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AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 
(Nemzeti Színház) 

Abban a nagy munkában, amit a Nemzeti Színház végzett a Tragédia ú j beta-
nulásával, nem az a legjelentősebb, hogy az előadás nem sikerült. A napi sajtó kriti-
kájának egy része szenvedélyesen lebecsülte az előadás minőségét és olyan igényességgel 
lépett fel, amelyet az egyebekben igénytelen kritikától nem várt volna senki. Azt kell 
mondanom, hogy a kritika sokkal jobban megbukott, mint az előadás. Könnyű lenne 
most a szereposztás vérfagyasztó melléfogásain élcelődni, különösképen a Lucifer kísér-
leteken. Éppen ezért ú jabb érdektelen ítélkezés helyett fontosabbnak látszik, ha az 
előadás hatásával és eredményeivel foglalkozunk először. A Tragédia felújí tása Madách 
müvének filozófiai, erkölcsi szépségeit nagy tömegekhez ju t ta t ta el. Éppen azokhoz 
a tömegekhez, amelyek kultúrájuk és ízlésük ápolására szerencsésebb müvet alig kap-
hatnának a világirodalomból. A létezés, a történelem, a társadalmi erők univerzális 
drámai enciklopédiáját elsősorban a munkások kapták a Nemzeti Színháztól, munká-
sok, akiknek műveltségi horizontját magasabbra feszítette az Ember t ragédiája anya-
gának teljes megismerése. 

Mindezt csak azért említettem meg, hogy mentség nélkül felhívjam a figyelmet 
erre a fontos eredményre és csak ezután térek vissza a kritikai szempontok közé 

Ez az előadás elsősorban magyarázó jellegű volt. A technikai szerkesztés és a 
dekoráció csupán kiegészítette a Nemzeti Színház Tragédia-szabadegyetemét, amelyen 
minden jelentősebb szereplő oktató előadónak képzelte magát s csak a kisebb szerep-
lők emelkedtek ki a tanáros hangulatból és éltek a dráma világában. 

A technikai kisiklások, a szimbolikus hatásokra törekvő jelmezek zavartkeltése, 
a tér elemeinek túlzott kihangsúlyozása, a tömeg gyakran természetellenes mozgása, 
az egyébként egységes előadást ki-kilendítette vonalából. Sokféle rendezői szándékot 
kellett követnie a nézőnek, szerencsére a remekül deklamált szöveg nem engedte, hogy 
az előadás az elkalandozó színpadi hatások unalmába süllyedjen. 

Minden Tragédia bemutatónál fölvetődik a kérdés: milyen színpadi megoldás 
j u t t a t j a érvényre legjobban a mű szépségeit? Az eddig látott Tragédia előadások azt 
bizonyítják, hogy minél több érvényesül a mü szövegéből, annál teljesebb maga a drá-
mai hatás is. Ebből a szempontból a most látott felúj í tás talán a legjobb megoldás 
volt. Sajnálatos hogy ezt a jó elképzelést a scenika nem tudta követni. A Tragédia 
drámai ereje sokkal erősebben lüktet a szövegben, semhogy monumentális díszletekkel 
kellene megteremteni a különböző korok levegőjét. Akár lépcsőkből és emelvényekből 
épített színpadra gondolunk akár vázlatosabb díszlet megoldásokra, mindenképen job-
ban lát juk érvényesülni magát a drámát, amelyet a nagy dekoráció epikussá tesz. 

A modern színház gépi berendezésének kísértése és a könyörtelen filmszerű gon-
dolkozás természetesen a képszerüséget sugalmazza és ez ellen — ha már a színekben 
és formákban való kifejezés ú t j á t választja a rendező — védekezni alig lehet. 

A mostani jő szövegmondás viszont utat jelez az igazi tragédiai megoldás felé, 
amelyben a képszerűség helyett a gondolatok és filozófiák tárhat ják fel a változó 
korok szellemét. 

A végső megoldás valószínűen az lenne, ha egy rendezőnek sikerülne a mü 
szellemének megfelelően a paradicsomi kép után mindent a látomás vibráló álomtól 
hevült bizonytalanságában ábrázolnia. Mert ha csakugyan híven követnénk Madáchot 
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a színpadon is, akkor az égi jelenetnek sokkal reálisabbnak kellene lennie, mint például 
a londoni színnek, vagy akár a párizsi képnek. 

