban, ha céljaink-
nak teljesen megfelel" stb. A darabkérés megismétlődik még Forgács 
Rózsi ez év november 18-i keltezésű levelében, — akkor egyfelvonásos 
ifjúsági darabot kért, de azután a levelezésnek vége szakad. Nincs hír 
sem arról, hogy Réti küldött-e darabokat, sem arról, hogy nem. A Vióra 
azonban a sikereken kívül, bár igaz, hogy ezekkel egyidőben, s így in-
kább a kamaraszínházi előadások sikersorozata hajtásaiként, de hoz 
szerzőjének még egy-két kellemes órát, egy-két újabb elismerést. 

A szegedi Friss Hírek 1924. szept. 17-i száma Szegedi szerzők Makón 
címmel közöl tudósítást, amely Rétit Juhász Gyulával és Móra Ferenc-
cel együtt állítja a figyelem középpontjába, ugyanis e lap szerint: 
„A makói színpadon irodalmi esemény készül, amely méltán kelthet írói 
és színházi körökben érdeklődést. A makói színtársulat a magyar szín-
pártoló egyesülettel karöltve f. hó 18-ára három egyfelvonásos bemuta-
tóját tűzte ünnepi előadásra. A három kis darab szerzője a mai magyar 
irodalom három ismert neve: Juhász Gyula, Móra Ferenc és Réti Ödön. 
A bemutatón mindhárom szerző is megjelenik s darabjuk előtt prológust 
mondanak. Juhász Gyula: Szép csöndesen c. szegedi idillnek nevezett 
színműve ezúttal kerül először színpadra s Móra Ferenc: Csőszfogadás 
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c. t réfájának is ez lesz az országos premierje. Réti Ödön: Vióra c. szín-
műve a fővárosi Kamaraszínházban került először bemutatásra. A rend-
kívüli előadás felé a fővárosban is megkülönböztetett érdeklődéssel for-
dulnak s máris számos érdeklődő jelentette be az előadáson való rész-
vételét." Az újságban beharangozott hír nem volt alaptalan, inkább az 
állapítható meg, hogy mindhárman az irodalmi élet figyelmének köz-
pontjába kerültek a makói lelkes szervezők jóvoltából. A Színház és 
Társaság 1924. szempember 22-i számában Nemzetes csütörtök Makón 
címmel közöl elragadtatással szóló írást „saját tudósítónktól" megjelö-
léssel. Ez a tudósító Péter László feltételezése szerint, József Attila le-
hetett, aki az „aradi tizenhárom"-nak nevezett csoportképre való felke-
rülését és a makói ünnepségeken való részvételét is ottani pártfogóinak 
meg Juhász Gyulának köszönhette, általuk juthatott közelebb az ünne-
peltekhez és azok barátaihoz. De az idősebb írói nemzedék szegedi kép-
viselőivel, mint ezt már említettük, József Attila még 1922 folyamán 
megismerkedett. A fiatal, érvényesülni vágyó József Attilának érdeke 
volt az ünnepeltekkel ünnepelni és velük lenni. 

Emellett szól, ezt sejteti a cikk kedveskedőn értékelő hangja is, ami 
abból is adódhat, hogy olyan emberek ünnepléséről volt szó, akik a fia-
tal és induló költő út ját a maguk lehetőségei szerint igyekeztek egyen-
getni: 

„Irodalmi estnek hirdették ezt a csötörtöki estét, — írja a cikk szer-
zője — pedig ez több is volt, kedvesebb is, de az író és a közönség meleg 
családi egymáshoztartozóságát mutatta meg. Irodalmi estnél kevesebb 
volt, mert tulajdonképpen csak alkalmat adott arra, hogy a publikum 
végre szabadon dobhassa magát szeretett költői elé, ami — Juhászról, 
Móráról és Rétiről van szó — azt jelenti, hogy igenis mi érdemesek va-
gyunk arra, amit mindeddig adtatok és nézzétek, igenis az igazi művé-
szet mibennünk mélyrevert gyökerekkel él. És több volt, mint »irodalmi 
est«, mert megteremtette ezt az alkalomadást." stb. 

A három darabot minden jel szerint szegedi színészek mutatták be 
Makón, s ugyanezek a színészek Szegeden is bemutatták a Forgács Rózsi 
Kamaraszínházának előadása után is. Ezt bizonyítja a Réti-hagyatékban 
meglévő Szegedi Városi Színház Műsorának egy íve, amelyen Réti Vió-
rája, Juhász Gyula Szép csöndösen szögedi idill-je és Lugosi Döme Szí-
nészjubileum című egyfelvonásával szerepel együtt. A műsorlap Réti 
darabját a következő szereposztásban tünteti fel: Joan . . . Rubinyi Ti-
bor, Vióra . . . Fazekas Ida, Zimbrán . . . Klenovits György. Nucu szere-
pének alakítóját nem említi a műsorlap. Mindebből az következik, hogy 
ez a kis darab valóban népszerű volt, és hogy szerzőjének meghozta azt 
a szinte maximálisnak mondható sikert, amit meghozhatott. 

Mint elbeszéléseinek és két regényének, e színművének is van való-
ság-magva. Péter László ezzel kapcsolatban említi meg, hogy: ,,A Vióra 
meséje is megtörtént Krassó-Szörény egyik falujában".12 Réti nem is 
tagadta meg ezt a valóságszerűséget, különösen akkor nem, ha mint ez-
úttal is, lehetősége volt ezek kifejezésére. Ez alkalommal pedig volt, hisz 
azt maga Forgács Rózsi tette indokolttá fentebb idézett leveleiben. És 
Forgács Rózsi az író elképzeléseit minden bizonnyal igyekezett mara-
déktalanul megvalósítani, amint azt levelei bizonyítják is. Ezekből vilá-
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gosan kitűnik, hogy az ismert színésznőt a szereplők öltözéke és foglal-
kozása a legapróbb részeletekig érdekelték. Az ilyen irányú kérdésekre 
Réti kimerítő választ adhatott, sőt, mint az 1924. II. 25-i keltezésű már 
idézett levélből kitűnik, képet (fényképet?) is mellékelt magyarázatá-
hoz, amit csakis a darab minél valóságszerűbb, minél élethűbb színrevi-
tele érdekében tehetett. Talán éppen a kép dokumentáló erejének hatása 
alatt í r ja le Forgács Rózsi említett válaszában azt a megállapítását, 
melynek értelmében „A kis dráma levegője (.. .) megkívánja az erdélyi 
havasokat", tehát a naturalista előadásmódot is. A színészi pályája kez-
detén a Thália színházban fellépő, annak ízlésformáló hatása alatt fejlődő 
Forgács Rózsi, Réti e darabjában mindenképpen megérezte azokat a na-
turalista színeket és lehetőségeket, amelyeket mindig szívesen formál-
hatott meg a színpadon, hisz e korszakban is szerepel műsorán Haupt-
mann és Ibsen, mint ahogy pályakezdésének időszakában is szerepeltek 
e szerzők művei a Thália repertoárján. És éppen ilyen előadásmódot, 
éppen ilyen színpadot igényelt Réti e darabja is. Ez tűnik ki a szín le-
írásából: „Az erdőőr szobája. Erős, vaskos, nyers fenyőfa bútorok, asz-
tal, székek, a hátsó falnál a bal sarokban magasra vetett ágy, élénk szí-
nű szövettakaróval, mellette a bal oldalon alacsony fiókos szekrény, két-
karú gyertyatartó van rajta, felette Mária-kép, fenyőgalyakkal díszítve." 
stb. — Tehát: az erő, a népies vaskosság, valamint az ugyancsak né-
piesen élénk színek (a takaró színe) a dominálok. Ez még a cselekmény 
megindulása előtt megadja a később lezajló események legfontosabb vo-
nalát, amit népies vallásossággal vagy éppen misztikussággal tölt meg 
a fenyőágakkal feldíszített Mária-kép, valamint a színpadon szembetűnő 
helyre állított kétkarú gyertyatartó. 

