
GOETHE ÉS ABA SÁMUEL

A weimari színházban 1802-ben színre hozták a
híres romantikus író, Friedrich Schlegel „A l a r c
o s" című (nem Álarcos) spanyol tárgyú
tragédiáját. A darab hőse, Álarcos gróf a király
parancsára megöli feleségét. A grófné holtában
még elmond hét tercínát - záróverssel együtt, férje
pedig szonettben siratja el őt. Ezenkívül sok
minden történik még sokféle versformában. A
király leánya, aki szerelmes Alarcos grófba,
meghal, tehát hiába volt a gyilkosság; a király is
meghal, és Alarcos gróf is öngyilkos lesz. A leg-
változatosabb versformákban. A közönség nagy
tetszéssel fogadta a tragédiát: harsány nevetésben
tört ki. Goethe, a mindenható miniszter és szín-
házi intendáns felemelkedett páholyában és le-
mennydörgött a nézőtérre: „Ne nevessenek!"
(„Man lache nicht!"). Ám a nézők mégis nevettek.
Főleg a fiatalok. És nekik lett igazuk.

Goethe nem tartotta jó drámának Schlegel
művét, de hitte, hogy „a dráma sajátos prozódiá-
jának kihangsúlyozása" atmoszférateremtően ér-
vényesül majd a színészek ajkán. Ő is így hitte és
azóta sokan. Sajnos, sem Schlegel versei a wei-
mari színházban, sem néhai Gabányi Árpádnak a
„visszatérő négyütemű, hangsúlyos terameter
magyaros változatai" nem váltották ki a goethei
igényeknek megfelelő hatást. A sláger-prozódián
nevelt pesti közönség nem méltányolta a
négyütemű hangsúlyos terameter változatait, de
nem volt olyan neveletlen, mint a hajdani weimari
színház közönsége, mely különvéleményét neve-
zésben juttatta az illetékesek tudomására.

Goethe és a későbbi goethék - mint a színház-
történet gazdag példatára bizonyítja - nemes
buzgalmukban gyakran tévednek. Goethe írta:
„Mértéket követeltem az értékítélet számára, és
meggyőződtem, hogy ilyesmi senkinek sincs birtoká-
ban." Persze a színházi közönség nem ilyen bölcs
és nem is ilyen szerény. Egyszerűen érzései szerint
ítél. S ha a sok néző érzése együttesen azonos, ha
közérzéssé egyesül, akkor a néző csalhatatlannak
érzi magát. Azt hiszi, a nézőtér: a nép; szava: a
nép szava. Ha olykor-olykor valóban az, akkor
bizony nehéz ellene különvéleménnyel viaskodni.

Mikszáth mondotta nem is egyszer: a népek
igazsága az érzéseik, s ez ellen nincs apelláta.
Szent István, Mátyás király elevenen él a nép
érzése szerint, szegény jó Aba Sámuel úgy látszik,
már több ízben, többféleképp is elhunyt.
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Színházi előadások vidéken

Az újságírás műhelye nem olyan izgalmas mint
a színpadé; az olvasót például valószínűleg nem
nagyon érdekli a címadás körüli töprengés. Hadd
mondjam meg mégis: sokáig meditáltam a címen,
hogy valamilyen módon a „vidéki" jelzöt
elkerüljem. Egyszerűbb lenne így fogalmazni:
vidéki elöadások, ám - sajnos

a vidéki szónak nálunk sok-sok provincializ-
mustól és fővárosi gőgtől megfertözve olyan pe-
joratív felhangja van, hogy a kifejezés felér az
enyhébb káromkodással. Szinte szégyellem le-írni,
mert sokszor elkoptatott közhely, hogy né-mely
vidéki elöadás magasabb színvonalú,
összeszedettebb, sűrűbb levegőjű, mint igen sok
pesti. Ám hiába újból és újból a felfedezés öröme:
a vidéki színház a nagyközönség egy részé-nek
tudatában - és bizonyos mértékig a nem Pesten
működd művészek valamiféle kisebbségi
komplexusa folytán is - vidéki maradt, a szó
nagyon rossz értelmében.

