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Érdekes politikai drámát irt 
Sik Sándor, 
a pap-költő egyetemi tanár 

Bécs februári forradalma — egy elképzelt államban 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sik Sán-

dor, a kiváló piarista-költő, a szegedi Ferenc 

József-Tudományegyetem professzora, akinek 

Szent István cimü történelmi drámáját a mult 

évben mutatta be nagy sikerrel a Nemzeti Szín-

ház, uj drámát irt, amely minden valószínűség 

szerint <vagv feltűnést fog '-elteni irodalmi és — 

politikai körökben egyaránt. 

Az író, aki most végzi darabján az utolsó si-

mításokat, a szegedi piaristák rendházának első 

emeletén lakik, két könyvállványokkal körülrakott 

szobába. Hatalmas Íróasztalán az uj könyvek és 

folyóiratok garmadája Ihever. Idemenekül azok-

ban az órákban, amikor tanári hivatása nem köti 

az egyetemi katedrához, de a / M az egyetem itt 

is megtalálja, szinte minden percben bekopogtat 

hozzá egyik-másik tanítványa, akik a rajongásig 

szeretik és akikkel olyan jó sziwel, olyan lelke-

sedéssel dolgozik együtt, mint a reneszánsz korá-

nák mesterei dolgoztak tanítványaikkal. 

Ezen a könyvekkel ékes és terhes helyen be-

szél Sik Sándor az uj drámáról és tekintete meg-

telik lobogással. 

— Nagyon nehéz néhány mondatba belesűrí-
teni a darab meséjét — mondja —, mert igy 
elvesznek az annyira fontos, sorsformáló rész-
letek, elsikkadnak az összefüggések, pedig sú-
lya van ebben a drámában minden szónak, min-
den gesztusnak. A címe azt hiszem, Testvérek 
lesz. Történelmi dráma, de nem a régebbi idők-
ben játszik, hanem ma. Bizonyos, hogy sokan 

Bécs februári forradalmára 

ismernek majd Lc ne, pedig a darab nem egy 
meghatározott orszáslwn játszik, hanem egy el-
képzelt középeurópai államban, ahol véres har-

oot viv jobboldal a baloldallal. 
— A darabnak két hőse van, két testvér. Az 

egyik, amikor a cselekmény megindul, mérnök, 
egy hatalmas gyárvállalat műszaki vezetője, kü-
lönben awsztatú't nap és fanatikusan hivő szo-
cialista. Vele szemben áll a testvérbátyja, aktív 
alezredes, aki szintén fanatikusan hisz a maga 
katonai meggyőződésének igazságában és aki — 
parancsnoka annak a roliamoszlaguak, amelyet i 
e forradalom idején az öccse ellen vezényelnek. 
A mérnök itt született, ebben a környezetben nőtt 
fel, a bánya és a gyár világában, itt szentelték 
pappá és ott volt lelkész. Sokat érintkezett a mun-
kásokkal, megismerte az igazságukat és az egyik 
képviselőválasztáson jelöltséget vállalt — mun-
káspárti programmal. Emiatt konfliktusa támadt 

a püspökével, aki megengedhetetlennek tartotta, 
hogy egy katolikus pap munkáspárti programmal 
és meggyőződéssel vegyen részt az aktív politiká-
ban. A fiatal lelkész viszont lelkiismereti sza-
badságával tartotta össze?gvezhetet!ennek a püs-
pöki tilalom betartá át, tehát levetette reveren-
dá 'át, elvégezte a műegyetemet, mérnök lett és 
a gyárvállalat s '.olgálatába állott. Amikor kitört 
a forrada'om, a munkások határozata alapján át-
vette a gyár vezetését ós amikor később kiélező-
dött a helyzet, parancsnoka lett a gyárnak. A 
helyzet reménytelenségét rögtön felismerte, tudta, 
hogy. a* eüenál ás csak felesleges áldozatokat kí-
ván, mert hiszen a katonai alakulatok ágyukkal, 
gépfegyverekkel vonultak föl a gyár elien, de 
meghajlik a fegyveres védekezésre készülő mun-
kások többségének akarata előtt és hozzájárul a 
fegyveres el'enáláshoz ... 