E komor, nehéz világot sejtető színpadi berendezéssel összhangban 
indulnak meg az események: Vióra és férje, Joan a hét év előtt történt 
tragikus eseményre emlékeznek. Ennek emlékére gyújtotta meg Vióra 
a kétkarú gyertyatartó egyik ágába helyezett gyertyát. A lassan már 
múltba vesző és fel nem derített gyilkosság a fé r j számára morális ta-
lány: „ H i á b a . . . kölönös e z . . . én itt vagyok, élek, fiam van, ő pedig 
a krivinai temetőben fekszik" — mondja Joan, annak az embernek az 
eltűnődésével, aki úgy érzi, hogy a gyilkos golyók neki voltak szánva. 
És nincs számára nyugalom, csak töprengés és kérdések sora, amelyeket 
felesége szavai csak némileg csitíthatnak el azzal, hogy tőlük, világuk-
tól és akaratuktól független cselekedetnek minősíti az esetet: „Az Isten 
így akarta. Te nem tehetsz róla. A gyilkosa lelkén szárad a Gligor ha-
lála. Ez az igazság." — Ezzel egyben az író szereplőinek sorsát, világát 
determináltnak és a társadalmi lét perifériájára szorultnak mutat ja , 
amelyben a bűn, büntetés és bűnhődés egészen más viszonylatokban 
mutatkozik meg, mint a polgári életben. A gyilkost semmiféle rend őrei 
nem fedezték fel, s így: „Annak bezzeg nem fá j a feje, annak szívét nem 
marja a bánat a cselekedete miatt" — mondja a szolgálatba, erdőkerü-
lésbe készülő Joan. A feleség megerősíti férjét állításában, de tovább 
is viszi a cselekményt azzal, hogy a munkába készülő Joannak a tarisz-
nyájába tett és a megemlékezés napja tiszteletére készített pogácsákat 
említi. A férjnek, mint gyermekét szerető apának erről a fia jut eszébe, 
jobban mondva az, hogy a gyerek evett-e a pogácsából eleget. A pár-

97 



beszéd ezzel kanyarodik el a gyászos évfordulótól a napi események felé, 
ami az esemény régen történtségéből és a mindennapok kötelezettségei-
ből kifolyólag igen természetesnek is tűnik. Fiuknak színpadon való 
megjelenésével e kis család harmonikus egységét, egyszerű és tiszta éle-
tét líraian pasztel színekkel tár ja a nézők elé a szerző. Talán teljesen 
felhőthennek is tűnne ez az élet, ha a gyertya nem lobogna ott mögöttük 
csonkán a kétkarú gyertyatartó egyik ágában. Ebben a hangulatban 
búcsúzik az apa, indul megszokott útjára, de hogy ott is velük van, hogy 
ott is családjára gondol, azt még az író azzal is érzékelteti, hogy meg-
kéreti a távozóval az ottmaradottakat, hogy intsenek neki, ha felér a 
Fehér-sziklára. És miután ezek megígérik, távozik. 

