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TAKÁCS I S T V Á N

„Csak tessék, tessék,
Nagyérdemű!"

Hegyoldalba kúszó, szűk utcácskák, sok
templomtorony, várszerűen kiemelkedő
magaslaton masszív, erődnek sem utolsó
szentegyház. Így fogad már a víz felől
Szentendre. A parti házsorok és a víz
között épp hogy elfér az országút beton-
szalagja, hemzseg a rengeteg kocsi - akár
Perugiában vagy Splitben képzelhetem
magam, ott húzódik így a víz-parton az út,
sziklára tapadva. Aztán itt a sarkon a
Görög Kancsó, mely kitűnő kisvendéglő, s
ebbéli mivoltában az sem zavarja, hogy
amióta először láttam a cégérét, azóta
találgatom: vajon Keats verscíme, az Óda
egy görög vázához jelent-e meg kissé
pontatlan fordításban e cégér feliratán,
vagy csak egyszerűen arról van szó, hogy
itt görög kalmárok is laktak volt, akik
feltehetően kancsóból fogyasztották a bort,
s a kései kocsma-utód eme emlékezetes
aktusra emlékezik kegyelettel? A Görög
Kancsó mindenesetre a Görög utca Duna
felőli torkolatában áll, s illik ezen a
meredek, kicsit görbe utcán megközelíteni
a városkát. Több okból. Részint, mert ezen
az alig százméteres utcácskán találhatjuk a
messze földön híres fagylaltot készítő
cukrászmester boltját, s a város egyik
legszebb kapuját a balra nyíló kis köz-

ben. Részint pedig, mert a Görög utca
egyenesen Szentendre szívébe vezet, a
Főtérre, ahol sűrítetten található mind-az,
ami erre a városkára jellemző: a bájosan
provinciális barokk és a lehiggadt rokokó
stílus, amelyhez jól illeszkedik az üzletek
felirata, sőt még a közlekedési táblák
rideg geometriája is.

Gyerünk tehát föl a Görög utcán, a
szokásosnál sűrűbb áradású látogatók
között. S botladozzunk át az enyv- és
festékszagú díszletek, furcsa kellékek,
villanydrótok, kábelek, reflektorállvá-
nyok, nézőtéri széksorok és összeeszká-
bált, nyers fenyőfadeszkák édes gyanta-
illatát árasztó, színpadnak mondott do-
bogók zűrzavarán - mert most másképp
nem lehet kijutni a térre. Amíg itt ját-szik
a Teátrum, addig ez a tenyérnyi,
szabálytalan háromszögletű főtér
egyszerre színház, nézőtér, díszletraktár,
öltöző és társalgó, büfé és ruhatár. A föld-
szinti ablakokon nem békés polgári
ebédlők kredencére látni, hanem Szász

Endre mesejelmezeire a Comico-Tragoe-
diából; ott függnek a szekrény oldalán,
fölöttük békésen szunnyadoznak a birs-
alma- és őszibarackbefőttek. A teret kör-
nyező házak átalakultak a Teátrum ki-
szolgáló helyiségeivé, s emeleti ablakaiba
már most, kora délután odakészítették a
párnákat, hogy kényelmesebb könyöklés
essék, ha majd este megkezdődik a játék,
melyet sokadszor látnak, de minden este
mégis megnéznek. És közben egyre
áradnak az emberek - egy-szerű hétköznap
van ugyan, de teátrumi nap, s ilyenkor
kora délután már itt az esti nézőközönség
zöme.

Aztán valami furcsa történik. Kereplő
berreg, cintányér csattog, kiabálások verik
fel a nyüzsgés ellenére is csendes teret.
Különös ruhás fiúk és lányok furakodnak
a tömegben, egyiken szamár-fej riogat, a
másik orcája olyan veres, mint a foszlott
huszárnadrágja, itt egy kétméteres bakó,
csuklyában, öles pallossal, emitt meg
nyekergő kintornát teker-

KOMÉDIÁS JÁTÉKOK A SZENTENDREI TEÁTRUMBAN



Nyári játékok

get egy nyűtt atillás ifjú. És harsog a
hívogató: „Csak tessék, tessék, Nagy-
érdemű!" A nézőtér magasba emelkedő
ácsolatának hátsó oldalához tódul a nép - itt
újabb színpad, még nyersebb és még
hevenyészettebb, mint a „nagy" színpad, s a
háttérben felirat: tudtul adja, hogy itt most
ingyen és kalapozás mellőzésével
tekinthetők meg az „ábrázolatok": Gulás
Miska és Káposzta Sári érzékeny
históriája; A vérpohár, avagy a rang
áldozatja; Az elátkozott malom, vagy
hogyan győzte le Vitéz László a gonosz
szellemeket; meg A farsangban szerencsét
és örömet talált bús és édes leányzó.