A különbségtevés megszüntetéséért sok minden
történt: nívódíjak, kitüntetések, televíziós
közvetítés, rádióprodukció vidéki társulat elö-
adásában, de mindez, úgy látszik, kevés. A vi-
déken élő művészek, rendezök is sokat tesznek,
hogy ezt a különbséget eltüntessék, de a küzdelem
még mindig kissé egyoldalú. Ha az ötvenes évek
sok eredményt, felfedezést hozó budapesti
színházi fesztiváljait - úgy látszik - nem is sikerül
felújítani, azon gondolkodhatnánk azért, hogy
miképpen lehetne a vidéki társulatoknak arra
érdemes előadásait sűrűbben be-mutatni a
fövárosban. A televízió ugyanis nem pótolja a
személyes élményt, és ez éppen azok-nál a
produkcióknál nyilvánvaló, amelyeknél közönség
és színpad kapcsolata, együttjátszása
nélkülözhetetlen. Jó példa erre a Kapaszkodj,
Malvin televíziós közvetítése Debrecenböl: a
remek színpadi munka minden műszaki eröfeszítés
ellenére úgyszólván hatástalanná vált a képernyön.
Ne sajnáljuk tehát az áldozatot, hogy néhány
elöadást Budapestre hozzunk, cse-



rébe viszont pesti produkciók mehetnének „tá-
jolni" vidékre. Egészséges körforgalom alakul-
hatna ki, segítségével pezsgést idézhetnénk elö
színházi életünknek olykor hullámok nem ver-te,
szél nem borzolta tavában.
A színpad emlékezése

Az évad második felének - amelyhez most
néhány megjegyzést fűzök - középpontjában a
Tanácsköztársaság évfordulójára való emlékezés
állt. A budapesti színházak - mint tudjuk - az
évfordulót különféle módon ünnepelték; irodalmi
műsorral, eredeti magyar bemutatóval,
klasszikus regény, mai próza dramatizálásával. A
vidéki színházak majdnem mindenütt bemutatót
tartottak, és ez a tény is jelzi, hogy az új magyar
darab előkészítésével és előadásával járó
áldozatot és óhatatlan kockázatot gyakrabban,
szívesebben vállalták vidéken, mint Pesten.

Feltétlenül dicséretes tehát az áldozatvállalás,
de néha úgy tűnik, hogy kissé már öncélú is.
Dramaturgiai, színpadi és színészi feltételeivel
nem vetett eléggé számot az a színház, amely
mindenáron történelmi tárgyú új magyar be-
mutatót kívánt produkálni. Bizonyára nem kell
kivédenem az olyasfajta rosszhiszemű támadást,
hogy a nagy évforduló méltó megünneplése el-
len szólok. Ellenkezőleg: állítom, hogy gyönge
darabbal, gyönge előadással nem lehet igazán
ünnepelni. Láttam március 2i-én a Don Carlos
felújítását az Operaházban; hiszem, hogy ez
méltóbb volt az 50. évfordulóhoz, mint egy sür-
gősen tető alá hozott új magyar opera hevenyé-
szett premierje lett volna. Persze, ha akadt volna
az Operaház íróasztalfiókjaiban igazán jó új mű,
az egészen más. De ha nem volt.

Mutatis mutandis: nem hiszem, hogy csupán
alkalmi darabbal lehet ünnepelni. Kíséreljük meg
azt, aminek már jó hagyományai alakultak ki
nálunk: az évforduló szellemét sugárzó klasszi-
kust, félklasszikust bemutatni, olyan előadásban,
szcenikai, rendezői megoldásban, ami em-
lékezetessé válik mind a színház, mind a közön-
ség számára.

Ha van a színháznak alkalmas - és nem csupán
alkalmi - darabja eredeti, új és rangos műve,
akkor játssza el természetesen, ám ezúttal a
kísérletezés kockázata nélkül. A szezonkezdő ze-
nés vígjáték, a stúdiószínpadon előadott abszurd
dráma vállalhatja a bukás, a kisebb siker
rizikóját; de ne tegyük ki ennek a színházat nagy
évfordulók idején. A tanulságokon már most
érdemes elgondolkodni, hiszen a felszabadulás
negyedszázados évfordulóját a következő
évadban fogjuk ünnepelni.

