
S Z Á N T Ó J U D I T

Klasszikus szín mű - klasszikus élmény ?

A „klasszikus" szóhoz általában az időtálló érték fogalmát társítjuk. A színházak, ha
klasszikus szerző művét mutatják be, az előadást automatikusan évi műsoruk egyik legran-
gosabb rovatában tartják nyilván, s a néző is büszke rá, hogy nem akármilyen esti szórakozást
választott, hanem úgyszólván a világirodalom áramlatába kapcsolódott be.

De vajon valóban jogos-e minden esetben ez a büszkeség? Vajon nem fordul-e elő, hogy
színház és néző, amikor produkcióját, illetve élményét klasszikusnak hirdeti, csupán formális
értékkel kérkedik?

A „klasszikus" szót általában szókészletünk konstans, megbízható elemei között tartjuk
számon. Kapásból soroljuk az ide tartozó neveket, műveket - gyermekkorból hozott úti-
poggyászunk állandó részeit. Máris változik azonban a helyzet, ha a szóhoz társított „időt-álló
érték" fogalmát gondoljuk végig. Az értékek változásának ugyancsak gyermekkorunk óta
vagyunk cselekvő és szenvedő tanúi - és a művészet e metamorfózisok egyik legádázabb
csatatere. A folyamat persze nem minden művészeti ágban dúl egyforma hévvel; a könyv-
kiadás például, lévén az olvasás magányos tevékenység, sokkal kevésbé kénytelen számolni
vele. Annál inkább érvényesül a legkollektívabb művészeti területen: a színházban.

Az Erzsébet-korban nem játszották az ókori tragikusokat; a spanyol nagy század és a francia
klasszicizmus közönsége nem láthatta Shakespeare remekeit; e nagy drámai virágkorokban a
műsorterv egyetlen fejléc alá tömörült, amelyet, jelenlegi terminológiánk szerint, „mai angol",
„mai spanyol", illetve „mai francia" drámának hívhatnánk. A színház több ezer éves
történetéhez képest rövid időszak, mindössze két évszázad óta vált rendszeressé és magától
értetődővé a múlt jelentős drámáinak műsoron tartása, mégpedig kezdetben még igen erős
szelekcióval. A 20. századig minden számottevő nemzeti színjátszás csak bizonyos korokat
vagy szerzőket kultivált, részben azért, mert ismeretköre sem volt sokkal tágabb, de első-
sorban azért, mert ilyen vagy olyan oknál fogva ezeket érezte közelinek. A klasszikus repertoár
jelenlegi, mind földrajzilag, mind időbelileg hatalmas kiterjedése jellegzetesen 2 0 . századi s
azon belül is európai jelenség, amely számos és egyenként mind kifejtésre érdemes problémát
vet fel. Vívmányai közismertek: írók és művek, nemzetek és korok felfedezése és a revelációt
adekvátul tükröző nagy előadások, színházművészek és nézők látókörének ki-



tágítása, zseniális művészek és korszerű irányzatok kibontakozásának elősegítése, és mindenek-
előtt a máig nyúló perspektívák feltárása és ezzel épp a mára való alkotó ráhatás - a klasszikus
örökség 2o. századi kultusza nélkül modern világszínházunk csúcsteljesítményei elképzel-
hetetlenek. De szólhatnánk az árnyoldalakról is: az ún. „Bildungstheater" öncélúvá fajulásáról,
a penzumszerű műveltségterjesztésről, ami a színháznak egymagában éppenséggel nem
feladata, egyszóval arról a veszélyről, amelyet divatos szakkifejezéssel a színház „el-
múzeumosodásának" szokás hívni.

E pozitív és negatív következmények bonyolódnak tovább az értékváltozás sokrétű és
árnyalt mozzanataival. Így aztán éppen napjainkra jellemző, hogy miközben a rendelkezésre
álló klasszikus választék minden eddiginél bőségesebb, sőt, már-már a teljesség felé közelít,
ezzel párhuzamosan zajlik egy spontán szelekciós folyamat, amely a „klasszikus" fogalom
„relatív relativitását" demonstrálja. A „relatív relativitás" nem szójáték, csupán annyit jelent,
hogy ez a relativitás nem abszolutizálható; ami ma és itt nem talál rezonanciára, és feleleve-
nítése csak múzeumfejlesztési indokokkal támasztható alá, az, meglehet, ma és másutt, vagy
később és itt könnyen találhat utat a közönséghez, és ily módon visszanyeri a maga valóban
„klasszikus" létjogosultságát.