A most látott elképzelésben úgy tetszett, mintha Lucifer álmodta volna á t az 
ember történelmét és nem Ádám. 

Az eddig látott Tragédia-előadások közül Hevesi Sándor elgondolása volt a leg-
jobb, aki nem engedte a képszerüséggel elnyomni az ember drámáját és akinek rende-
zéséből mindvégig érezni lehetett azt a fölényes gúnyt, amely az álom kegyetlen kive-
títőjéből, Luciferből árad. Hevesi rendezésében Ádám csak vergődni tudott a ráparan-
csolt rohanó századokban, Lucifer kiemelkedett a korok látványából, mint a bűvészi, aki 
egyedül nem kerül mutatványa hatása a lá 

Végső fokon a színház olyan kollektív munkát produkált, amelynek értéke a 
színház történetében ugyan nem jelentős, de kultúrális hatásában annál eredményesebb. 

GYÁRFÁS MIKLÓS 

BŰN ÉS BŰNHŐDÉS 
Dosztojevszkij regénye nyomán színpadra írta Rodney Auckland, 

bemutatta a Művész Színház. 

Az orosz közönség szinte követelően kivánta Sztaniszlavszijtól, hogy dramati-
zálja Gogoly Holt lelkek-jét. Tőle várták ezt, mert — és joggal, - őt tartották a leg-
nagyobb orosz színház-ismerőnek és színpadi művésznek. Sztaniszlavszkij számára egy 
percig sem volt kétséges, hogy a tőle várt tökéletes színpadravitel kivihetetlen, a Holt 
lelkek nem azért lett regény, mert dráma is lehetett volna. Mégis elvégezte a dramatizá-
lást, mert tudta, a közönség most elsősorban nem drámát vár tőle hanem a szívéhez 
nőtt regényalakokat kívánja színpadon viszontlátni. Azt a pillanatot kívánja megélni 
és újraélni, amikor a képzeletében százszor és százszor megelevenedett kedvenceket való-
ban láthat ja , hallhatja, testi kapcsolatba kerülhet velők. Sztaniszlavszkij azt is tudta, 
hogy ez a kívánság nem idegen a színpad világától. Nemcsak a szorosan vett színre és 
filmrevitelekre kell i t t gondolni, hanem commedia dell'arte alakokra, a nagy pár, Don 
Quijote és Sancho Pasa sok-sok színpadi megtestesülésére és azokra a visszatérő jelle-
mekre, amelyeknek történeti központjában olyan remekbefaragott drámai lények álla-
nak, mint Shylock. Sztaniszlavszkij dramatizálását a legnagyobb siker kísérte, az orosz 
színpadok máig játsszák. 

Ennek a közönségigénynek a felismerése és magában a művészben is élő volta 
hozta létre annak idején Gaston Baty Bűn és bűnhődését. Az angol közönség orosz 
érdeklődése és a Karamazoff testvérek színpadi sikere mellett is ez az igény és. fel-
ismerés váltotta ki Rodney Auckland átdolgozását. Azonban aligha lehetett ez a felis-
merés olyan világos, mint Sztaniszlavszkij esetében, mert a dramatizáló nem lá t ta 
tisztán, hogy minden Bűn és bűnhődés-ben, még a színpadra vittben is elsősorban 
a fiatalsága óta mindenkivel vele kísértő Raszkolnyikov vonz és érdekel olyannyira, 
hogy érte olvasóból közönséggé is válunk. Ez a dramatizálás nagyon is drámai, nagyon 
is színpadszerü akart lenni. Azzal tisztában volt az átdolgozó, hogy szabályos színdarab-
ról szó sem lehet, ezért kísérletet tett arra, hogy a leglazább naturalista drámatechnika 
szerint szerkessze meg. Raszkolnyikov története még ilyen dráma számára is kevés 
színszerü elemet tartalmaz. A leghatásosabbtól. a gyilkosság megjelenítésétől nagyon 
sok minden, nem csak a jóízlés tar that ta vissza, az utcákon bolygó, díványán belső 
monológokat mondó regényhőst pedig végkép nem lehet jelenetezni. Raszkolnyikov 
belső történéseinek színrevitelét az első felvonásban néhány monológ formájában még 
megkísérli a dramatizáló, de hamarosan megijed, hogy ez ma már nem felel meg 
a közönségnek és párbeszédre tér át. A mai drámai technikám nevelkedett Auckland 
valóban nem is képes igazán belülről fakadó, feszült monológokat mondatni. Az általa 
ezen a hibán kívül még túl sokat vállalnak az előzmények tisztázásából is, ami végkép 
reménytelenné teszi használatukat. Már csak a párbeszédek kedvéért is igyekezett tehát 
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Raszkolnyikovval párhuzamosan, söt még szorosabban hozzákapcsolva megjeleníteni 
a környezetet, a többiek sorsát is és azok jobban jelenetezhető életén á t őt is szín. 
szerűvé tenni. Ez az eljárás azonban, ha nem is tudatosan, de eleve lemond Raszkol-
nyikov vezető szerepéről. A kész színdarab az ő története helyett a Marmeladov család 
drámája. 

