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AZ Ú J J Á É L E D T T É L I REGE. 

Ez AZ a darab, melyről sokkal többen tudják, hogy benne Csehország 
a tenger mellett fekszik, mint ahányan ismerik — írta Rakodczay Pál 
harmincöt esztendeje. A helyzet jobbá lényegesen azóta sem vált, 

bajosan is válhatott, hiszen Shakespeare géniuszának ez a kései remeke a 
játékrendről majd egy negyedszázada hiányzik. Hősnője a drámában tizenhat 
évig rejtőzik az életből kihullva, magának a Téli regé-nek a Nemzeti Színházban 
huszonegy éven át jutott ugyanez a sors. Miért? Mikor épp ez alatt egymás 
sarkába hágtak a Shakespeare-«ciklus»-ok s ezek során még «Uraufführung» is 
akadt, csak éppen két jelentős mű hiányzott belőlük váltig : a tragédiák közül 
az Othello, a mesejátékok rendjén pedig a Téli rege. 

Ebben különben nem is állunk egészen egyedül, a költő képzelmének 
ez a kereteket és gátakat szaggató tobzódása állandó színpadra külföldön is 
meglepően kevéssé lelt, jobbára ott is csak meg-megújuló kísérletezések alap-
jául szolgált, kivéve talán a bécsi Burgszínházat, hol mostohagyermekül 
kevésbbé tekintették. Magam is ott láttam utoljára néhány éve, az együttes 
legkiválóbb tagjaival; Hermionét éppen a shakespearei versek legnemesebb 
páthoszú tolmácsolója, Bleibtreu Hedvig asszony játszotta. S mégis ezen a 
lelkes és odaadó színházi estén világosodott meg előttem leginkább az, amit 
különben Nemzeti Színházunk régibb előadásain is mindig éreztem, hogy 
a színpad e látszólag könnyű feladatot valami különlegesen stílusérző, a mese 
folyamán oly szeszélyesen váltakozó hangot és indítékokat szerencsésen har-
móniába foglaló rendezés híján kielégítően soha meg nem oldhatja. A bécsiek 
kezén — akárcsak többnyire a mieinkén is — a színpadi értelmezés valósággal 
két különnemű részre hullt szét: a «komoly» szakaszokban egy Othello hang-
nemében tartott, öblös tragédiára (melynek «jólvégződése» azután szinte stílus-
törésül hatott) — az idilli közbülső jelenetek során pedig holmi színpadi 
mascarade-ra, mely pl. a Burgszínház előadásában egyenest a bécsies, tenyeres-
talpas Hanswurst-hagyományok közelébe sodródott. 

Igaz, hogy a kritikusok és magyarázók maguk is épp eleget felhánytor-
gatták a stíl és hang belső egységének hiányát s a Téli rege színpadi sorsának 
általános ingadozása a mű Shakespeare-irodalombeli értékelésének felötlő 
hullámzásával meglehetősen párhuzamos jelenség. Magyar bemutatója után, 
1865-ben, a színi bírálat legjobbjai, Gyulai Pál is, Salamon Ferenc is ezt a vádat 
— noha mindketten a színpadi költemény szépségeinek védelmében — elég 
keményen ráolvasták. Gyulai hallani sem akar arról, hogy a Szentivánéji álom-
mal egy sorba állíttassék, a másodrangúak közt is az utolsók, ha nem éppen a 
harmadrangúak közé számítja. Salamon is «a drámai forma törvényei» nevében 
mondja ki felőle az ítéletet: «Hiányzik benne az egység minden neme». 

Nekünk ma úgy tetszik : a magyar bemutató-korabeli színházi bírálat 
a művészi egységnek éppen csak azt az egy nemét nem méltányolta a Téli regé-
ben, melynek felismerése pedig kirekeszti, hogy költőjétől számonkérjük akár 
a tragédiának, akár a vígjátéknak dogmáját illető tiszteletet, még ha ezeket 