Egy pillanatra rámtör a déjá vue érzése:
ezt, így, én már láttam, hallottam. Aztán
„beugrik" az emlékezés: Stratford-upon-
Avonban, Shakespeare volt lakóházával
szemben a Falcon Hotel „pub"-jában ülök,
ugyanígy kora dél-után, egy korsó Guinness
mellett me-rengve az előző esti julius
Caesar-előadáson a Royal Shakespeare
Company Avon-parti színházában, s az
aznap esti Makrancos hölgyre várva,
amikor hat-nyolc, reneszánsz öltözékű
fiatalember robban a helyiségbe, közöttük
az egyik Sir John Falstaff kackiás bajszát-
szakállát és tetemes potrohát viseli, a másik
fiú főkötőt és szoknyát hord (talán ő Ford-
né asszony), és a jókedvű diákcsapat vaskos
klapanciákkal hívogat az esti elő-adásra -
nem a királyi színjátszókra, ha-nem az
egyik stratfordi kollégium nagytermébe,
ahol is a hajdan volt Shakespeare úr,
stratfordi születési lakos - szembeni háziúr
és a Falcon Hotel kocsmájának megbecsült
törzsvendége - egyik víg színművét, A
windsori víg nőket adja elő a kollégium
színjátszó társulata.

Itt, Szentendre főterén semmivel sem
kevésbé szórakoztató ez az esti „főelő-
adáshoz" kedvet csináló, „ráhangoló"
komédiázás. Mert ezekben a XVIII-XIX.
századi magyar vásári komédiákban,
amelyek idén újdonságként kerültek a múlt
évi két mű, a Comico-Tragoedia meg a
Pikko herceg és Jutka-Perzsi mellé vagy
elé, annyi a báj, az ötlet, a naiv érzelem,
hogy aki jobban odafigyel, szinte
drámatörténeti szemináriummal felérő
ismeretanyagot gyűjthet, a harsogó jókedvű
szórakozáson túl.

Az „ábrázolatok" ugyanis ma már
mosolyogtatóan naiv történetek, stílusuk
parodisztikusan hat, de vallanak egy korról,
amikor ezek a darabok jelentették a magyar
nyelvű színjátszást. Sőt,

miközben nézem ezeket az ősi drámai
alapszituációkat és ősi alapfigurákat so-
rakoztató művecskéket, arra kell gon-
dolnom, hogy bennük jelen van lénye-
gében mindaz a séma, amelyből nálunk
később kifejlődik a népszínmű; mi több, az
operettlibrettók sablonjai is itt vannak. és
egynémely polgári dráma konfliktusalapjai
is előtűnnek. Bizonyára szentségtörés, de
nekem A vérpohár, avagy a rang áldozatja
eszembe juttatja Schillert és az Ármány és
szerelem konfliktusát, meg Goethe
Wertherét - és nem tudom eldönteni,
miközben ezt a népszínházat nézem-
élvezem, hogy vajon a két költőóriás
képviselte korszak „magas" irodalma szállt-
e le ezekben a vásári játékokban a nép
közé, vagy ezek-nek a vásári játékoknak a
plebejus igazságai emelődtek „magas"
irodalommá? Olyasmi ez, ahogyan az egész
középkori angol népi színjátszásból kinőtt
az angol reneszánsz drámája, színpadostul,
drámatechnikástul, és ahogy a commedia
dell 'artéből kinőtt Goldoni.