Az erők túlbecsülése

Mindaz, amit az elöbb említettem, összefügg
azzal az újabb keletű vagy legalábbis mostanában
nagyon szembetűnő jelenséggel, amelyet az erök
túlbecsülése címmel illethetnénk. Noha a
dramaturgiai munka egy-két vidéki színházban
lényegesen megjavult az utóbbi években, mégis
akad olyan színház, amely erőit kevésbé össz-
pontosítja a darab irodalmi előkészítésére, mint
színpadi kivitelére. Vagyis: a rendező remekül
elképzeli, hogy ez és ez a jelenet milyen pom-
pásan hat majd a színpadon, hogyan, milyen
színpadi ötletekkel fogja „feldobni" a darabot és a
társulatot, de azzal alig törődik, hogy az a
bizonyos jelenet nemcsak rosszul, hanem drá-
maiság nélkül van megírva. Ha igaz is, hogy a
színház csak az előadott mű nyomán kezdi élni
valóságos színpadi életét, azért túlbecsüli ön-maga
és társulata képességeit az az igazgató és rendező,
aki csak a színpadi forma minőségével, a
megvalósítással törődik, a szavak egymás-hoz
illesztésével elenyészöen keveset. Pedig ez a
törődés néha nagyon egyszerű stiláris munká-
latokat, apró dramaturgiai javításokat jelentene.
Olyan hibák kiküszöbölését, amelyeket a még
iskolába járó ifjúsági néző is észrevesz.

Az erők túlbecsülésének másik jele az a tünet,
amikor csak a vágy, az ambíció kap szerepet a
műsortervben, az adottságok viszont lényegében
hiányoznak. Veszprémben valósággal hagyományt
teremtettek jelentős magyar drámák elöadásával:
bizonyára komoly tettként fog bevonulni a magyar
színház történetébe, hogy Madách Mózese mellett
jó néhány értékes Németh László-drámának is
kiváló művészi fóruma lett a veszprémi Petőfi
Színház. Ez valóban jó dolog, ehhez fogható
cselekedettel vidéken - és Pesten is - ritkán
találkozunk. Ám Veszprém egy helyes tradíciót
folytatva túlságosan kemény fába is belevágta a
fejszéiét. Az Apáczai nehéz darab; jól mozgó,
nagy statisztériát, a kis szerepekben is kort,
gondolatot híven kifejezni tudó színészeket kíván.
És olyan címszereplőt, aki Németh László nehéz
veretű szövegét pontosan megjelenítheti. Ilyen
színésze nem volt igazán Veszprémnek, és meg
kellett alkudnia a szín-háznak a kisebb szerepek
kiosztásánál is. Törekvéseiben dicséretes, de
megvalósításában felemás úton haladó produkció
jött létre, amely nem számolt a reális erökkel.
Ilyen példát Szegeden is találunk - lásd Romain
Rolland-tól a július 14. előadása -, meg más
vidéki színházban, ebben az évadban és korábban.



A bábáskodás gondjai
Nyilvánvaló, hogy az előadás a dramaturgiával

kezdödik; sok múlik a színpadnak azokon a
bábáin, akik a csecsemöt életre segítik. És ezek a
darabok néha-néha valóban csecsemök: szín-
padon járni, beszélni, mozogni még nem tud-nak,
csak jelzik inkább, hogy élnek. Ami persze -
amint türelmes igazgatók ezt jól tudják - nem is
csekélység. Néha öszintén csodálhatjuk, mire
képes a színpadhoz értö, tehetséges, irodalomban,
művészetekben jártas szakember. Raffai Sarolta
Egyszál magam című darabja, de még korábban
Bágyoni Attila sikeres szegedi bemutatkozása -
kár, hogy több siker nem követte ezt a
bemutatkozást -, Halasi Máriának vidéken
előadott két drámája és még nagyon sok egyéb
példa mutatja, hogy a dramaturgiának is fontos
szerepe lehet a színpadi mű életre keltésében.

Felfigyelhetünk azonban arra is, hogy itt-ott
hézagossá válik ez a munka. Éppen Kecskemétet
és Raffai Saroltát említem ismét, de kivételesen
ellenkező példaként. A Diplomások minden-
képpen érdekes, izgalmas, bátor hangú - és va-
lóban jó! - dráma. De ennek a jó darabnak az elsö
tíz percében olyan üresjáratok vannak,
amelyeknek láttán szinte csodálkozunk: miért nem
talált ki a színház valami okosat indító je-
lenetként. Ugyancsak Kecskeméten Végh An-
talnak irodalmilag megfésült, rendkívül fontos
gondolatvilágú, ám színpadilag még kiérleletlen
darabjában néhány olyan naiv logikátlanság
érvényesül, ami akár az általános iskolás gyer-
meknek is feltűnhet. Egy hosszú-hosszú évek óta
tartó szerelem a tanyasi család szeme elött
szökken virágjába, ám e szerelemről mit sem tud a
darab szerint a család, és a legkevesebbet a
póruljárt férj. Nem kellett volna sok munka ahhoz,
hogy ezt a hamvas naivitást színpadi logikával
pótolja a cselekmény.