726 

a dogmákat magának Shakespearenek tulajdon műveiből vonjuk is ki ítéletünk-
höz. A Téli rege már a címével is regét ígér, akár a Szentivánéji álom — álmot. 
A mese is, az álom is a költői szabadság korlátlanságának műfaja, valójában 
a legveszedelmesebb műfaj, mely kontárkézen felelőtlen hígsághoz vezet, de 
az oromra felérkezett nagy művészt a formákkal, hanggal és motívumokkal, 
a művészettel és élettel való, megbékélt mélységű és óbor-édességű játékra 
szabadítja fel. Ebben mutat a Téli rege a vele egyívású Vihar-ral ikertestvéri 
hasonlatosságot, s mindkettő ezzel haladja meg a korai, minden harmatos 
üdesége mellett is a költészetnek jóval keskenyebb földrészét átfogó Szentiván-
éji álom-nak jelentőségét. Kosztolányi Dezsőt a regényes játék új tolmácsolá-
sának munkája közben — saját megvallása szerint — tisztára nyelvi tekintet-
ben is ez a mindennel élő és mindenből mézet szívó, kápráztató gazdagság 
ejtette ámulatba : «A Téli rege nyelve népi, regényes-tündéri, fenkölt-királyi, 
vaskos-paraszti, valószerű és elvont is». Ime a nyelv maga is azt az egész 
kertnyi virágból szűrt aromát kínálja, mely aztán az általa elibénk bűvölt 
regéből is termőtalajának «nedvétől gőzölögve» árad felénk. Kinek jutna 
eszébe a virágméztől «az egység minden nemét» megtagadni ? 

Erről az oldalról kell a színház munkájának is a Téli rege sejtelmes izzás-
sal égő csipkebokrát megközelítenie. Ódry Árpád új rendezői elgondolása való-
ban e tiszta regeszerűség finomérzékű felismerésében fogant, távol minden 
józan értelmezgetéstől, mely a színmű földrajzi és időbeli botlásain fennakadva, 
a szövegből még a tengerpartra helyezett Bohémia nevét is ki akarná gyom-
lálni ! A gondos, eleven ütemű összjáték is kellemesen tűnt fel, főleg ennek 
köszönhető, hogy túlzottan ünnepélyes hangsúlyhoz a komorabb jelenetek sem 
jutottak, ezekben is a mesefordulatok állandó, gazdagon egymásra toluló hul-
lámzása volt érezhető. Ez itt a helyes: az igazi mese a legmegindítóbb fordu-
latokon sem kényelmeskedik, a hallgatók örök történetszomjúságát sűrűn és 
gyorsan váltott pohárral oltogatja. 

Leontes szerepében Ódry maga is beállt az együttesbe, teljes odaadással 
szolgálva a rendezői mivoltában maga elé tűzött elképzeléseket. Emlékezetesen 
szép Othellója után megkapóan újat és mást adott Leontes esztelen féltékeny-
ségének rajzában. A nagylelkű, örvényes szenvedélyű mór tragédiáját itt egy 
kicsinyes, zsarnoki hiúságnak kiszolgáltatott, pillanatnyi gyávaságokon érhető 
ember vergődése váltotta fel, akinek nincs Jagója, sőt egész udvarnépe eszelős 
vaksága ellen fog össze, de a jóérzésűeknek vállvetett erőfeszítése sem képes őt 
ráeszméltetni, hogy a fát önmaga alatt fürészeli. Már az intonálásban, a vendég-
barát heves marasztalásában is szerencsésen megéreztette a szív őszinteségének 
hiányát, azután pedig mind rögeszméjének a delphii követség megérkeztéig 
fokozatosan elharapódzó monomániájában, mind pedig utóbb gyászának szava-
kon át dúskáló szánom-bánomjában finoman megérzékeltette a léhaságnak is 
bizonyos árnyalatát s azét az érzékiségét is, mely vele még a vezeklő hangula-
tában eléjekerülő Perdita szépségére is futólag szemet vetett. 

Hermione szenvedő tisztaságának Tasnádi Ilonánál igazabb hitelű tolmá-
csolója aligha akadna. Az ő szavában a női becsület nyilt önérzete tiszta fénnyel 
vet lángot, s ő is választékos ösztönnel megérezte, hogy Desdemona naív 
gyermeklelkűségét itt érettebb asszonyi méltósággá kell emelnie. Halálvággyal 
szomszédos önvédelme az ítélőszék előtt, majd a megbocsátásnak evangéliumi 
szelídsége a szoborjelenetben, a művésznő nemes tehetségének legszebb meg-
nyilatkozásai közé tartozik. 