Az eddig kínálgatásokkal és pogácsaevéssel elfoglalt gyerek csak 
most veszi észre az égő gyertyát, s gyermekes kíváncsisága, makacsko-
dása arra készteti a történet elmondását halasztgatni akaró anyát, hogy 
végülis elmondja a régen történt eseményt, a gyilkosság körülményeit. 
Az anya azonban, a felnőttekre jellemzően, mesét igyekszik formálni a 
történtekből. De mindinkább arra döbben az olvasó / néző /, hogy ő is 
a múlt eseményeinek hatása alá kerül, ugyanis a gyermek értelmi színt-
jére lefokozott esemény az elmondás során mind többet veszít népmesei 
vonásaiból, és mind többet vesz fel a valóságból. Ennek következtében 
a kisfiú emlékezetében összeállnak a szülők beszélgetései során hallott 
szavak, s mire a mesének szánt történet véget ér, konkrétan azonosítja 
a szereplőket és felismeri a negatív hőst, Zimbránt. Gyermekes kíván-
csisága az események felderítését tovább is vinné, de most már nem 
a mese, hanem a valóság fonalán, azonban kérésére, arra, hogy: „Miért 
volt rossz ember a Zimbrán?" anyja élesebben parancsol hallgatást, 
s mintegy a kérdés megválaszolását elhárítva igyekszik elterelni kisfia 
figyelmét a számára is kellemetlennek látszó történet további részlete-
zésétől. Vióra találékonyan szólítja fel fiát, hogy nézzék meg, vajon fel-
ért-e már az apa az említett sziklához. Réti e jelenetet igen jól szerkeszti 
meg: a gyermek beszéde, kiváncsiskodása, de az anya elbeszélése is 
eleven, mert a gyermeknek nem való szörnyű eseményt az anya ösztönö-
sen igyekszik mesealakba öltöztetni, a jó és rossz mesei szembeállításá-
val elfogadhatóvá és valamiképpen meg nem történtté is tenni. De az 
élmény erős. Hatása felülkerekedik szándékán, és ennek következtében 
elbeszélése nyomán mind jobban és határozottabban bontakozik ki a 
való esemény. Ezzel párhuzamosan terelődik a figyelem az eddig még 
színpadon meg nem jelent gyanúsított személyre, — Zimbránra. Zimbrán 
a következő jelenetben fel is lép, és fellépésével kezdetét veszi a kisfiú 
által feltett kérdés eseményekkel történő megválaszolása. Ezzel a meg-
odlással Réti megmenti a darabot a szerzői „beleszólástól" és magát is 
kivonja szereplőinek írói jellemzése alól, de egyúttal a nézők érdeklődé-
sét is felkelti, azok tudatában is megfogalmazva a kérdést: „Miért volt 
rossza ember a Zimbrán?" Zimbrán színen való megjelenését nem a vé-
letlen hozza: kitervelt szándékkal érkezik, türelmesen várta ki a fé r j 
távozását, mert csakis Viórával kíván beszélni. Kész tervvel jött. Tervét 
megfontolta és jónak találta. A szerinte jó tervet jól is kell megvaló-
sítania. Ez teszi egy kissé idegessé, amit szeretne palástolni, mozgása a 
színen ezt érzékelteti: leül, holott hellyel nem kínálták, még kedves is 
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szeretne lenni. Abban reménykedik, hogy Vióra megkedveli őt és így 
terve majd könnyen megvalósul. Az asszony idegenkedését mutató sér-
tőbb megjegyzéseit tréfára fordítja. Mindenképpen azon fáradozik, hogy 
eloszlassa annak bizalmatlanságát és olyan témát találjon, amely révén 
Viórához valamelyest is közelebb kerülhetne, bizalmába férkőzhetne. 
If júkorukat emlegeti, azokat az időket, amikor még házasságuk is esedé-
kes volt, majd a kisfiút dicséri, akit rejtekhelyéről meglesett. Ő a fiút 
a magáénak tudja, ezt meg is mondja, de Vióra cáfolja azt. Párbeszé-
dük kiéleződik, és Zimbrán eddigi udvariasságát félredobva fenyegetően 
kimondja jövetelének célját: „Nahát tudd meg, azért jöttem, hogy el-
vigyem a fiamat," De a vérmérsékletét eláruló hevesebb kitörés után 
erőt vesz magán, le is ül. Mozdulatai nem véletlenek, a szerző jól érzé-
kelteti általuk ennek az embernek önmagával, indulatos természetével 
és eddig még ki nem mondott, de éppen mondanivalójának megvallá-
sára való készülődésével fellépő vergődését. Bármennyire keresi azon-
ban az alkalmas pillanatot érzelmei megvallására, nem tudja megterem-
teni, mert Vióra visszautasítja minden kezdeményezését. Ebben a hely-
zetben szinte már nem is tud mit mondani, csak gúnyosan megismétel-
getni Vióra szavait, s amikor az fokozottabb hittel és meggyőződéssel 
ú j ra csak megismétli a már kiejtett szavakat, akkor már a szerzői uta-
sítás a „gúnyosan" megjegyzést is elhagyja, s Zimbrán rezignáltán ismé-
telgeti a szinte egymásnak adogatott szókat, olyan mellékzöngével, hogy 
szívesen venné magára vonatkoztatva azokat: „Az a jó áldott ember" — 
mondja Zimbrán, mire Vióra szájából már kissé szadisztikusan hangzik 
fel a jelzőkkel még inkább megtűzdetl előbbi mondat: 

Vióra: Az . . . az egyetlen, jó, áldott hű emberem, a hites uram. 
Zimbrán: Ügy szereted? 
Vióra: Szeretem. 
Zimbrán: Az esküvőd napján még engem sirattál. 
Vióra: Ki mondta ezt magának? 

És Zimbránból, rezignáltságából most fakad fel az őszin-
teség: 

Zimbrán: Valaki. A szemem . . . meg a szivem."13 

Habár Vióra most sem ért vele egyet, és bár most sem ad neki al-
kalmat arra, hogy őszintén megvallja jövetelének tényleges célját, 
Zimbrán nem tud tovább hallgatni, mert meg kell vallania érzelmeit, 
szándékait, s meglepő bátorsággal arra kéri, az asszonyt, hogy menjen 
el vele, legyen a felesége. Most már hiába utasítja el őt Vióra, erőt vett 
magán, felszabadult az érzelem, s szinte nem is hallja a tiltakozást, az 
ellenérveket, csak a múltat látja, érzelmei szerint beszél azok szerint 
cselekszik, amit a hivatalos magázásról tegezésre való átváltása nyelvi-
leg is kifejez: 

„Szerettél te táncolni, Vióra. Nem bántad, ha átölelik a dereka-
dat . . . nem ha ragud tá l . . . " — mondja, és a szerző utasítás a helyzetnek 
megfelelően jelöli meg a szereplő mozgását: „Felkel és át akarja ölelni, 
Vióra eltaszítja, odébb megy, a férfi utána, kergeti, megkerülik az asz-
talt, Vióra hirtelen megáll a szentkép előtt s rámutatva az égő gyertyá-

99 



ra, keményen szembenéz a férfivel." Vióra megállásával és gyertyára 
mutatásával le is zárul az előző eseményeket, a múltat idéző hangulat, 
s kezdetét veszi a szereplők közötti viszony kiéleződése, amelyben Vióra 
szemébe mondja Zimbránnak eddig lappangó gyanúját, s annak meg-
hökkenése, majd vállrándítása után feltörő fenyegetőzése ezt a gyanút 
lélektanilag igazolttá is teszi: 

Vióra: Annyi, mintha láttam volna. Maga ölte meg. 
Zimbrán: (vállat von): Hát aztán? Én pedig azt tanácsolom neked, 

ne üsd az orrod olyan dologba, amihez semmi közöd. 
A férfi fenyegetése túl mutat magán a gesztuson, visszahat rá, ma-

gára Zimbránra, erkölcsének jellemzésévé válik. Az indulatok felfoko-
zottsága révén és a színpadi sűrítés követelményeinek betartásából ki-
folyólag a maga nyers valóságában mutatkozik meg ez az ember, aki 
érzelmeitől hajtva, azok megvallásáért küszködve tragikusan szimpati-
kus is volt e percekben. De csak volt, már a következőkben azonban, 
érzelmeiben megsértve, álmaitól megfosztva mind határozottabban ra-
gadja el fékezhetetlennek tűnő szenvedélyessége, bosszúvágya: 

