
technikák efajta lehetőségeit következteti ki. példa-rédíójátékaíból, de ezek ll. techni
kák .,--. a szerkezetkrescsen(ló-dekrescsendó' módja, mint Corwinnál, vagy a, vissza
felé gombolyítás mint Edwards "K,elepcél1en"dmű rádiójátékában -, nem tekinthetők

'egy-egy végleges, gyümölcsöző szerkezetí elvnek, s kifejtésükkel Cserésnek is vég
eredményben az a szándéka, 'hogy lehetőségeket mutasson meg, konstrukciós kerete
ket, amelyeket aztán az eljövendő rádiójátékok írói kifejleszthetnek, közeledve a
.míkrofón lehetöségeível.célő.egvfajta rádió kamara-dráma megvalósítása felé. Hogy
azonban ezunegszülethessék.rannak legfontosabb Ieltétele, hogy a;z eddigi gyakorlat
regónyíróí, riporterei ,után, drámaírók.próbálkozzanak az új műfajjal, drámaírók,
akiknek vérükben ran a dráma technikája, akik nem idegen területről érkeznek,
kísérletezökként. a. rádiójáték telé. Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy vérbeli dráma
irá eddig ~ külföldön is. -nálunk is -,alig gondolt még a rádióra, holott egy sajá
tosan drémaí-jellegü.. műfaj csak akkor, alakulhat ki, rögződhet egy végleges "para
dígmába", ha ez ezddegenkedés megszűnik.

A "Láthatatlan Színház"értékes eseménye a magyar dramaturgiai irodalomnak,
a maga nemében, ..:... igen szűkszámú külföldí próbálkozások (VaIOielgud, Franz
Eassbínd, Curt Paqué•. Gerhart Eckert, .Roger Richard. Arthur Pfeiffer} után -, úttörő
vállalkozás. Cserés Míklós az elméleti dramaturg és a gyakorlati szakember hozzáérté
sével, tapasztalataival-myúlt érdekes témájához. annak minden lehetőségét megvizs
gálta és így próbált az eredményekből kikövetkeztetve, egy dramaturgíaí alapvetést
adni. Könyvének _. túl más, és szép értékein -, van egy missziója is: útmutatást
nyujtani, .segítséget adni a próbálkozóknak, és saját lábára állítani végre a botladozó
csecsemőt, a rádiójátékot, amelyről igen helyesen állapítja meg, hogy "önállósága
kibontakozásával a rádió egyetlen önálló művészetí ágává.... a "septem artes líberales"
'hez a filmet is hozzászámítva - egyszer !l', kilencedik szabad J.1lüvészettéválhatik.

Thurzó Gábor

SZINHÁZ

'CORNEILLE-BEMUTATÓ A «KIS SZINHÁZBAN»

Ha a színház több akar lenni, mint szórakoztató üzem, sőt több "tükőr"onél is,
amelyben önmagára eszmél egy kor és ha a szinház nem elégedik meg egy nemzet
"önismereti iskolájá"-nak szerepével, hanem embernevelő missziót vállal, - Pierre
Corneille drámái szükségszerűen jelennek meg a műsoron, Az embertelenség évei után
az embernevelő kűldetés vállalása pedig a színház számára: kötelesség!

Benedek Marcellt illeti köszönet' azért, hogy Corneille "Polyeucte" címü tragé
diájának lefordításával megteremtettea .Iehetőségét annak, hogy a "Kis Szinház" ezt
-a kötelességet teljesítse. Het Racine-dráma hibátlan és művészí tolmácsolása után ez
a Corneille-interpretálcis azt a reményt ébreszti mindnyájunkban, hogy az illetékes
fórumok belátva e nagy írót teljesítmény jelentőségét, megteremtik a lehetőségét

.annak, hogy Benedek Marcell legalább a legjelentékenyebb Racine- és Corneille
drámák nagyobb gyüjteményével ajándékozza meg a 'magyar irodalmat. "A mártir"
címen színrekerült "Polyeucte" fordítésa azt a bevált, sőt egyedül lehetséges elvet
követi, hogya francia rímesalexandrínus magyar nyelven rímes ötös és ötödfeles
jambusokban zeng egyenértéku drámaierövel. Ez a szellemi hűség, tökéletes tartalmi
'hűséggel párosulva világos, nemesen munkált, korszerű, de mégsem .modernkedő ma
gyar nyelven szólal meg. a verset szerető színész és a verset kedvelő hallgató, vagy
olvasó egyformán öszinte örömére.