Mivel e gondolatok két klasszikus vígjáték, a Huncut kísértet és a Két úr szolgája budapesti
felújítása nyomán fogalmazódtak, a témát - amelynek kifejtése amúgy is monográfiát igé-
nyelne - a klasszikus vígjáték egy típusának mai problémáira kell szűkíteni. E vígjátéktípus
nyilvánvalóan az úgynevezett „helyzet-" vagy „cselvígjáték". Dramaturgiai közhely, hogy ez a
színjátéktípus egyike a leggyorsabban vénülőknek; az adott korok felszíni eseményei, divatjai,
szokásai, konvenciói, illetve a belőlük csiholható humor csak kevéssel élik túl tény-leges
élettartamukat. A szóban forgó színpadi művek 99,9%-át valóban el is mosta az idő; ám egy
töredékük fennmaradt. Fenntartotta őket szerzőjük híre - amely történetileg indokolt lehet, de
nem minden kor számára élhető át, és az oeuvre-nek nem minden darabját hitelesíti -, a
körülmény, hogy műfajuknak ritka szakmai tökéllyel megszerkesztett képviselői, hogy a
színészeknek valódi vagy vélt bravúrlehetőségeket kínálnak, továbbá az emberek örök
nevetésigénye, amelyet az egykorú termés ritkán tud maradéktalanul kielégíteni - és fenntartja
őket egy-egy nagy művészegyéniség újraalkotásra képes géniusza, amely az el-avult helyzetek,
gyermeteg félreértések felszíne alól egyes esetekben kibányássza azt a rejtett áramlatot,
amelynek esetleg a szerző maga tudatában sem volt, de amely az előadást - tehát nem magát a
művet, hanem a művet az adott előadásban - hozzákapcsolja az adott közönség
érzékenységéhez és problémavilágához. Nézetem szerint e darabok előadása valóban klasz-
szikus élménnyé csak ez utóbbi esetben válhat.

Az újraalkotás lehetőségeivel összefüggésben szólni kell itt a szóban forgó vígjátéktípus
társadalmi vonatkozásairól, amelyeknek a felszabadulás utáni első időszakban oly nagy jelen-
tőséget tulajdonítottunk. Kétségtelen, hogy a típus java-képviselői cselekményüket, alakjaikat
adatszerű pontossággal ágyazzák bele az adott korszakba, és a konfliktus felvetése vala-
miképpen a haladás irányába mutat. Mindezek az elemek tudós felkészültséggel kimutat-
hatók, sőt, az előadásba is átültethetők; ám kérdés, hogy ez feltétlenül javára válik-e az elő-
adásnak, a darab meglevő értékeinek kibontását segíti-e elő, és mindenekelőtt gazdagítja-e a
mai nézőt? A Huncut kísértet létjogosultságának hirdetői például sűrűn hivatkoztak rá, hogy
Calderón itt kigúnyolja a formális lovagi becsületideált, és felvilágosító oktatásban részesíti a
kor kísértet- s boszorkányhivőit. Vulgarizálás lenne azt mondani, hogy ez esetben a mű a mai
Magyarországon legfeljebb Ásotthalmán találhatna visszhangra, hisz akkor a mondanivaló
első részének, a lovagi eszmények lejáratásának világviszonylatban is letűnt érvényessége
kiiktatná az élő világirodalomból a Don Qui j o t é t is. Es ugyanígy: a Ké t úr szolgája esetében
sem tagadható, hogy Goldoni rokonszenve az életképességben urait jócskán túlszárnyaló
szolgáé, és hasonló vulgarizálás lenne azt állítani, hogy az úr-szolga viszonylat megszűnésével
e konfliktus felidézése is időszerűségét vesztette - hiszen akkor a felszabadult