,,De a gyereket, ezt elviszem. Az én fiam, az én vérem, én paran-
csolok benne" — mondja s Vióra kérdések sorával kifejezett szenvedé-
lyességgel tagad: „Vióra (remeg az izgalomtól): Kinek parancsol, kit visz 
el maga, ki a maga fia, hol a maga fia?". A szerzői utasításban megadott 
viselkedéssel, az izgatottság miatt kérdés formájában megfogalmazott 
tagadással, valamint a későbbi párbeszéd során, a fiát féltő anya szen-
vedésének kifejeződéseképpen tegezésre, majd ismét magázásra váltó 
Vióra el akarja téríteni szándékától Zimbránt, s ú j ra azt állítja, hogy a 
fiúnak nem Zimbrán a természetes apja. De Zimbrán ezt nem tudja el-
fogadni, nem tudja elhinni, hiszen maga Vióra mondta neki, egyszer, 
hogy ő az apa. S a szerző módot ad alakjának arra, hogy emberi lényét, 
emberi érzelmeit még egyszer kifejezze. Zimbrán egy pillanatra elbi-
zonytalankodik, küszködik magával, mert az a tudat, hogy gyermeke 
van, akit majd „elvisz a vére az igazi" apához, hozzá, — rá jellemfor-
málólag hatott, hisz azóta „nem is az az ember", aki volt, nem bántott 
„se embert, se Istent", s magában azt remélte, hogy a fiú „magával 
hozza az anyját is". És Zimbránnak a dolgok ilyen irányú változása kö-
vetkeztében akadozóvá lesz a beszéde, monológjából pedig érezhető, hogy 
ráébredt szép reményeinek szertefoszlására, amit nem tud elfogadni, és 
ami ellen öntudatlanul úgy védekezik, hogy kérdéssel cáfol és felelős-
ségre is von egyszersmind: „ . . . ki késztetett téged erre a hazugságra?" 
— kérdi. De nics mentség számára, — Vióra kész a kérlelhetetlenül lo-
gikus válasszal: „Féltettem a gyereket, a félelem késztetett, hogy úgy 
tesz vele, mint a Mácsán Gligorral." Zimbrán kétségbeesését is kihall-
hat juk a nyelvtanilag is és érzelmileg is kiegyensúlyozott, higgadt vá-
laszra szinte önkontrol nélkül felelő kérdéséből: „Mit tettem én vele?" 
„Megölte" — hangzik a válasz ismét röviden, tömören és minden ment-
séget kizáróan, sőt ú j ra higgadtan, amit az egyszavas mondat végén álló 
pont szinte cáfolhatatlanul bizonyít. És ez csak tartósítja Zimbrán zavarát. 
Nem nyerhet időt arra, hogy összeszedje magát, hogy a párbeszédben 
egyenrangúan vehessen részt, így válasza új ra csak elkövetett szörnyű 
tettének lélektani bizonyítékául szolgál. 
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„Nem vagyok én olyan rossz ember, nem tudnék én bántani egy . . . 
gyereket." (A hármas pont használata itt rendkívül találó.) 

És Vióra a jóságnak és emberségnek ezt a csak szavakkal kifejezett, 
de a helyzetből adódóan bizonyíték nélkül álló kártyavárát meg sem 
ingatja, noha oka és módja is lenne rá, hanem igen finoman, szellemi 
fölényét is érzékeltető módon Zimbránnak alkalmat ad a bizonyításra 
kérdésével: 

„A Joan gyermekét sem?" 
Zimbránnak bizonyítania kell. Nem tehet mást, mint hogy helyzetét 

átlátva, de abba bele nem nyugodva (ez a szerző „palástolt dühvel" jel-
zett utasításából tűnik ki) rámondja, hogy „Azt sem" — bántaná. Vióra 
pedig éppen erre várt, ezt a mozzanatot kívánta, hogy szabadulhasson 
szorult helyzetéből és a félelemtől, egyszer s mindenkorra. Békét kíván 
családjának és önmagának: 

„Nahát akkor a jó Isten áldja meg, hát Isten vele Tódor, menjen 
szépen, békességgel az útjára. (Kezét nyújtja.)" 

Zimbrán Tódor azonban nem azért jött, hogy kifosszák és „béké-
ben" elbocsássák. Ő az asszonyt és gyermekét is szépszerével kívánta 
magával vinni, hogy megváltoztatott életmódjával, a feleséggel és gyer-
mekkel bekapcsolódjon a falu életébe, hogy azt teljes egészében és ma-
radéktalanul élvezze, s ne a magányos sorsú emberként, kívülrekedten 
nézze a mulatságokon családjukkal megjelenő és feleségükkel táncoló 
bányászokat, falubelieket. Erre vágyódott, ennek a hite hozta ide, ez 
olvasható ki félbeszakított, Vióra ,,nem"-jeivel apróra eltördelt beszél-
ni-akarásaiból; most pedig mindebből semmi sem lett, egy töredéknyi 
sem ért be, sőt mindenből kifosztották, beszédét elvagdosták, gyilkossá-
gát felfedték, a vitában legyőzték, megalázták. Ezt az agykor duhaj em-
ber nem tudja elviselni. A szituációt felmérni képtelen, önössége, „vé-
re", ösztöne lesz úrrá rajta, s a vesztébe rohan: Vióra feléje nyújtot t 
búcsúzó kezét durván elkapja, az asszonyt félrelöki, és beront a kam-
rába az anyja által elbújtatott gyerekhez, hogy legalább őt vigye magá-
val. De Vióra rázárja az ajtót, s így lesz egyelőre saját hevességének 
foglya, és majd az asszony zsarolója is. E nyers mozdulatok a szereplők 
egymás közötti viszonyában is jelentős változásokat, pozíció-cserét hoz-
nak. Ezt a változást azonban a cselekmény a negyedik jelenet kezdetén, 
az áthajlásnak nevezhető részben még csak Zimbrán helyzetének kri-
tikusabbá válásával érzékelteti, hiszen szenvedélyessége és meggondo-
latlansága következtében lett a kamra rabja, de az, hogy a gyermek is 
ott van, s azon kijelentése, hogy őt dühében megfojtotta, Viórát ejti két-
ségbe. Ö ezt nem akarja, és egyszerűen nem is tudja elhinni, de mindin-
kább lehetségesnek tartja, s fokozottan lesz úrrá raj ta e szörnyű gon-
dolat. Mozdulatai, kétségbeesése és átkai a parasztasszonyok hasonló 
szituációkban kifejezésre jutó viselkedési formáit idézik. S bár mind-
ebből az tűnik ki, hogy az író tapasztalatból ismeri ezeket a viselkedési 
formákat, mégsem állítható az, hogy maradéktalanul, népies naturaliz-
mussal jeleníti meg azokat a színpadon, noha a színész és rendezés ilyen 
lehetőséggel is élhet. 

