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S Z ÁN TÓ ER I K A

Siker Szentendrén

A lexikonok meghatározásai mindig szol-
gálnak érdekes tanulsággal. Pofonegy-
szerű, majdnem köztudottnak vélt meg-
fogalmazásaik ráébresztik az embert olyan
kézenfekvő igazságokra, amelyeket éppen
természetességük miatt nagyon is könnyen
elfelejt .. .

A Színházi Kislexikonban olvasom a
következőket: „Közönség a színjátékon
jelenlevő nézők összessége ... Az elő-adást
egységes műalkotásként fogja föl,
amelyben az író, rendező, színész, dísz-
lettervező tevékenysége összeolvad. Él-
ménye közösségi élmény, amely pillanat-
nyi benyomások ismételhetetlen sorozatára
épül. A K. (lásd. Közönség) tehát
jelenlétével és közvetlen reakcióival a
színjáték alkotó tényezőjévé (együttját-
szóvá - Mitspielerré) válik."

S ha tovább keresünk, a „siker" cím-szó
is elgondolkoztató: „A siker a szín-házi
alkotás egyik célja, a közönség el-
ismerésének megszerzése. Aszerint, hogy a
közönség melyik rétegét sikerül meg-
hódítani, megkülönböztetnek sajtóst,
amely a kritika, a szakmai körök elis-
merését jelenti, és közönség-S.t, amely a
nagyközönség tetszésének kifejezője. Ez
utóbbi többnyire egyben kasszasiker is,
mert a közönség ilyenkor nagy töme-
gekben látogatja a színházat. A S. ellentéte
a bukás."

Az első - közönségről szóló - megha-
tározás, mintha csak a Szentendrei Teát-
rum produkciójának gondos elemzése
alapján készült volna. Mert Szentendrén a
többi között bebizonyosodott, hogy amit
annyiszor - közhelygyakorisággal --
szoktunk ismételni, igaz. A „javíthatatlan"

közönség az előadást igenis „egységes
műalkotásnak fogja föl, amelyben az író,
rendező, színész, díszlettervező
tevékenysége összeolvad. . ." A szent-
endrei esték varázsa ebben a valóban
létrejött egységben van. Sokan és sokszor
elsóhajtottuk már, hogy mekkora találmány
volt Szentendre bájos főterét, sikátorszűk
utcácskáit egy deszkadobogóval színházzá
avatni, hogy mekkora él-vezet az már
önmagában, hogy fejünk fölött nem fa-
vagy betonszerkezet a tető, hanem a
tintakék, csillagpettyes nyári égbolt ...

Mindez igaz, nagyon is az, hiszen egy
szentendrei színházi este nemcsak szín-
házzal, hanem jóleső csavargással, az egész
város hangulatába való beleszippantással is
kecsegtet, mégis ez talán csak az igazság
„teteje" .. .

Mert a műalkotás egysége, amellyel a
néző tavaly is - de idén teljesebben,
csiszoltabban - találkozott, nem annyira a
környezet „varázslata", mint hinnénk,
sokkal inkább a környezet tudatos bele-
komponálása abba az élménybe, „amely
pillanatnyi benyomások ismételhetetlen
sorozatára épül".

Kérdés, hogy mennyire lehet „tervsze-
rűen" előidézni „pillanatnyi benyomások
ismételhetetlen sorozatát"?

Gondolom, ha valaki végignézte volna a
tavalyi nyolc, s az idei tizennégy estét,
megnyugtathatná a kételkedőket:

a színházi csodáknak, kivétel nélkül
mindegyiknek, természettudományos ma-
gyarázatuk van. Ha az összes eddigi
szentendrei előadást nincs is módunk
összehasonlítani (kinek jutnak ilyen bő-
ségben gondot, munkát feledő esték?),
azért szembetűnő és bizonyító erejű az az
átformálódás, amelyen tavaly óta a
Szentendrei Teátrum átesett .. .

Először is: a változtatás ténye ... Békés
András rendező (s a neve mögé oda kell
értenünk az egész alkotóközösséget)
vállalkozása az elmúlt nyáron teljes győ-
zelmet aratott. Igazi siker volt, amelyet a
szakma egyöntetű elismerése is hitelesített,
s a „közönség nagy tömegekben látogatta a
színházat" . . . A változtatás igénye tehát
nem kívülről érkezett, ha-nem egy alkotói,
műhelylégkör természetes
következményeként. A szentendrei
vállalkozás sikere sokkal inkább magya-
rázható avval, hogy rendezőtől a statisztáló
főiskolásokig mindenki színházcsináló
akarattal volt jelen, s csodával ha-táros
módon sikerrel űzték el a nyári hakni-
szellem kísértő ördögét.

A legszembetűnőbb változás, hogy a
színház másfél órával a fizetett jeggyel
látogatható előadás megkezdése előtt indul,
s az időben érkező nézőt azonnal
alkotótárssá csábítja el a „játszó
személyek" szertelen komédiázó kedve.
Anélkül, hogy kitérnénk ezeknek a vásári
komédiáknak az értékeire, s elő-adásuk
részletes elemzésére, nem lehet szó nélkül
hagyni azt a stílusbiztonságot, amellyel a
főiskolások előbányásznak egy századok
óta elsüllyedt játékmodort, megértik, átélik,
s egyúttal némi utód-fölénnyel karikírozzák
azt.