országok színházai mindörökre száműzhetnék a Figaro házasságát is. A kérdés kulcsát a műfaj
elnevezése - a „helyzetvígjáték" meghatározás - kínálja. Calderón a Huncut kísértetben nem
Don Quijotét, Goldoni a Két úr szolgájában nem Figarót teremtett, nem egy gazdag és örök
életű emberi típust, akinek számára az adott konfliktus sorskérdést jelent, aki a nagy realista
művészet értelmében megtestesíti az emberiség immanens-állandó és korhoz kötötten változó
vágyainak, küzdelmeinek dialektikus összjátékát. Calderón elsősorban a szép özvegy
kísértetjárásából, Goldoni elsősorban a két úrnak szolgáló inas helyzetéből adódó humoros
bonyodalomlehetőségek kedvéért írta meg művét: szemüket nem a hősre és problémájára,
hanem a szituációra és kiágazásaira függesztették. E szituáció, ezek a kiágazások pedig az
adott kor konvencióihoz, szokásaihoz kötöttek és ezért mára óhatatlanul naivvá, felszínessé,
jelentőség nélkülivé vékonyultak.

Olvastam NDK-beli kritikát, amely egy vidéki színház Huncut kísértet-előadását „semmire
nem kötelező vidámsággal" vádolja, Angela alakítójától tragikai méltóságot kér számon, Isabel
alakítóját pedig elmarasztalja, amiért a kosár-jelenetben beéri „nem konkrét" szökdécseléssel,
ahelyett hogy a kosarat Manuel kezébe nyomva, népi fölényét és merészségét éreztetné. Ha a
színésznő megpróbálja ezt éreztetni, és a nézőtől - egy felszabadult, szocialista ország
nézőjétől - elveszi a „semmire nem kötelező" nevetés kedvét, ad-e helyette olyasmit, amiért
érdemes volt lemondani a darabnak erről a legfőbb és legbiztosabb vonz-erejéről? Es
ugyanígy: ha Truffaldino alakítója - mint azt egyik kritikusunk kívánta - bele-szövi játékába,
hogy ő a lombard kézműipar szétzúzása miatt munkanélkülivé vált tömeg egyik jellegzetes
képviselője, gazdagítja-e ezzel az örökmozgó bajkeverő portréját és a néző tőle kapott
élményét? A néző az első percektől fogva tudja, ezen az estén tőle azt várják, hogy nevetésével
fűtse-fokozza a színészek játékkedvét; egy régmúlt kor társadalmához kapcsolódó oktatást csak
akkor fogad el és dolgoz fel, ha a leckét a színházból kijövet saját egyéni és társadalmi
életében is értékesítheti. Ha a darab e kettősség kiaknázására nem alkalmas, akkor a színház
csak saját sikerlehetőségeit csorbítja, amikor az előadást a kettősség egyik felének, a régmúlt
társadalom rajzának, a társadalombírálatra módot nyújtó elemeknek mesterséges
túlhangsúlyozásával terheli meg. Es mindez korántsem a realizmus ellen irányul. Roger
Planchon a Dandin Györgyből az utóbbi évek egyik legemlékezetesebb realista előadását alkotta
meg, a műben rejlő lehetőségek következetes és alkotó továbbfejlesztésével. Ám a Dandin
György a realista vígjáték egyik gyöngyszeme, és ellene az a rendező követne el merényletet,
aki csak a felszarvazott férj szituációjának groteszk komikumát aknázná ki. A Huncut
kísértethez és a Két úr szolgájához hasonló helyzetvígjátékok azonban a korabeli valóság egyes
elemeihez való kötődésük ellenére sem realista művek a szó teljes művészi értelmében.

Azt jelenti-e ez, hogy például a Két úr szolgáját bemutató színház - egy osztrák kritikus
gúnyos megjegyzését idézve - „üzemi kirándulást tesz a vígjáték kőkorszakába"? Nem fel-
tétlenül; s itt érünk vissza a „relatív relativitás" problémájához. Éppen Goldoni e műve ért meg
az elmúlt korszakban egy nem pusztán kiemelkedő, hanem színháztörténeti jelentőségű
előadást: 1947-ben Giorgio Strehler a milánói Piccolo Teatro megnyitó darabjául választotta, s
húsz éven át tartotta műsoron nem szűnő bel- és külföldi sikerrel. Aligha elemezhetjük egy -
sajnos - nem látott produkció sikerének titkát, de bizonyos következtetések így is levonhatók
és levonandók. Mindenekelőtt: nem véletlen, hogy az elmúlt huszonöt év legjobb Shakespeare-
előadásait az angol Peter Brook, legjobb Moliére-előadásait a francia Vilar és Planchon,
legjobb Goldoni-előadásait az olasz Strehler rendezte, mint ahogy a legmegrázóbb ókori
tragédia-előadások görög földön születtek, és a magunk klasszikusait - bár itt sajnos a
nemzetközi összehasonlításra kevés a lehetőség - mi tolmácsolhatjuk leghitelesebben. A
nemzeti kontinuitás bizonyos mértékig helyettesítheti az időbeli aktualitást; az egy-egy nép
sajátosságát a maguk idején a legmagasabb szinten kifejező klasszikusok év-századok múltán
is saját honfitársaikban lelnek a legihletettebb közvetítőkre, mert ezek a