Vióra kétségbeesésében úgy próbálja megvédeni gyermekét, hogy 
azt Zimbránénak mondja, de a bezárt ember tettét már visszavonhatat-
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lanul megtörténtnek nyilvánítja, s így az anya szenvedése még fokozó-
dik. De megérkezik Joan is, aki a Fehér-sziklához felérve hiába várt 
a megbeszélt jelre, s ezért nyit be úgy, hogy „nyugtalanság ül az ar-
cán". Felesége alapjában véve a szituációnak megfelelő módon közli vele 
a történteket, bár beszéde kissé patetikussá is válik: 

Vióra (az ajtóra mutat): Joan, kezedre adom gyilkosát. 
Ebből Joan csak fiának szerencsétlenségét érzi ki, s könnyekre fa-

kad. Az író értelmezése szerint ez újabb sokk a már meggyötört anyá-
nak, aki ezúttal úgy „vigasztalja" férjét, hogy Nucut Zimbrán gyerme-
kének vallja, ám ezzel, nagyon természetesen, nem éri el a kívánt ha-
tást, hanem éppen ellenkezőleg: maga ellen fordítja férjét. Ezek után 
érti meg a férj , hogy a gyilkos a kamrában van, s mikor elő jövetelre 
kényszeríti, akkor tűnik ki, hogy Nucu él. E szituációban a szereplők 
a helyzetnek megfelelően viselkednek és beszélnek a színpadon: Nucu, 
gyermekesen naivan a puszta tényt mondja: „Betömte a szájamat egy 
kendővel.", s ezt mégegyszer ismétli meg, tanúsítva, hogy keveset ért az 
eseményekből; Joan puskával tar t ja féken Zimbránt, aki teljesen kiszol-
gáltatottan áll; majd összeszedve magát, mentegetődzik, magyarázko-
dik. Vióra pedig fiát „Őrjöngve szorongatja, majd gyengéden eltolja ma-
gától, talán, hogy jobban lássa és meggyőződjön teljes épségéről." 

De az örömet az anya lelkében fokozatosan a bosszúvágy vált ja fel, 
s ettől kezdve a jelenet végéig férjét Zimbrán megölésére biztatja „Öld 
meg, lődd agyon!", „öld meg Joan, ne irgalmazz neki", „Ne hallgass rá 
Joan!" „Végezz vele" — mondja megszólalásaiban. Joan azonban elen-
gedi Zimbránt. Vióra fér je cselekedetét nem tudja elfogadni, s Zimbrán 
távozása után is egyre csak annak életét követeli, és nem is indokolat-
lanul, ha abból a szempontból nézzük, hogy fér je előtt leleplezte magát, 
amikor Nucut Zimbrán gyermekének mondta. Most ő a vesztes, és még-
inkább az, mint Zimbrán, mert most már egyik férfihoz sem tartozhat. 
Joan ezt meg is mondja: „Szedd össze a ruhád, meg ezét a gyerekét is, 
és menjetek." A felbomlott családi békében, a felnőttek veszekedésében 
a kisfiú a legmagányosabb, s most Joant szólítva ismétli meg az előző-
leg kétszer már meg nem hallgatott mondatot: „Apám, a szájamat be-
tömte egy kendővel," de új ra csak meghallgatatlan és védtelen marad 
az egymásra rontó felnőttek között, hiszen Joan a szerzői utasítás szerint 
elfordul tőle, majd rákiált, hogy „Takarodj!", ami anyjának is szólhat. 
Így a gyerek az utasítás szerint ijedten siránkozva néz hol reá, hol 
anyjára s szepegve, összehúzódva bemegy a kamrába, mely még nyitva 
áll." A kiszolgáltatottság, a meg nem értés és ártatlanság kerül Nucu 
figurájával Réti e darabjába, jelezve egyben azt is, hogy a darab szer-
zője tanár, aki tanítványai között fellelhetett hasonló gyermeksorsokat. 
De a gyermek durva elutasítása ok is és ürügy is arra, hogy Vióra szól-
hasson, hogy férjét vigasztalhassa, hogy hevességében bevallott múlt ját 
visszavonja, meg nem történtté tegye. És sikere van. Joan naivitásában 
elhiszi, hogy felesége csakis azért mondta azt, hogy Nucu Zimbrán gyer-
meke, hogy a tragédiát a férje számára elviselhetőbbé tegye. A kétel-
kedő férjet Vióra esküjével győzi meg, sőt a megenyhülő fér j kezébe 
adva a puskát arra is ráveszi, őt, hogy a Fehér-sziklánál felbukkanó 
Zimbránt lelője. A mintegy hipnózis alatt cselekvő Joan ezek után fegy-
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vere földhözvágásával és felkiáltásával („Mit cselekedtem?") érzékelteti 
ártatlan bűnösségét, amiben felesége mintha csak részben osztozna vele: 
„(Becsukja az ablakot s halkan, bűntudattal szól): Megfizettél neki. (Az 
égő gyertyákra mutat.) Két gyertya ég . . . ezután minden évben két 
gyertyát gyújtunk." 

Viórának, az egyfelvonásos tragédia főhősének, e szavaival zárul 
is a darab. 

Réti e darabjáról a korabeli méltatások is megállapították, hogy 
irodalmi értékű alkotás. És valóban az. A megtörtént cselekményt sike-
rült Rétinek e megtörténtségen túl általános emberi vonatkozásokkal 
feltöltenie. Ezt azzal érte el, hogy hőseinek törekvésébe bele tudta vinni 
az Arthur Miller szerint jó színpadi alkotások mindegyikében fellelhető 
törekvést, ami kérdés formájában úgy fogalmazható meg a nagy ameri-
kai szerint, hogy: , , . . . hogyan képes az ember otthonra lelni a külvi-
lágban? Hogyan és miként kell harcba szállnia, minek a megváltoztatá-
sáért, megdöntéséért kell küzdenie önmagán belül és kívül, ha meg 
akarja találni a biztonságot, a szerető környezetet, a lelki nyugalmát, 
önérzetét és önbecsülését, mindazt, amit emlékeiben mindenki a csa-
lád eszméjével hoz összefüggésbe."14 

