
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-