Miben áll Corneille drámáinak embernevelő hatása és jellege? Talán' abban a
.sajátosságában, hogy - amint azt számosan megírták 'hőseiről - Corneille "nem
olyanoknak mutatja be az embereket, amilyenek, hanem' olyanoknak, amilveneknek
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lenniök kellenet" Alig hiszem, hogy ez az íróí [ellegzetesség celég dinamikus lenne
embernevelő súgallésok szuggerálására, Inkább abban kell látnunk a müveíböl .sugárzó
etikai fény forrását, hogy Corneille alakjai eszményeket szolgáló és soha meg nem
alkuvó emberek. Ha élménnyé válik. bennük az "eszmény", teljesen azonosulnakvele.
Nincs "vissza-tánc", ők nem a hétköznapok "reálpolitikusaj'.', ök vállalják sorsukat
még akkor is, ha az összetőriés eltiporja őket. Míg Racine úgy jut el a tragikumig,
hogy hősei hűek szenyedélyeikhez, Corneille hősei hűek eszményeikhez. A becsület,
a hűség, az adott szó fogalma, tehát a tiszta eszmény, azáltal, hogy teljesen átjárja ,a
hős testét-lelkét és így szinte azonosul vele, válik Corneille hőseiben érzelemszerű
élménnyé. Polyeucte, barátja, Néarque rábeszélésére megkeresztelkedik és ettől apil~

lanattól fogva megalkuvás nélkülí vkeresztény. At. eszményhez hű, amikor összetöri
a pogány bálványokat és a vele azonosult hit tanításának következetes yáIlalója,
amikor boldogságát, életét, mindenét feláldozza. Pauline nem szerelemböl, de atyai
szóra lett Polyeucte hitvese, de mert felesége, teljesen azonosul és egy sorsot vállal
vele. Természetesen ez a heroikus sorsvállalás nem megy küzdelem ,nélkül, éppen,
mert gyarló és esendő az ember. Ez a küzdelem a corneílleí dráma lényege, a belső

akció, mely nem cselekményben, hanem szavakban fejeződik ki.
Azt szekták írni, hogy. Corneille drámáiban a szerelem és a kötelességteljesités

küzdelme játszódik Ie. Ez a forma, de nem a lényeg. A "szerelem" - érzelem és a
"kötelesség" teljesítése mindig az eszmény szolgálata, természetes tehát, ha a szerel
met .feláldozzék" Corneille hősei, mert az igazi eszmények nem ismerik a fél úton'
való megállást. Az eszményeket csak a "mindent vagy semmit" teljes feszültségével
lehet szolgálni!

Nem tudom, vizsgálta-e valaki Corneille korának tényleges vallásos világképét
és ha a felszin mélyére nézett, milyen végső megállapításokra jutott a vallásos élet
gyakorlat szempontjából. De e szociológiai kor-analízis nélkül nem lehet megérteni,
miért kereste Corneille az eszményekért élő embert az ókori mondák és történelem
világában és míért írt csak egy-két "keresztény" drámát, mikor pedig, ha valahol,
éppen a kereszténység hőskorában valósult meg az eszményért mindenről lemondani
tudó és mindent vállaló ember ideálja.