Ilyen értelmű célok serkentik, jobban mondva kényszerítik cselek-
vésre e kis drámában a két főhőst, Viórát és Zimbránt, míg a másik két 
szereplő, különösen Joan, azt a személyt, azt a típust képviseli, aki ré-
vén, illetve, akinek kárára valósíthatják meg a ragadozóbb természetűek 
a maguk céljait. Nucut életkora zárja ki a felnőttek világában folyó küz-
delemből. Figurája éppen e raj ta kívül álló, változtathatatlan tényből 
kifolyólag válik tragikussá. A darab ilyen jellem-eloszlásában már adva 
van a naturalista életszemlélet, de a kapitalizmus korának olyan jellem-
zése is, amelynek értelmében az ember embertársának farkasa. Abban 
azonban, hogy e hősök csak egymás életére törve tudják megvalósítani 
életcéljukat, ösztöneiken, vágyaikon kívül benne van a koruk és vilá-
guk szűk látóhatára is. Tulajdonképpen azt a világot mutat ja be Réti 
is, amelyet Móricz Zsigmond ábrázolt a Sáraranyban, de azzal a nagy 
kölönbséggel, hogy e mű kapcsán csak áttételesen beszélhetünk társa-
dalombírálatról. Réti műve csak fénykép. És ha bírál is, bírálata csak 
dokumentum jellegű. A Turi Dani képviselte paraszti sors egészen más 
vetületben került színre ebben az alkotásban. Zimbránt talán csak az 
rokonítja nagy elődjével, hogy ő is kitűnik a falubeliek közül, azonban 
amíg Turi Dani kezdeményező képessége a vagyonszerzés, tehát a fel-
felé törekvés útján halad az összeroppanásig, addig Zimbrán falusi hety-
ke legénykedése a kocsmában érvényesül. Az így szerzett kétes dicső-
séggel a falu figyelmének központjába kerül ugyan ő is, de életútjának 
céltalansága és a falu józan erkölcse csak mint féktelenkedő érdekessé-
get tar t ja számon alakját, de nem követi példáját. Így lett a hetyke és 
hetykeségében közkedvelt emberből félig-meddig asszony-bolondító falu-
rossza, akihez már Vióra nem megy feleségül. Zimbrán ekkor döbbent 
rá magányára, kitaszítottságára, vagy legalábbis megalázottságára, amit 
természetesen nem tud elviselni. A saját és Vióra sorsát a vőlegény, 
Joan, meggyilkolásával kívánja a maga számára kedvezően alakítani, de 
vesztére az erdőkerülésben Gligor helyettesítette Joant. A falu kimon-
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datlan gyanúja Zimbránt méginkább elszigeteli, s hogy ezt eloszlassa, 
valamint hogy bekapcsolódhasson környezetének életébe, arra szánja 
el magát, hogy régi szerelmét, Viórát visszahódítsa. Ilyen irányú vágyait 
félig-meddig Vióra is táplálja, élesztgeti, amikor Nucut az övének, tőle 
származónak mondja, bár ezt Vióra félelemből is tehette, mint ahogy 
újbóli találkozásukkor, a színpadon, állította is. És mint láttuk, Zimbránt 
ilyen ábrándjai, reményei vezették el Viórához, a viselkedése is ezt ér-
zékelteti, mindaddig, amíg Vióra vissza nem utasítja. A visszautasítást 
azonban már nem tudja elviselni, így az ellentmondást el nem tűrő erő-
szakos természetű ember éppen ilyen jellembeli tulajdonságaival lesz 
saját vesztének előkészítője. Zimbránhoz hasonló természetű Vióra is. 
A falu világában ő is egyéniség: szabadabb viselkedésű, eleven termé-
szetű, s mint ilyen magára vonja a zárkózottabb leány viselkedést meg-
szokott falusiak figyelmét. Vióra e tulajdonsága mellett azonban ural-
kodni vágyó lélek is, akaratos természet, aki környezetében nem tűr 
meg parancsolót, vagy vetélytársat. Ő Zimbránban a magához hasonló 
tulajdonságokat ösztönösen ismeri fel, s annak duhajkodásai és csapo-
dársága bizonyítja e felismerésének helyességét. Ezért nem Zimbránt 
választotta élettársának, hanem a gyengébb egyéniségű és befolyásol-
hatóbb Joant. Joan becsületessége, családjához való állhatatos ragasz-
kodása és hajlíthatósága biztosíték volt Vióra számára arra, hogy egyé-
nisége kifejezésre juthat, hogy uralkodhat a maga kis világában, a csa-
ládjában. Zimbrán azonban mégis hatást gyakorolt rá: Vióra akarata 
ellenére megkívánta a társas életet, a férfi által leírt szórakozásokat, 
s talán magának Zimbránnak egykor oly kedves és szórakoztató voná-
sai is előnyösen elevenedtek fel emlékezetében a szürkébb egyéniségű 
Joan mellett eltöltött évek után. Lelke mélyén, öntudatlanul, és a józan 
gondolkodásra fittyet-hányóan ott lapult az a lehetőség, hogy egy meg-
gondolatlan pillanatában ezek az önmagától is titkolt vágyak és emlé-
kek kerekednek felül, és elmegy Zimbránnal, aki azután kegyetlen ura 
és parancsolója lesz. Vióra pedig nem akarta a maga biztos világát egy 
igen bizonytalannak látszóval felcserélni. De ellenszenve azzal is foko-
zódott, hogy rossz sejtelmei nagyon is valószerűekké váltak. — Zimbrán 
valóban Gligor gyilkosa, tehát nagyon is megbízhatatlan ember. A Nu-
cuval történtek után pedig Zimbránt a maga és családja számára na-
gyon is veszélyesnek vélte, s fér jét az említettekkel együtt ezért is kény-
szerítette bele a gyilkosságba. De Joan idegei is azért engednek meg, 
mert e veszélytől való megszabadulás lehetőségét sejtette, vagy érezte 
meg Zimbrán megölésében. . . A maguk módján e család tagjai meg-
teremtik azt a békét, amelyben életüket tovább élhetik. Küzdelmük célt 
ér. De milyen különös happy end, micsoda különös, „szerencsés" befe-
jezés ez. Meghökkentőek benne Vióra utolsó szavai is, mert ugyan kinek 
fizetett meg Joan, és miért? Volt-e Joannak bármiért megfizetnivalója 
Zimbránnak? Világos, hogy nem! Viórának voltak tisztázatlan ügyei 
Zimbránnal és önmagával. Voltaképpen ezekért fizettetett meg az ártat-
lan Joannal, aki csak eszköz a tőle szellemileg erősebb asszony céljainak 
végrehajtásában. Vióráért és Vióra akaratából történik a tragédia, mint 
ahogy saját lelkiismerete megnyugtatásáért gyújt gyertyát is a kétkarú 
gyertyatartóban ezután minden évfordulón a fenyőgalyakkal díszített 
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Mária-kép előtt. Ez a kép a vallásosság szimbóluma volna, de olyan val-
lásosságé, amelynek semmi köze egyik hivatalos valláshoz sem, vagy 
ha van is, az csak annyi, hogy eredete szempontjából valamelyik létező 
vallásra vezethető vissza, jelenlegi állapotában viszont valami népies 
hiedelembe olvadt s így a babonához áll közelebb. Ugyanilyen jellegű 
az igazságszolgáltatás is, ami Vióra „Megfizettél neki"-jében van. Itt 
nincs bíróság, itt nincs más elbírálási szempont, csak az ösztön és egyéni 
érdek. Ebből a szempontból nézve egyedülálló alkotás ez a kis dráma. 
Ha a Sárarany világával hoztuk fentebb kapcsolatba ezt a világot, akkor 
azt kell megállapítanunk, hogy éppen ítélethirdetésében tér el attól a 
legjobban. Turi Dani gyilkosságba torkoló életéről egy másféle jogsza-
bályokat érvényesítő bíróság mond ítéletet, de a Barbárok című elbeszé-
lés veres juhászáról is. Vióra világába nem jut be ez a polgárosult tár-
sadalom törvényei szerint ítélkező bíróság, mint ahogy e társadalom 
egyik hitfelekezetének képviselője előtt sem gyónják meg a szereplők 
tettüket, mert ősibb törvények szerint ítélkeznek, s ősibb istenben hisz-
nek koruk társadalmától elzárkózott, vagy abból kifelejtett világukban. 
Ösztönök irányította világ életét villantja fel ez az egyfelvonásos a ma-
ga tényszerű történet-bemutatásával. A szerző semmit sem magyaráz, 
csak leír, csak fényképez a maga naturalista módján. És éppen ezért 
mint paraszt-naturalista alkotást kell számon tartanunk ezt a miniatűr 
tragédiát. 