műhöz hozzáadandó szükséges jelenkori többletet a legmegfelelőbb forrásból: ismét csak az
adott nép egykorú életéből meríthetik. És különösen vonatkozik ez épp a klasszikus hely-
zetvígjátékra. Mert nem véletlen, hogy kitűnő Shakespeare-előadások nálunk is teremnek; de
emlékezetes Goldoni-reprízt nem tudtunk létrehozni. Ez, úgy tetszik, az olaszok privilégiuma.
Míg másutt a commedia dell'arte, ha élt is valaha, mára éppoly lezárt hagyomány lett, mint a
hajdan felforgatására rendelt „Goldoni-féle reform", Olaszországban ma is eleven; és
ugyancsak virul az a bizonyos mediterrán temperamentum, a vele született komédiás kedv,
lendület és spontán szónoki hév, amely egykor életre hívta a műfajt és jellegzetes típusait is.
Strehler bravúrosan rekonstruált commedia dell'arte-stílusa a rekonstrukcióhoz nem holt
leírásokat használt fel - mint az minden más országban óhatatlanul történt volna -, hanem
eleven népi valóságot. Egyebekben eszébe sem jutott, hogy Goldoni eredeti nyomtáván tovább
haladva a jellemeket pszichológiai gazdagsággal ruházza fel, inkább visszakísérte a szerzőt a
kiindulóponthoz, amelyhez nézete szerint pályája végén is közelebb állt, mint az áhított célhoz:
a moliére-i jellemvígjátékhoz. Strehler nem törekedett a szöveg mögöttes tartalmainak
előbányászására; a szöveg csak verbális kíséret volt a mozgások szimfóniájához, a régi
hagyományok nyomán újjáélesztett „lazzik" tűzijátékához. Ha ezt máshol csinálják, akkor a
koncepció csak valaminek - adott esetben épp az eredeti Goldoni-féle szándéknak, illetve e
szándék indokolatlanul túlzott tiszteletének - elvetése maradt volna, átélt pozitív tartalom
nélkül. A strehleri produkció környezetében elevenen élő művészi hagyományok és népi-
nemzeti jellegzetességek azonban az előadást hamisítatlanul és utánozhatatlanul olasz művészi
teljesítménnyé avatták, amely egy nép elsöpörhetetlen temperamentumát és játékkedvét,
szellemét és fantáziáját sugározta ki, és ettől vált mélyen humanista s ha úgy tetszik, klasszikus
élménnyé.

Azt jelenti-e ez, hogy e vígjátéktípus ma hazáján kívül nem kelhet igazi életre, és hazájában is
csak egy rendezői zseni támaszthatja fel? A tapasztalat könnyen mondathatna igent a kérdésre,
de a színházban, szerencsés konstelláció esetén, sok minden lehetséges. Minden-esetre: a
tartalom, a társadalombírálat és a gondos pszichológiai elemzés felől kiinduló koncepció
alighanem kicsorbul e művek anyagának ellenállásán. Marad tehát a másik kézenfekvő standard-
megoldás, amellyel a két budapesti felújítás is megpróbálkozott: a problémátlan mulatság
biztosítása, a művek hűséges eljátszása a mához hangolt színházi eszközökkel. Kétségtelen,
hogy ez több sikerrel kecsegtet, mint a fent említett realista szándékú meg-közelítés, amely
minden bizonnyal csak múzeumi hangulatot árasztana, ez pedig a színházban egyértelmű az
unalommal; de kétségtelen az is, hogy kevesebb, mint a strehleri újjáalkotás, amely a művet a
környező élet vérkeringésébe tudta belekapcsolni. Eleven tempó, könnyed játékosság, a
helyzetkomikumok és a hálás szerepek jó kihasználása biztosítja az egy estére terjedő, de annál
tovább nem ható élményt; a közönség jól érzi magát. A Huncut kísértet esetében még többletet
is kap: Calderón költői veretű nyelvét, amelynek révén nem érdemtelenül hasonlítják
Shakespeare-hez; ez esetben azonban ez a nyelv inkább irodalmi, sem-mint igazán színházi
élményt nyújt. Kap továbbá a néző maradandó emlékként három valóban elsőrangú színészi
alakítást: Sinkó Lászlóét, Sztankay Istvánét illetve Bodrogi Gyuláét. A többi teljesítmény
elfonnyad az est emlékével együtt; ezeket a súlytalan klisé-figurákat életre kelteni a
legnehezebb színészi feladatok egyike, és egy olyan előadásban, amely, mint a Két úr szolgája,
szinte bevallottan egy kitűnő színész jutalomjátékának szánódott, aligha is sikerülhet.