A könyezetnek ez az előrenyomulása és áthangszerelése, természetesen nem hagyja 
érintetlenül Raszkolnyikovot sem. A darab két ízben is értelmezi tettét. Az indí t ja 
útnak, amit lenn hall a Marmeladov család falai közt. ami a nyomorhoz kapcsolja, ami 
bűnét társadalmi igazságszolgáltatással indokolná. Utána viszont, amikor mindent be-
vall Szónyának, azt mondja, nem a társadalmi bosszú miatt, nem pénzért nem anyja 
és nővére helyzetén akarván segíteni, nem másokért ha j to t ta végre a gyilkosságot, 
hanem mert be akarta igazolni elméletét, ami a társadalombaji gyökerezik ugyan, de 
számára csak az abból való kitörésnek inkább csak erkölcsi, „a többnyire hivatott em-
b e r " erkölcse szerinti értéke a fontos. Az átdolgozó nem jelzi egyik alkalommal sem 
melyiket t a r t j a igaznak őszintének. A színpad törvénye szerint a párbeszédnek megvan 
az a sajátos törvénye, hagy szinte sohasem lehet őszinte megnyilvánulás. A második 
indokolás érezhette, bár a legőszintébben is, a kimondás pillanatában, mégis hamis. 
Szubjektív indok. Az amit tesz a helyes felelet, ami kivált ja a tettet az az igazi indok. 

A Művész Szinház elsősorban a környezet ábrázolásában volt sikeres. Elsőnek 
kell megemlíteni Fábry Zoltán képhatásában és játék-, világítási lehetőségekben kiváló 
díszletét. A színészek közül Marmeladov-család szereplői tűntek ki leginkább: Tolnay 
Klári, Sennyei Vera, Thurzó Margit, Pécsi Sándor. Várkonyi Zoltánt inkább mint ren-
dezőt kell dicsérni. Ebből a megbénított és „megmagyarázott" Raszkolnyikovból nem 
tudott élő embert teremteni csak színészi kísérletet. 
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Tanulmány-pályázat 
Meghosszabbítva 

A Művészeti Tanács abból a célból, hogy a fiatal irodalom, körében 

az irodalmi tudatosulás legfőbb eszközét és műfaját, a tanulmányírást 

fejlessze, az ÚJHOLD folyóiraton keresztül fiatal írók számára tanul-

mány-pályázatot hirdet. Pályázni lehet minden irodalmi, vagy irodalom-

történeti esszével és tanulmánnyal. A pályázati műveket az ÚJHOLD 

kiadóhivatalában (Budapest, IX., Köztelek-utca 4/b.) zárt, jeligés boríték 

mellékelésével 1948. évi február 28-ig lehet beadni. 

A beérkezett pályázatokat a Művészeti Tanács által kijelölt bírálók 

vizsgálják felül és a pályázat eredménye az ÚJHOLD 1948. évi februári 

számában fog megjelenni. A pályadíjjal kitüntetett és a megdicsért tanul-

mányok közlési jogát az ÚJHOLD fenntartja magának. 
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