A hűséges Paulinának Shakespeare egész költészetében talán leggrandió-
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zusabb «másodrangú» szerepe most Márkus Emilia gondjára került. Megkapó 
volt a nagy heroinának lendületes heve, izgékony, éber fantáziája, mellyel 
alakját a gazdagon színezett realitáson túl, szinte a lelkiismeret szimbolumává, 
az embersorsok irgalmas párkájává avatta. 

Kürti Józsefnek játékában a bérgyilkosság színlelt vállalásának jelenete 
gyönyörűen sikerült, s Mihályfi Béla tisztalelkű, meleghangú Antigonusában is 
zavartalan örömünk telhetett. 

Az idilli, bukolikus bájú közbülső szakasz verőfénye ezúttal valahogy 
csekélyebb hatást tett, mint komor keretének masszív faragványa. A mese-
princ s az elvarázsolt királykisasszony kettősének líráját bensőbbnek és meg-
győzőbbnek kívánjuk. A fiatal Rápolti Anna a legutóbbi évadban elég tanuságát 
adta biztató tehetségének, mely azonban — úgy látszik — nem éppen a Miran-
dák, Rosalindák és Perditák szerepterületére termett. Alakja körül hiányzott 
a mezei levegő üde áramlása, mozgása nyugtalanabb, arcjátéka is tudatosabb 
volt a kelleténél. Florizelje, a rokonszenves Abonyi Géza ellen pedig az a fő 
kifogásunk, hogy a megszokott amoroso-járulékokon túl ehhez az elég egyéni 
vonással elkülönülő alakhoz valódibban jellegzetes színt vagy akcentust szinte 
semmiben sem keresett. Ennek a királyfinak minden rangbeli és társadalmi 
paranccsal elszántan ujjathúzó dacában (melyben Rakodczay Pál nem jog-
talanul ismerte fel a Schiller-féle Ármány és szerelem Ferdinándjának legtávo-
labbi mintáját) ércesebb szó csendül meg, mint aminővel Abonyi recitálta a 
gyönyörű sorokat. 

A «mezei had» sokfő sokadalmából Sugár jóízű, őszinte kedvességű, leg-
feljebb némi mérsékletet kívánó öreg pásztora tűnt ki s méginkább a fiatal 
Juhász József zamatos beszédű surbankó parasztlegénye. Némi csalódást oko-
zott Autolycus tarka figurájában Pethes Sándor. Ez az alak — Plautus és 
Terentius fürge és szemtelen inasainak egyenesági leszármazója — melegebb 
humort kíván, mint aminő a Pethes kissé száraz mókázásában szóhoz ju to t t ; 
az ő jeleneteiben nehéz volt elődjének, Rózsahegyinek joviális színességére 
vissza nem emlékeznünk. 

A mesestílus megköveteli a vers fokozott tiszteletét s ennek a követel-
ménynek a közreműködők megint csak félig-meddig tettek eleget, kivált a 
lírai sorok tolmácsolói szürkítették akárhányszor prózává gyönyörű zenéjű, 
az új fordításban különösen szépen csillogó szövegüket. Kivált a rímeket szere-
tik a Nemzeti Színházban el-eltüntetni, mintha valami dugdosnivaló volna ; 
pedig varázsával a költő (s a fordító) azért él, hogy ez a hangzásmágia a szín-
padról is hasson és hódítson. 

Kevésbbé illik szóvátenni, hogy a kiállítás sem mindig szolgálta a tökéletes 
regeillúziót; nem éljük a bőkezűsködés korát, s bizonyára még jóideig az 
marad a helyzet, hogy Autolycus condráinak előállítása kevesebb fejtörést 
okoz, mint a főrangúak bársonyáé, s nem akadunk fenn azon sem, ha itt-ott 
reménytelenül ráncot vet is a tavaszi égbolt. 

Igy is, amit kaptunk s amint kaptuk, méltó a komoly megbecsülésre, 
az új irányítás alatt induló évadnak biztató nyitánya s a Nemzeti Színháznak 
Shakespeare szolgálatában végzett évszázados munkáját kimagaslóan szép 
eredménnyel gazdagítja. Amit valamennyi felújításról elmondani korántsem 
lehet, ebből a lelkes és avatott művészi áldozatbemutatásból az édesbús 
drámai regének színpadi újjáéledése várható. 

Rédey Tivadar. 