Ez a színházi produkciót megelőző
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A MI ÉDES SZERELMÜNKNÉL NINCSEN
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NYOLCADIK ÁBRÁZOLAT: LEÁNY ÉS PÓRFI KÉT-
SÉGBEESETTEN JAJVESZÉKELNEK.
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LÁTOM, NINCS IRGALOM SE FÖLDÖN, SE:
ÉGIEN.

„vásári látványosság" egy egyáltalán nem
látványos, de nagyon lényeges korrekció
„műhelytanulmánya" is, nemcsak
ellenállhatatlanul jó mulatság ... Tavaly
még egy olyan előadás részvevői - már
akkor is alkotó tényezők, együttjátszók,
azaz Mitspieler-ek - voltunk, amelyben a
nagyszerű és egymástól különböző ízek
nem értek kellően össze, kicsit nyersen
váltak cl egymástól. Ha nagyon leegy-
szerűsítve fogalmazzuk meg, azt mond-
hatnánk: a XVII. századi Comico-Tra-
goedia-t túlságosan „komolyan vették", a
korabeli színjátszás atmoszféráját túl
aggályos aprólékossággal igyekeztek fel-
idézni. A Szalkay Antal által magyarított
Pikko herceg és Jutka Perzsi című
„Szomorú Víg Opera", mely már a XVIII.
századi eredeti előadásakor is paródia volt,
pedig arra csábított, hogy a „paródia
paródiájának" fogják fel .. . Ezt a kétszeres
lazítást nem mindenütt bírta az amúgy is
könnyű „szövet", a játék néha „blődlibe"
csapott át.

Tavaly minden tényező együtt volt
ahhoz, hogy a két darab előadása közti
hangulat - és stílustörés - ne váljon bán-
tóvá, s ne is tudatosodjon a nézőben. A
vállalkozás rokonszenves volta, az őszin-te
és jókedvű színészi munka, és a ta-
gadhatatlanul nagy vonzóerőt jelentő
„szentendrei varázs" végül is csak a kel-
lemes ízeket engedte érvényesülni. Néző és
kritikus egyaránt elégedett lehetett:
Szentendre felszabadultan szórakoztatott,
bűbájos szemtelenséggel csörgette meg a
bohócsipkát ódon főterén, ugyan-akkor
méltóságteljes küldetést is telje-sített a
magyar drámai múlt feltárásának ügyében.

Két évvel ezelőtt, amikor nálunk járt

a varsói Nemzeti Színház és előadta a XVI.
századi József életét, a magyar színházi
kritika egyetlen nagy sóhaj volt: nekünk
miért nincs ennyi költészettel teli, naiv
szimbolikájú középkori színházi
örökségünk?

A sóhaj mellé azonnal volt mentségünk
is: a XVIII. század közepén az utolsó
lengyel király színházat alapított, s bár
utána a nemzeti elnyomás évei kö-
vetkeztek, de a nemzeti színházkultúra
alkotásra ösztönző otthonnal rendelkezett.

A második sikeres szentendrei év után
most módosíthatjuk a sóhajt: nekünk miért
nincs drámai örökségünk, ha egy-szer van
...? Mert igaz, hogy a Teát-rumban színre
vitt művek nem álltak volna helyt Békés
István „igazításai" nélkül, de ez a
beavatkozás meglevő értékeket szabadított
elő abból a hetven-hét vaslakatnál jobban
záró irodalom-történeti beidegződésből,
miszerint régi magyar dráma nincs, ne is
keress .. .

Szentendre tehát elég örvendezésre adott
okot ahhoz, hogy ne hibáit lessük, hanem
szembetűnő és ritka erényeit dicsérjük. Az
erények mellé most odasorakoztathatjuk a
megújulás képességét, a tanulságok
feldolgozásának és eleven felhasználásának
igényét, mely idén már egy
különbözéseiben is szervesen illeszkedő -
két műből álló, de egy alkotó-közösség
határozott karakterjegyeit magán viselő -
előadást eredményezett. A Comico-
Tragoedia szigorú moralizálását fellazította
a rendezői szemlélet árnyalatnyi
módosulása. A Jók és Rosszak egy-szerű,
tiszta kettéválasztása helyett - amely az
eredeti mű megkövesedett és naiv
középkori szimbolikájának tökéle

tesen megfelelne - egy kicsit „megkeverte"

a színpadi igazságosztás rendjét ... Így,
bár a mű kétségtelenül a Bűn szolgálatától
kíván elrettenteni, az előadás mégiscsak
figyelembe veszi a huszadik századi néző
jogos és szükséges szkepszisét ...
Sztankay István, a Bűn megszemélyesítője
és életrevaló ördög-bandája nem is
annyira elriasztó, mint jókedélyű és
szertelen, uram bocsá' vonzóbb, mint a
habfehér Erény (Szabó Gyula kitűnő, s a
tavalyinál ironikusabbra hangolt
alakításában), s az egész játék „játékabb"

lett, anélkül hogy erő-szakos
modernizálással roncsolták volna szét
eredeti szövetét...