Mindenképen indokolt volt CorneiIle 305 évvel ezelőtt írt, de soha el nem avuló
tragédiájának megismertetése a budapesti közönséggel. A mű és' a közönség talál
kozását elsősorban két színész alakformáló munkája mélyiti el, akik hibátlan és dra
matikus szövegmondással teszik élővé a corneillei retorikusan áradó költői dikciót:
az egyre szélesebb skálán játszó, zengőhangú Jancsó Adrienne, aki Pauline .szerepé
ben helyes középúton jár a vers stilizált viI ága és az alak-átélés emberi hitelességű

realitása között, - valamint az érett beszéd-technikájú Toronyi Imre, aki a szenve
·délyek színészt kifejezésében gyakran érezhető gátoltsága itt erényévé lett.

Nétnetlt Antal

CINKA PANNA BALLADÁJA

A centenáriumi ünnepségek középpontjába olyan művet állltaní, mely a magyar
'ság egyik nagy szabadságharc.ának emlékét idézi: stílusos elgondolás volt. S az ünne
pelt eszmékhez is méltóknak éreztük, hiszen Kodály Zoltán, a legnagyobb élő magyar
zeneszerző neve súlyt és hitelesítést jelentett már előre il darabnak. Úgy készül
tünk erre a bemutatóra, mlnt amely a modern magyar zene nagy eseménye, a zene
ünnepe is lesz egyben. Várakozásunkban felrémlettemlékezetünkben a Psalmus mélysége,
tragikus, nagy, reális és megrázó szenvedélye és szenvedése, a Háry János ragyogó
gráciája, szikrázó szellemessége, lágy poézise és groteszk színei, és emlékeztünk a

'Mester csodálatos kórusremekeire Imelyekből- lS-én délután csodálatos csokrot hallot
tunk a legjobb énekkarok remek előadásában). Azt reméltük. hogy az új. mü el fogja
homályositani, felül fogják múlni művészetben és nagyszerűségben míndezt. Ezt vártuk
,~ és mit kaptunk? A kiábrándulások hosszú sorozatát.

• • •



A daljáték címe: Cinka Panna balladája.Jogosultnak, sőt szükségesnek éreztük,
hogy' az iró ezt a műfajt, a meseszerű, balladikus játékot választotta. Már csak azért is,
-mert a szereplő személyek ilyen egymásmellé-állítása - Cinka Panna már Ocskay
halála után született - csak mesés keretben lehetséges. A szövegiró Balázs Béla
látta is ezt a korlátot és iránymutatást, de nem tudta ezt a meglátását teljes rnérték
ben gyakorlattá tenni. Már az első jelenetek szinte nyers naturalizmusa kíűt a stili
zált, meseszerű jellegből. S később is, bár szemmelláthatóan igyekszik balladának és
mesének megmaradni, vissza-visszahull a valóságos események realitásába. Ez jellemzí
az egész darab stílusát: féllábbal' a mesék földjén jár, másik lábával a valóságban.
S ez a felemásság nagyon zavarja a befogadást: a hallgatónak állandóan más és más
szemszögből kell néznie, máskép kell szembeállnia vele.

De a balladás részekben sem érezzük aballadák 'sűrített szenvedélyek
től és szenvedésektől terhes levegőjét. Külső eszközökben sok mindent kapunk: fel
használja a kuruc balladák misztíkus, az alakokat a mese irrealitása felé lendítő képeit
és hasonlatait, próbálja az eseményeket és személyeket meseszerűen stilizálni, a zenét
úgy bekapcsolni a cselekménybe, hogy ezzel is jelezze, hogy nem valóságokról, hanem
mesérő van szó. Csak az a baj, hogy e mögött a mese, ballada mögött nem érezzük a
hiteles, mély, véres valóságot: sem történelmi, sem emberi valóságot. Enélkül pedig
e külsőséges eszközök valami hamis, érzelgős romantikába sodorták az egész darabot.
Olyan romantikába, amelyen a mi korunk már túl van, amely a mai embert nem tudja
már reprezentálni. Ma a komoly, tartalmas realizmust érezzük művészi eszménynek.
S olyan művész számára, aki ezt az eszményt vallja, csak elrettentő lehet pl. az utolsó
jelenet hamis romantikája: a csók közben gyilkoló és öngyilkos Cinka Panna mel
lett zöld lombok koszorújában ragyog legendás hegedűje, egy reflektor éles fény-
pászmájában. .