— Délután hat óráig kap időt a kapitulálásra. 
Bátyja, a rohamzászlóalj parancsnoka, bemegy 
hozzá azzal a megb!zatá:sal, hogy meggyőzze az 
ellonál ás reménytelenségéről, hogy kapitulálás-
ra birja. 

A két testvér között izgalmas 
összccsauás keletkezik. 

Mind a kettő fanatikusan hisz a maga igazában 
ós mind a kettő hajlithatatlan. Évek óta nem 
érintkeztek egymással, azt hiszik, hogy nem is 
szeretik egymást. Most, az éles összecsapás izgal-
mában eszmélnek rá arra, hogy szeretik egy-
mást, de ez még jobban megkeményíti őket. 

Két világnézet 

csap össze bennük ós — nem győz egyik sem. 

Az alezredes azzal távozik, hogy hat órakor lö-
vetni fog, a mérnök azzal búcsúzik, hogy hat 
előtt is kiméletlenül lelöveti azt, aki közeledni 
mer kívülről a gyárhoz. 

— A két testvér élete között csudálatos szálakat 
font egy fiatal lány rajongó szerelme. A lány 
a lelkészbe volt szerelmes, de a katonatisztnek 
lett a menyasszonya, aki halálosan szerette. Ké 
sőbb, amikor az aposztatált lelkész már munkás-
vezér volt, a lány hozzácsatlakozott és fanatikus 
fegyvertársa lett a mérnöknek, akinek e-jész ér-

zés- és gondolatvilágát betöltötte a rmmkásmoz-
g^uom.és igy nem is vett tudomást a lány sze-
reiméről. Az alezredes viszont azt hitte, hogy a 
lanj szeretője az öccsének, ami szintén nagy mér-
téül*» hozzájárult kérlelhetetlen elhidegükséhez. 
A két testvér mögött pedig ott állt az anyjuk, 
aki jobban szerette fiatalabb fiát, de mert 
aposztatált, mert elhagyta a zászlóját, nem érint-
kezett vele. 

— Ezeknek az embereknek a drámája egymás-
bafonódva, mégis külön-külön játszódik le a da-
rabban. Az alezredes tudja, hogy 

mindenki a gyárban rekedt, akit 
szeret, 

az öccse, az anyja, a szerelmese. Kélségbeesett 

kísérleteket tesz, hogy eEiá.itsa a végzetet. Této-
vázása miatt árulónak tartja a csapata, a gyár 
munkásnépe pedig kérlelhetetlen ellenséget lát 
benne. Nem törődik a fenyegető veszedelemmel, 
hat óra előtt fehér zászlóval ismét közeledik a 
gyár felé, ahová holtan viszik be. Nem lehet 
tudni, hogy a gyárbeliek lőtték-e le, vagy pedg 
bizalmatLankodó katonái. . . 

— Benn a gyárban is folyik a belső harc. V 
szélsőségesek meg akarják akadályozni azt, hogy 
a mérnök kimentse a gyárból az asszonyokat és 
a gyermekeket, a mérnök pedig meg akarja aka-
dályozni a vérontást. Ügyes ötlettel ártalmatlan-
ná teszi a szélsőségeseket, lezárja őket, de néhá-
nyan később kiszabadulnak. 

Kigyullad a gyir, 

nem lehert tudni, hogy ki robbantotta fel ar'mv 

Délmaggarország naptára 
az előfizetők kedvezményeiről 

s 

Ilfazási kedvezmény 
mindazok részére, akik évi négy pengő tagdíjért 
belépnek az Országos Magyar Weekend Egyesü-
letbe. 

25—30 százalékos kedvezmény 
valamennyi pesti színházba, hangversenyre, sport-
eseményhez és fürdőbe. 

30 s z á z a l é k o s szállodai kedvezmény, 

15 s z á z a l é k o s éttermi kedvezmény 
Budaper' n. 

30 százalékos kedvezmény 
a szegedi mozikba az egvpengős helyeken. 

Teljesen d i M a i a n 
a Karácsonyi Ajándékkönyv, amely irodalmi cik-
keivel és hasznos tudnivalóinak gazdagságával ki-
magaslik. 

lelfesen d l | ( a l a n 
bevásárlási szervezetünk igénybevétel, amelv 50/0 
kedvezménnyel adja a tagoknak az árut. 

Teliesen d l i f a l a n 
ezer pengős közlekedési bale'etbi.^osítás. 
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