Más: Miskolcon tartalmas, jó elöadásban
mutatták be Méhes György romániai magyar író
33 névtelen levél című, nagyon kedves, fordulatos
játékát. Kevés dramaturgiai segítség kellett volna
csupán egy helyütt ahhoz, hogy az előadás
vígjátéki menete ne olvadjon bele a kabaré hang-
vételébe. A második felvonásban egy félszeg
énektanár bátortalan feleségkérési kísérlete a
harmadik felvonásban kabaréjelenetbe kívánkozó
csacska félreértést szül. Ennek a félreértés-nek a
stílusa, alaphangja messze eltávolodik a darab
tónusától, színvonalától, és olyan tájakra viszi a
játékot, ahonnan csak nagy üggyel-bajjal lehet az
eredeti vígjátéki helyzetbe visszakerül-ni.
Kockázatos vállalkozás a színészek számára,

fölösleges tehertétel a színdarabon. Egyszerű
rövidítéssel, apró vágással mindettöl megszaba-
dulhatott volna a színpad.

Itt és még néhány esetben valójában nincs
szükség jelentősebb sebészi beavatkozásra, csu-
pán kisebb kozmetikai műtétre, egy-egy darab,
elöadás egységesebb világa érdekében. Eddig
szándékosan említettem olyan darabokat, ame-
lyek éppen értékeiknél fogva megérdemelték
volna a még nagyobb figyelmet a színháztól.
Persze ebben megint van jó adag igazságtalanság:
azon a színházon, amely csak közepes zenés
vígjátékot, harmadkézböl kapott rossz operettet
játszik, nem veri el senki sem a port.

A vígjáték sorsa vidéken

Úgy tűnik fel, mintha színházi életünkben új-
fajta, sajátos munkamegosztás érvényesülne.
Súlyos, komor, magasztos gondolatait a mai ma-
gyar irodalom a pesti színházakkal és nézökkel
közli elsösorban, derűs, vidám szavát pedig in-
kább vidéken hallatja. Ha van is túlzás ebben a
megállapításban, annyi azonban feltétlenül igaz
belöle, hogy a vidéki színházak szívesebben,
gyakrabban mutatnak be új vígjátékot, mint a
budapesti társulatok. Miskolc még azzal is
megpróbálkozott - szándékában, törekvéseiben
feltétlenül figyelmet érdemlöen -, hogy az elsö
magyar proletárdiktatúrára emlékezés komor
pompáját könnyebb színpadi játékban oldja föl -
ehhez hasonlót tett nagyon ügyesen a Nép-
hadsereg Művészegyüttese is, bizonyítva, hogy
ünnepelni nemcsak könnyezve és mosolytalanul
szabad. Szolnokon, Szegeden és újból csak Mis-
kolcon egymást követték a vidám színpadi játé-
kok, Gyárfás Miklós, Fehér Klára, Méhes György
darabjai. Lehet, hogy a pesti néző csak akkor érzi
magát jól a színházban, ha távoli át-tételen, a
csavart utaláson meditálhat ? És lehet, hogy a
vidéki színházba járó együgyű nép csupán
viháncolásra képes ? Arról van szó inkább, hogy
némely vidéki színház komolyan veszi a mecha-
nizmust és a bevételt, meg a közönség óhajait is.
Ezért műsortervében helyet hagy olyan dara-

boknak, amelyek hozzánk és a mához úgy szól-
nak, hogy közben mulatni is engedik a nézöt.

A templom áhítata ilyenkor talán elmarad,
meg az éjszakába nyúló töprengés és rejtvény-
fejtés is a színházi est után - hogy tudniillik mi-
ről szólt a darab -, de azért nem haragszik meg
túlságosan a néző, ha időnként jó színvonalú
játékkal megnevettetik. A gyomorbajos, nagy-
képű sznobok ellen így harcol a maga egyszerű,
köznapi eszközeivel a mindenre elszánt vidéki
színház.