Csak hát nálunk ez sem úgy volt, mint
máshol; nálunk (újabb „áthallás"!) ebből
majd Katona fiatalkori rémdrámái nőnek
ki, némi német beütéssel, meg a vérgőzős
Kisfaludy- és Vörösmarty-drámák, sőt
Petőfi kísérletei. Szóval van itt mire
figyelni, mert amíg ezeket a ragyogó
stílusban tartott, a régit is felidéző és egy
modern színjátszó-technikát is felvonultató,
bájosan anakronisztikus és gyilkosan
parodizáló „ábrázolásokat" nézem, mintegy
előzményeit és magyarázóit a másfél óra
múlva kezdődő két fődarabnak, arra is rá
kell döbbennem, hogy a jelenlevő több száz
ingyen-néző tekintélyes hányada nem vesz
semmit észre a karikírozó játékstílusból, és
a leggroteszkebb mimikát, a legtúlzóbb
gesztust, a legszívfacsaróbb rájátszással
elmondott szöveget is (elnézést a kife-
jezésért, de itt most ez igen találó) „egy az
egyben" nézik. Csak a közönség fele nevet
a karikaturisztikus figurákon, a
színfalhasogatáson, az egyszerre parodizált
és komolyan eljátszott stíluson, amely
nemcsak a rendező Békés András érdeme,
hanem a közreműködő és pompásan
komédiázó színművészeti főiskolásoké is.
A nézők másik fele bizony szipog Gulás
Miska és Káposzta Sári érzékeny
históriáján, és - akárcsak a szín-pad szélén
üldögélő gyerekek, akik sikongással,
belekiabálásokkal kísérik Vitéz László
bábfigurájának tetteit - fel-háborodott meg
óvó-figyelmeztető köz-beszólásokkal
kommentálják a játékot.

Népszínház és népszinházi közönség ta-
lálkozása ez, amely találkozásnál tetteti
érhetők az ősi színjátékelemek felfedezé-
sén kívül az ősi ízlés-tradíciók nyomai és
mindmáig jelenlevő hatásuk is. Ilyen
szempontból ez a szentendrei délután felér
egy alapos közművelődési tanulmánnyal,
amely egyúttal „kézből" szolgáltatja
önmaga bizonyító illusztrációit is.

Mire aztán felocsúdok töprengéseimből,
lehet átsétálni a másik, a főszínpadhoz.
Ahol a már tavaly is látott két darab némi
meglepetést okoz: minden ugyanaz, mégis
minden más egy kicsi-két. Mitől? Talán
ettől a délutáni „rá-hangolástól". Más
színeket, ízeket fedezek fel, mint az egy
évvel ezelőtti elő-adásban, erősebb lett a
közönséggel való együttjátszás, és ebben
is a délutáni népi komédiák jótékony
hatása érezhető. Még jobban
belekomponált az előadásokba a tér,
mozgásban, fényben, játékban, szín-
helyekben; természetesebben játszik a
templom erkélye, a zöldség- és gyü-
mölcsbolt felirata; a Görög utca, ahol
délután felballagtam, s ahonnan most
ijesztő jelmezében, kaszáját emelve a
Halál sétál elő komoran; játszik a csillagos
ég, a Pikkó herceg tűzijátékának
sziporkáival versenyre kelve; és játszik
maga a közönség, amelynek nagyérdemű
tagjai a kalmuk herceg és a tatár király-
leány szomorú-víg zenés játéka végén a
játszó személyek által valcerre kéretnek
fel kellő reverenciával és komplimentek-
kel. És játszanak maguk e játszó szemé-
lyek a szó azon értelmében, ahogyan a
színész játszik is a szerepével, nemcsak
játssza: rögtönöznek, variánsokat mutat-
nak be egy-egy mozdulatból, jellemző
erejű gesztusból, és valósággal lubickol-
nak ebben a derűben, a népi komédiázás
már-már elapadtnak hitt forrás-vizében.

Ez Szentendre teátrumának a varázsa, ez
az együttjátszás - aminthogy hasonló
varázs bűvöli Dubrovnikban vagy Aixen-
Provence-ban is a látogatót az ottani
estéken, s az ottani terecskéken, utcákon,
bástyákon. A napjainkban oly fölös
számban özönlő komor, nyomasztó és
fárasztó színjátékok után felüdülés itt ez a
játék és a játéknak ez az öröme, a
népszínház szellemének revelálódása.
Mindezért külön köszönet illeti azokat,
akik "kitalálták" a Szentendrei Teátrumot,
s nemkülönben azokat, akik eljátszották -
nekünk, velünk, és maguknak is ezt a jó
játékot. - „Hát csak tessék, tessék,
Nagyérdemű!"