Ez a jelenet azonban gyökeresen is hamis, az egész mű belső kifejlődése tor
kollikbenne zsákutcába. Ocskay hiúságból és önző szerelemből fakadó árulásával
ezrek szívéből ölte ki a reményt. Ezért bűnhődnie kell. A balladikus jellegnek meg
felelően méltó büntetés lehetett volna, ha - mondjuk - hét kapitánya lekaszabolja,
De semmiképen sem felel meg ez a megoldás: ez szerelmi tucatöngyilkosság, menekülés
az igazi büntetés elől. Nem fogadhatjuk itt el megoldásnak a belső összeomlásban
adott bűnhödést sem: ez ellenkeznék aballadás stílussal.

Nem lehet felróni az irónak, ha meseszövése érdekében változtat a történelmi
eseményeken, önkényesen bánik a szereplőkkel. De van egy olyan változtatása, ami
ellen tíltakoznunk kell. Tudjuk, hogy a Rákóczi-féle szabadságharc gyökeres hibája
volt, hogy vezetői maguk közt sem voltak egységesek, állandóan viszálykodtak, riva
lizáltak egymással. Ennek pedig sok szomorú esemény lett a következménye, éppen
il legdöntőbb jelentőségűek. S nem utolsó sorban ez a belső széthúzás okozta az egész
mozgalom bukását. Balázs Béla pedig láthatóan helyesli ezt a széthúzást: a lázadó,
inkább csatát veszni hagyó Ocskay eljárását az összefogást sürgető Bercsényivel
szemben. Fontosabbnak tartja a jobbágyok nyomorúságának azonnali orvoslását,
mint az egész nemzet létét jelentő harcnak sikerét az elnyomó császári házzal
szemben.

* * *
A nem minden tekintetben szerenesés szöveg érthetően nem tudta Kodály t olyan

mestermüre inspirálni, amit reméltünk. Érezhető a zene mögött is az igazi, nagy lelkesedés
hiánya: erőtlennek hatott. Nem. hiányoztak a Mester nagy tudásának bizonyítékai, a
kodályos dallamok és hangbatások, de lelket sokszor a rutinnak kellett pótolnia. Nem
:egyszer fordultak eI/í kiszámított, sokszor rikító hanghatások, melyeket üreseknek
éreztünk. S a szöveg hamis límonádé-romantíkéja nem egyszer beleszólt a zenébe is
és tévútakra vitte. Gondolok itt elsősorban az olyan megoldásokra, mikor a színpadon
egy szál hegedűn imitálja a játékot Cinka Panna és lent z'úg' és dübörög az egész
zenekar, tombol a Rákóczi-induló zenéje egy kissé hamisan kiszámított finálé for
májában.

Természetesen a hiányok mellett voltak olyan részek is, melyek joggal meg-
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ragadhatták a hallgatót. Igy Jávorka második dala, melyet a sűrű erdő homályában
énekelt, vagy egyik-másik szép kórus, ahol főlismerhettük Kodály nagy kórusainak
hangulatát. De még ezek sem nyujtották azt, amit reméltünk: több erőt, szenvedélvt.
lendületet vártunk.

Az Operaház mindent megtett, hogy az ünnephez méltó formában hozza színre
a darabot. Remek díszletek (Fülöp Zoltán) között, nagyszerű ruhákban (Márk Tivadar)
játszottak a színészek, élükön a két főszerepben.Rayczy Lajossal (Ocskay) .és Lukács
Margittal (Cinka Panna). Rövid énekszámaikban szép teljesítményt nyujtottak az Opera
művészeí is: Rösler Endre, Osváth 'Júlia és .Mindszentí Odön, Nekik is a rendezés
nek is (Nádasdy Kálmán) csak azt a hibát kell felrónunk, amit az írónak: nem talál
ták meg a ballada igazi hangját, hanem félig stilizálva, félig naturális modorban
játszottak a néha meseszerű, máskor egészen reális díszletekközött.

