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eine alle geistigen Zusammenhänge erratende spekulative Gabe mit der gewissen-
haftesten Kontrolle der Tatsachen. Gregors Weltgeschichte des Theaters ist wahr-
lich ein Werk, dem man echte Monumentalität nicht absprechen kann. Freilich 
hätten wir, Ungarn, gern gesehen, wenn unser Theaterleben, speziell unser in jeder 
Hinsicht bedeutender Shakespeare-kult und die Ergebnisse der neueren ungarischen 
Spielleitung beim Verfasser mehr Beachtung hätten verdienen können, wodurch 
das dürftige Bild, das Gregor über das ungarische Theater entworfen, sich gewiss 
reicher gestaltet hätte. 

JACOB BIDERMANN U N D JOSEPH GREGOR: 
CENODOXUS, DOKTOR V O N PARIS. 

Wien 1934 
A Cenodoxus című drámát eredeti alakjában 1609-ben írta Jacob 

Bidermann jezsuita, akinek ránkmaradt kilenc drámája közül ez a mű 
áll korunkhoz legközelebb, hiszen jellemrajza és problematikája ma is 
élÖ és aktuális. Ezt az erős aktualitást érezhette meß Joseph Gregor, aki 
a dráma átdolgozására vállalkozott. A Cenodoxus, az egoista egyén, a 
..modern" ember tragédiája. Cenodoxus, Franciaország legkiválóbb ügy-
véde, a század világossága, jószívűségéről és egyéb erényeiről messze 
földön híres. Lelke üdvösségéért küzdelem indul a pokolbeli erők ós a 
mennyei hatalmak között. Cenodoxus ingadozik a különböző behatások 
alatt, de egyik fél sem tudja a maga pártjára hódítani. Cenodoxus ön-
maga akar maradni. A saját énje jónál-rossznál fontosabb számára. Az 
utolsó kísérlet sem hoz eredményt. A pokol emberi alakban mutatkozó 
követei ráveszik, hogy átkozza meg Teremtőjét és gyilkolja meg a szent 
ostyát hozó mennyei küldöttet, de a gonosztett elkövetését megakadá-
lyozza a közbelépő Halál. Cenodoxus meghal, mielőtt még elkövethette 
volna a legnagyobb bűnt. Mikor temetik, koporsóját a barátok és cso 
dálók serege kíséri. Ugyanekkor — a temetéssel egyidőben — Ceno-
doxus lelke a mennyei'ítélőszék előtt áll. Legfőbb bírája Krisztus ítél-
kezik fölötte. Cenodoxus nem vétkezett és Lucifer, a vádló mégis a 
legsúlyosabb vádakkal illeti: „Nem ismert mást, csak önmagát. Gyáva 
volt, fantáziátlan, improduktív. Csak a saját exisztenciájának biztosi 
tására törekedett. Teljesen modern ember volt. Kárhozzék el!" Cc-no 
doxus azzal védekezik, hogy nem követett el bűnt. Kéri, hogy tanúkat 
állithasson. Megengedik neki. Lelke visszatér a földre, holtteste meg-
szólal és segítséget kér. Ismételt segélyhívására Szent Lajos király és 
Brúnó, a karthauzi rend megalapítója tanúságot tesznek mellette. Ok 
Cenodoxust bölcsnek, jónak és erényesnek ismerték. Krisztus mégis 
őrök kárhozatra ítéli Cenodoxust: „Bölcs volt, de nem alkotott, jóté-
kony volt, de nem volt jó, ájtatos volt, de nem volt alázatos, szeretett, 
de szeretet nélkül!" 