Kárhoztatható-e a két színház a két darab bemutatásáért? Semmiképpen. A közönség immár
nemcsak nézőtéri reagálásával, de nyílt állásfoglalásokkal is tanúsítja, hogy igényli a felhőtlen-
problémátlan szórakozást, az olyan komédiákat, amelyekben a happy end napsugara már a
bonyodalmak bárányfelhőin is átsüt. De ezek a kétségkívül kellemes és rokonszenves színházi
esték csak formálisan nevezhetők klasszikus élménynek. Műveltségterjesztési szem-pontból
persze értékes vállalkozás megismertetni a nézőt Calderónnal vagy Goldonival, ez



azonban nem specifikuma a színház küldetésének. Meglehet, hogy épp e szerzők más mű-
veinek, így például A zalameai bírónak előadása esetén irodalmi presztízs és mai színházi hatás
közelebb kerülne egymáshoz; ám a színházi élmény szempontjából az olyan klasszikus
produkció, amely a kellemes szórakoztatás égisze alatt zajlik - mert társadalombíráló, ember-
ábrázoló mélységek erőszakolt feltárásáról lemondott, de más, mai rezonanciájú tartalmat a
darabban nem talál -, minőségileg nem magasabb rendű egy mai, színvonalas és igényesen
megírt bulvárvígjáték jó előadásánál.

Calderón: Huncut kísértet. Rendezte: Békés András, díszlet: Csányi Árpád, jelmez: Vágó
Nelli. Szereplők: Fülöp Zsigmond, Sinkó László, Szokolay Ottó, Sztankay István, Gyulay
Károly, Moór Mariann, Sunyovszky Szilvia fh., Pápai Erzsi, Károlyi Irén. (Katona József
Színház)

Goldoni: Két úr szolgája. Rendezte: Szirtes Tamás, díszlet: Wegenast Róbert, jelmez: Witz
Éva. Szereplők: Voith Ági, Ujréti László, Bodrogi Gyula, Kaló Flórián, Pálos Zsuzsa fh.,
Szabó Ottó, Benkő Péter fh., Örkényi Éva, Turgonyi Pál, Zoltay Miklós, Kristóffy György,
Csók István, Zámori László, Sugár László. (József Attila Színház)

SZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉS

címmel rendezték meg július elején a Füredi Színházi Napokat. A Magyar írók Szövetsége, a

Magyar Színházművészeti Szövetség és a Veszprém megyei Tanács szervezte konferencián

részt vettek irodalmi és színházi életünk irányítói, drámaírók, kritikusok, színház-művészek.

A vitaindító előadást Boldizsár Iván tartotta. A tanácskozás két fő témáról folyt: a mai

színház és a közönség kapcsolatát elemző hozzászólások foglalkoztak színházi struktúránk

problémáival, a fejlesztés lehetőségeivel, valamint a közönség összetételével és réte-

geződésével. A színházak műsorpolitikájával foglalkozó korreferátumok az új magyar dráma

és társadalmunk érdeklődésének viszonyát vizsgálták és beszéltek a kritika orientáló,

értékelő szerepéről és felelősségéről.

A vitát Both Béla és Hermann István vezette. A korreferensek Görgey Gábor, Major Tamás,

Nógrádi Róbert, Poszler György, Rajk András voltak.

A tanácskozásról szeptemberi számunkban beszámolunk.