Tarczay Kálmán

KÖNYVEK
MAGYAR ISMERETELMÉLET NÉMET

NYELVEN.
Az osztrák könyvkiadás ma igen magas

fokon áll; átvette, sőt felülmúlta a náciz
mus előtti német könyvkiadás legjobb ha
gyományait. Ausztriában, a fizikai munka
nagyon elégtelen, de a szellemi munka
annál intenzívebb. Bestsellereket, külföldi
és hazai' átlagregényeket alig adnak ki,
ezzel szemben tömegével .jelennek meg a
komoly világnézeti, bölcseleti, hittudo
mányi, társadalomtudományi, történelmi
munkák, - főleg pedig azok a művek,

amelyek korunk .nagy szellemi válságá
ban . igyekeznek utat keresni és mutatni.
Ilyen körülmények között nem csodálatos,
hogy a kiváló magyar biológus és filozó
fus, Fischer Antal ismeretelméleti szinté
zise ("Die philosophischen Grundlagen der
wissenschaftlichen Erkenntnís" Springer
Verlag, Wien, 1947.). Bécsben talált ki
adóra és az osztrák tudományos iroda
lomban és sajtóban nagyon meleg fogad.
tatásra. Fischer Antal hézagpótló műve,

sajnos eddig magyar nyelven nem jelent
meg.

Fischer Antal elsősorban a természettu
dományos megismerés bölcseleti alapjai
val foglalkozik. Felfedi, mennyire téves
a pozitivista természettudománynak az az
álláspontja, hogya tudományos megisme
rés kizárólag a természeti jelenségek egy
szerű leírására szorítkozhat. Éppen a ter
mészettudomány legújabb útjai és ered
ményei bizonyítják, hogy a természeti je
lenség igen komplex valami, amelyben
egyformán része van a "szellemnek" és
a "létezőnek". Fischer Antal megállapítja,

hogy az emberi szellem független a bio
lógiai kötöttségektől. Az emberre éppen a
transzcendencia a jellemző, a biológiai
adottságoktól való szabadság, a gondol,
kodás, mint öncél. A tudományos gondol
kodás egyetlen célja a megismerés, füg
getlenül a biológiai céltól, végső célját
illetően a haszontól. Az emberi gondolko
dás transzcendens, tiszta és tárgyilagos,
de természetesen kötik a biológiai, társa
dalmi és egyéb adottságok. Ezek az adott
ságok megakadályoznak bennünket abban,
hogy a "magánvaló" igazságot tisztán
szernléljük, de ez nem jelenti azt, mintha
ez a .magénvaló" meghaladná megisme
résünk határait. Megismerésünk nem le
het kizárólag a jelenségekre korlátozva,
mert a létezés és a gondolkodás princi
piuma lényegében azonos, ennélfogva a
gondolkodás igenis előre haladhat a ma
gánvaló, az érzékelhetőn túli megismeré
sében, jóllehet éppen biológiai és egyéb
korlátainknál fogva ez a megismerés tö
kéletes sohasem lehet.

Létezés és gondolkodás belső azonossá
gáná,l fogva, minden tudomány szükség
képen objektív megismerésre törekszik.
A pszíchologízmust Fischer Antal elveti;
joggal vádolja azzal, hogy tévesen és fe
leslegesen szakadékot von a szubjektum
és az objektíven létező között, s ezzel ön
magára vonatkoztatva is voltaképen ta
gadja a tudományos megismerés, a . tudo
mányos munka lehetőségét. A pszicholo
gizmus rámutathat a gondolkodás formá
jának, a szemléletnek a gondolkodó, a
szemlélő helyzetében rejlő kötöttségeire,
de ezzel semmit sem mondott a gondolko-
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