Ebben a drámában a jó és rossz ismert és megszokott összecsa 
Pásánál több történik. A páros küzdelemhez egy harmadik motívum 
csatlakozik: a látszólagos jó. Ez a motivum, melyet a dráma eredeti 
alakjában is föltalálunk, szmtén növeli a Cenodoxus aktualitását, hi-
szen pl. a mai francia drámairodalom legtöbb alkotása is a látszat és a 
Valóság, a belső és a külső világ, az ideál és a realitás egymáshoz való 
viszonyával foglalkozik. A Cenodoxusban földolgozott problémák, a 
•«ifielyben állók épnen úgy, mint az epizódoké, egytől-egyig aktuálisak 
és korszerűek. Ezt Gregor rendkívül finom eszközökkel, a stílussal és 
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a jellemrajzzal is hangsúlyozza. A szövegbe mai, tehát anakronisztikus 
kifejezéseket csempész be, legtöbbször ma használatos latin szavakat, 
amelyek szervesen, stílustörés nélkül illeszkednek be a középkori latin 
kifejezések közé. A jellemek rajza még közelebb hozza napjainkhoz a 
drámát. A középkori Páris emberei, rendőrök, ügyvédek, parasztok, 
koldusok és gazdagok, noha koruk minden jellemvonását magukon vi-
selik, ízig-vérig mai figurák. Nagy dramaturgiai értéke a műnek a ter-
mészetfölötti és a földi elemek tökéletes harmóniája. Az eszmék kép-
viselői nem szegényednek egyszerű jelképekké. A földöntúli személyek 
művészi átmenettel alakulnak át emberré. A jelenetek villámgyors vál-
tozásainak előidézésére kiválóan alkalmas a mű szcenikai megoldása. 
Itt Gregor maradéktalanul átmentette a jezsuitaszmpad előnyös adott-
ságait. A színhely Páris egyik részletét ábrázolja, háttérben a Notre-
Dame-mal. A mennyei jelenetek a katedrális homlokzatán játszódnak. A 
földiek a Notre-Dame előtti téren, Cenodoxus háza előtt vagy bent a ház-
ban, amelynek fala ilyenkor átlátszóvá válik. A pokol alakjai Páris ka-
takombáiban elevenednek meg. Ez a többszínhelyes szimultán színpad 
lehetővé teszi a cselekmény megszakítás nélküli vándorlását színhelyről-
színhelyre. A gyors színváltozás vagy a különböző szférák egyszerre 
való szerepeltetése (pl. a temetés és a túlvilági ítélkezés) mélyebbé és 
egyben világosabbá teszi a dráma mondanivalóját és megdöbbentő 
erejű hatásokat kelt, amint ezt a mű burgszínházi előadásakor is tapasz-
talhattuk. A Cenodoxus szabadtéri előadásra is kiválóan alkalmas. Szín-
rehozatalával a szegedi szabadtéri játékok műsora sokat nyerne. 

Hont Ferenc 

ßtdermun—Gregor: Cenodoxus. Von Franz Hont. 

In dicsem Drama geschieht mehr, wie nur der Kampf des Guten und des 
Bösen. Ein drittes Motiv erscheint: das scheinbar Gute. Gregor akzentuiert in 
seiner Neubearbeitung in ungemein feiner Weise, durch den Stil und die Charak-
terisierung das in sich schon sehr aktuelle Problem. Dramaturgisch sehr wert-
voll ist die vollständige Harmonie der übernatürlichen und der irdischen Elemente 
des Dramas. Mit hervorragendem Sinn für Bühnengestaltung hat Gregor alle gün-
stigen Eigenschaften der Jesuitenbühne in der szenischen Lösung beibehalten. Das 
Stück eignet sich auch ganz besonders zur Freiluftaufführung. Die Freiluftspiele 
von Szeged würden viel gewinnen, wenn sie es in ihr Repertoire aufnehmen würden 

Dr. ING. WERNER GABLER: DER ZUSCHAUERRAUM DES 
THEATERS (Theatergeschichtliche Forschungen. 44.) mit 37 Abb. 

109. S. Leipzig Verlag Voss, 1935. 

Werner Gabler hatalmas és német alaposságú munkával tárja fel 
e kötetében az európai színház nézőterének formai átalakulásait a kez-
detleges népi látványosságtól, a görög-római amfiteátrum kialakulásá-
tól a középkori misztériumjáték és udvari látványosságokon keresztül 
a késő renesszansz és barokk, olasz és francia udvari színházáig, amely 
utóbbit a fejedelmi paloták árkádos udvaraiban lejátszódott lovagi tor-
nák nézőközönség elrendezéséiből vezet le. S ezután reámutat azokra a 
oizonyos reform kísérletekre, amelyek Christofer Wrenn, Friedrich GiUy 
kezdeményezésén keresztül Richárd Wagner ösztönzésére SempcT. 
•majcl kesobb Littmann terveiben az amfiteatrális nézőteret a mai élet 