DIÁKTRAGÉDIA. Ez a kis tragédia is a Nyugatban jelent meg 
(1921. II. 1485—1491.) Diákhalál címmel. Címét megjelenése után vál-
toztatta meg a szerző: a hagyatékában meglévő Nyugat e drámát tar-
talmazó lapjain áthúzta, s helyébe írta a Diáktragédia címet. A címvál-
toztatás indokolt, mert az ú j cím nem mondja el önmagában az egyfel-
vonásos cselekmény-kifejletét, és nem hat mindjárt lesújtóan az olvasó-
ra, nézőre. Réti e darabjának is megvan minden bizonnyal a valóság-
magva, de hogy pontosan milyen eset hatott rá olyan nagy mértékben, 
hogy megírására ösztönözze, azt nem is lenne könnyű teljes biztonság-
gal megállapítani; még nehezebb volna a művet a megtörtént esettel 
összevetni, mert amennyire gyakoriak lehettek az ilyen esetek, annyira 
hasonlóak voltak a gyerekek megszeppent viselkedési formái is ilyen 
körülmények között. Tény az, hogy Réti Ödön óbecsei tartózkodása ide-
jén is fulladt ilyen korú tanuló a Tiszába, de ilyesmi máshol is megtör-
ténhetett. 

A Diáktragédia története a meggondolatlanul egymást vízbeugrásra 
heccelő gyerekek egyikének folyóba fulladása utáni eseményeit mondja 
el. Egyikük, a 13 éves Stefaits a leginkább bűnös, mert legjobban ő biz-
tatta meggondolatlanul a tőle egy évvel fiatalabb, csúfnevén Csúzlinak 
nevezett úszni nem tudó fiút a vízbeugrásra, tehát vesztét is ő okozta. 
A szerző igen jól érzékelteti, hogy az ugrató tudatában van felelősségé-
nek, de el akarja kerülni az iskolából való kicsapást, s azon fáradozik, 
hogy a színhelyen jelenlévő Pintért meggyőzze a maga ártatlanságá-
ról. Amikor az nem hajlik erre, akkor megpróbálja egy halászásra na-
gyon alkalmas horog neki ajándékozásával lekenyerezni, ám az ettől is 
húzódik. Az érdekesen feszültté való hangulatot a harmadik fiú, Dósa 
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megjelenése oldja fel. Ö is ott volt velük a folyóparton a tragédia be-
következésének idején, de ennek a fiúnak nincsen lelkifurdalása, őt már 
a történet érdekli, s ott akar lenni a színhelyen, hogy láthassa a hulla 
felkutatóinak munkáját. 

E látványosság lehetőségének kihasználására szólítja fel a két sá-
padozó fiút is, miközben odaveszett diáktársának ruháit az asztalra 
teszi. Stefaits és Pintér azonban sokkal mélyebben élik át a tragédiát, 
semhogy vízbe fulladt társuk holttestének felkutatására lennének kíván-
csiak. Dósa nem is kéreti őket, hanem elsiet. Az otthon maradottaknak 
azonban nincs lehetőségük a megnyugvásra: megérkezik vízbefulladt 
társuk édesanyja. A vidékről derűsen érkező és a fiúknak otthoni ele-
mózsiával kedveskedő asszony meglepi az amúgy is megszeppent gye-
rekeket, akik hirtelenében nem is tudnak hogyan viselkedni. Nem merik 
megmondani nyíltan a történteket. Az asszony gyanút fog, de inkább 
a tanulással érez valami bajt, majd a fia elmaradásának okául felhozott 
fürdés miatt korholja gyermekét. Ezek mentegetőznek, a maguk ártat-
lanságát bizonygatják, de annyira igazán gyerekes hebehurgyasággal, 
hogy abból az anya nem tudhat meg semmit, csak rossz sejtelmei tá-
madnak. A helyzet feszültségét az ú j ra megjelenő, gyerekes hírtközlő 
hangoskodással szinte berobbanó Dósa viszi a végkifejlett felé. „Kifog-
ták!" — kiáltja diadallal. Most már nincs mit takargatni, az igazság a 
maga kegyetlenségével ejti kétségbe az eddig csak rossz sejtelmektől 
gyötört anyát. A gyerekek új ra a maguk ártatlanságát bizonygatják, de 
Csúzli anyja nem is tud figyelni rájuk. A tragédia hatása alatt szinte 
egymás mellett, egymással csak formailag érintkezve pereg a megtört 
anya és a védekező gyerekek párbeszéde. 

Az utolsó jelenet kezdetén a kvártélyos szobájukban maradt gye-
rekek még a kétségbeesett anyát sajnálják, majd a temetés lehetséges 
idejét, és az órák elmaradásának eshetőségét latolgatják. Csak a magát 
bűnösnek érző Stefaits tér vissza arra a témára, hogy mit mondanak 
majd az igazgatónak a kihallgatáson. Miután megegyeztek ebben a kér-
désben is, Stefaits ígéretet tesz arra, hogy zsebpénzének megérkezésekor 
két társának, és persze önmagának is, egy-egy előttük nagy becsben álló 
horgot vesz. Most már csak azt sajnálják, hogy Csúzli nem fog horgászni 
többet, és az édesanyja nekik szánt csomagjának „körülszaglásával", 
majd az annak felbontására tett előkészületekkel záródik a tragédia. 

Nincs tudomásunk arról, hogy a darabot előadták-e, bár minden-
képpen megérdemelte volna a bemutatást. Réti ebben a kis darabjában 
is jellemekkel dolgozik. Érdeme is ebben van. Minden bizonnyal tanári 
gyakorlata és tanítványai viselkedésének megfigyelése vezette erre. Űgy 
különböznek ezek a figurái is jellemük révén egymástól, mint ahogy a 
felnőttek is, anélkül azonban, hogy koravén szerepmondó és pedagógi-
záló bábokká fokozná le őket. Pintér a legérettebb: ő valóban figyel-
mzetette Csúzlit a veszélyre, Stefaits viszont, bár a legidősebb, vagy 
talán éppen ezért, a meggondolatlan kezdeményező. Dósa egyszerűen 
felületes. Öt csak az események érdeklik, nem képes azok lényegének 
érzékelésére, felfogására. Beszédükben, viselkedésükben is benne van 
diákéletük és zsenge koruk szinte minden mozzanata: az egymást és ta-
náraikat csúfnevekkel felruházó jellemvonástól, a társukat veszélybe 
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sodró heccelésükön át, a bűntudat is és büntetés alól való kibújás gyer-
mekes kitervezéséig. De mint a Vióra felnőtt hősei, e gyerekek is szem-
ben állnak egy világgal, a karhatalmat képviselő iskolaigazgatóval, akinek 
nem vallják meg bűnösségüket, felelőtlenségüket. Ők azonban annyival 
társadalmibb lények, hogy bűnüknek tudatában vannak, míg Viórára ez 
nem mondható. A gyerekek valóban gyerekek e műben. Koruk miatt 
nem egyértelműen bűnösök, noha maguk is érzik a bűnt. Réti e darab-
jának bemutatása a gyermekszínházakban, pedagógiai szempontbó hasz-
nos volna, s a színpadot értékei alapján is megérdemelné. 

Az iskolai, pontosabban fogalmazva — a diákélet később is foglal-
koztatta Rétit, amire a Mosolyogjunk15 című befejezetlenül maradt egy-
felvonásos komédiának, vagy szatirikus játéknak tervezett kézirata bi-
zonyít. Mint többi munkájához, ehhez sem készített előzetes tervet. Így 
szándéka, írói elképzelése ez alkalomból sem határozható meg, tehát azt, 
hogy a kézirat-töredékből eddigi munkáihoz viszonyítva egészen újszerű 
tragédiát, vagy (és ez látszik valószínűbbnek) egyfelvonásos komédiát, 
esetleg csak jelenetet, villámtréfát szándékozott-e írni. De a darab té-
mája, ötlete, ami a töredékből mégiscsak kirajzolódik, egy kicsit kora 
diák—tanár viszonyának megfricskázását adja. Ebben az esetben a ta-
nári önkény készteti a diákot ellenállásra, akinek figurája úgyszintén 
komikus. A töredék tanár-alakját nem tanítványainak tudása érdekli, 
hanem azok csintalansága bosszantja. Emiatt sutba vágja a tantervi 
anyagot, s a diákokat idegességében mosolyogni akarja „megtanítani". 
Ez természetesen a diákokban ellenhatásokat vált ki, de reagálásukkal 
nevetségessé válnak. Mindez nem látszik rossz ötletnek. 

Réti Ödön életrajnának tárgyalása során már említést tettünk utol-
só irodalmi jellegű írásáról, a Rádió korszakában16 című jelenetéről, 
amelyben egy kamaszlány lázong amiatt, hogy a „rádió korszakában" 
őt az anyja a konyhában akarja „angazsálni", az apa pedig kiporolással 
fenyegeti kamaszos engedetlensége és önfejűség miatt. Ezt a villámtré-
fát 1931. Szilveszterén Szegeden elő is adták. 

Az első bál17 című egyfelvonásos komédiájáról is tettünk már em-
lítést. A budapesti Belvárosi Színház Réti e darabját 1922-ben elfogad-
ta, de nem tűzte műsorára , noha egy másik újsághír szerint („A darab, 
melyet Bárdos igazgató »kedves és kitűnő munkának« ismer el, a tél 
folyamán előadásra kerül.") — ez várható lett volna. A bemutató elma-
radása nem is nagyon sajnálható, mert a műnek semmi lényeges mon-
danivalója nincs. A darab arról szól, hogy a Fellegi család lánya az 
első bálra készül. Nagy az izgalom, de valami módon egy levélke is elő-
kerül. Kitűnik, hogy azt a mama ifjúasszony korában kapta, de azután ez 
mégsem bizonyul igaznak. A levelet valójában a mama keresztnevét 
öröklő lányuknak írták. Az apa ekkor megkönyebbűl, noha lányuknak 
sejtelme sincs arról, hogy ki lehet a rajongó levélíró. A báli cipőkkel is 
bonyodalom támad, mert a szolgáló, aki egy házbeli fiatalemberbe sze-
relmes, befesteti azokat, de aztán mégis minden rendeződik, a Fellegiék 
időben elindulnak a bálba. 

A komédia cselekménybonyolítása elfogadható, de lényege, egészé-
ben véve semmitmondó. A szolgáló is afféle polgári értelemben vett 
szolgáló: buta, szórakozott, és persze az is nagyon „nevetséges", hogy 
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ő is szerelmes. A figura megkomponálásakor mintha Kosztolányi Édes 
Anna című regényében szereplő Vizyék szemléletét „kölcsönzte" vol-
na Réti. 

Lényegében véve Réti színműírói munkásságában, a Zorkához vi-
szonyítva két dolog figyelhető meg. Az első az, hogy a színművekben az 
író nincs annyira jelen személyes érdekeltségével, mint ahogy jelen volt 
a regényben. A színművek tárgyát nem merítette saját élményeinek 
anyagából, s a szereplők, talán éppen ezért, szabadabban cselekszenek. 
Ez a szabadság azonban a Karén esetében túlzottnak minősíthető, és a 
mű rovására is megy. A színművek másik vonása pedig Réti írói két-
lakiságára hívja fel a figyelmet. Ez abban nyilvánul meg, hogy az író 
megértéssel és együttérzéssel vezeti a népi- és diákszereplők sorsát, 
amelyeknek bemutatásával érzékeltetni tudja azok világát is, míg az 
ugyanezen népi-paraszti rétegbe tartozó szereplők alacsonyabb ren-
dűekké válnak a polgári életet bemutató komédiájában (pl. a szolgáló 
figurája). Feltűnő azonban, hogy egyik, vagy másik tárgyhoz tartozó da-
rabjaiban, és a Zorkában is, azok a legsikerültebb figurák, illetve a re-
gényben azok részletek, amelyeket az író a valóságban láthatott, ame-
lyeket a mindennapi életben megfigyelhetett. A nyersebb paraszti életet 
bemutató Vióra és a diákéletet bemutató Diáktragédia éppen ezért emel-
kedik a fantáziára támaszkodó Karén és Az első bál fölé. A komédia 
ezenkívül nem volt Réti területe, hisz novelláiban is ritkán csillan fel a 
humor. Réti az egyfelvonásos népi tárgyú vagy ifjúsági-diák tragédia 
vállfajában alkothatott volna jelentős műveket, azonban nem fedezte 
fel ezt a lehetőséget a maga számára, így egy-egy próbálkozása volt e 
tárgykörökben. 
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