Az előadást megelőző vásári komé-
diákból („melyeknél se nem tányéroznak,
se nem kalapoznak"), jótékonyan
átplántálódott az „igazi" színpadra a
korhűség és a bátor eltávolodás izgalmas
kettőssége, amely nem mereven rögzített,
hanem állandóan mozgó egyen-súly a
játék során. A Comico-Tragoedia némi
eltávolodástól frissült fel az idén, a Pikko
herceg és Jutka Perzsi szomorú-víg
históriája inkább egy kötöttebb, fe-
gyelmezettebb előadásmód védelmére
szorult.

Tévedés ne essék: nem csappant meg a
színészek komédiázó kedve, nem szürkült
el „a használatban" ez a színektől harsogó
bolondozás, hiszen miféle értelem
maradna Gömböc tatár kán szerelemre
gyúlt lányának és Pikko hercegnek
szomorú-víg históriájában, miféle precíz
korhűségre lehet iparkodni ott, ahol a
XVIII. századi zenéből egyetlen kottafej
nem maradt meg, ahol már annak idején
németből magyarították a mesét a siker
reményében . . ,?



Nyári játékok

Aki komolyan akarja venni magát, s
mindenekelőtt a színházat, nem komo-
lyíthat el egy ilyen zene nélkül maradt
operát ... Ami mégis valamicske ko-
molyságra int, az, hogy a XVIII. századi
előadás felidézésébe érdemes belekom-
ponálni az akkori néző látásmódját is, aki
a bolondozásból többet vett komolyan,
„egy az egyben", s így a paródia
lehetősége nem a további lazításban, ha-
nem épp egy visszafogottabb hangütés-
ben van. A halálos komolysággal művelt
ügybuzgó bolondozás ellenállhatatlanul
humoros, minél elszántabb komolysággal
művelik, annál humorosabb, korhűsége
annál hitelesebb, s abszurditásában mo-
dernebb . . . Psota Irén, aki tavaly még
csak a „nagy mulatság" szabadságát él-
vezte, az idei előadáson felfedezte már ezt
a játéklehetőséget is: elvállalja érte
cserébe a nagyobb pontosság és fegyelem
kötelmét.

Sok jót lehetne elmondani a szentendrei
„játszó személyekről" (Básti, Mádi Szabó,
Szabó Gyula, Basilides, Konrád Antal,
Sztankay, Psota), díszlet-és
jelmeztervezőkről (Szász Endre, Lacz-
kovits Piroska, Forray Gábor), zene-
szerzőről és karnagyról (Vujicsics Tiha-
mér, Oberfrank Géza), a színpadon va-
lóban jelenlevő főiskolásokról és a szent-
endrei ablakokon kikönyöklő, fáradha-
tatlanul érdeklődő bennszülött nézőkről,
mindazokról akik pontosan úgy járnak cl,
ahogy azt a lexikon „siker" címszó alatt
meghatározza, miszerint „nagy tö-
megekben látogatják a színházat . . . "

Mindnyájan beletartoznak abba az
egységes műalkotásba, amely változatla-
nul ismételhetetlen, de lám, életben tart-
ható, hozzáértéssel, színházszeretettel
felidézhető, sőt tökéletesíthető .. .

Még egy tanulságos mondatot idéznék
tudásunk kimeríthetetlenül bőséges
tárházából, a lexikonból, talán a leg-
szebbet, a legfontosabbat: „A siker el-
lentéte a bukás."

Milyen nemesen egyszerű! Ezúttal egy
igazi siker figyelmeztet rá, hogy érdemes
vállalni mindkettő lehetőségét, kockázatát
- másként nincs mód az új - vagy jó régi -
keresésére, próbálkozásra .. .

De nevezzük mindig nevén a gyereket .
. . Mert enélkül nem színház a szín-ház.

RÓNA KATALIN

Kortársaink, a trójai nők

„Belőle nőtt ki a barokk-klasszikus dráma,
Goethe tanult tőle, és mindmáig lehet is
tanulni tőle drámaírói és színpadi
technikát. Ő már meglepő fordulatokkal
hat, tragikus hőseinek összeomlását
többnyire ma is tragikusnak érezzük,
közvetlenül minden történelmi beleélés
nélkül is." Nem kétséges, hogy Sartre is
ezért a korszerűségért - amit Szerb
Antaltól idéztünk fel az euripidészi drá-
máról - fordult A trójai nőkhöz. Nem
mintha ez lenne Euripidész legkiemel-
kedőbb alkotása, de vitathatatlanul A
trójai nők az a tragédia, amelyet Sartre a
legkönnyebben aktualizálhatott anélkül,
hogy túlságosan eltávolodott volna az
eredeti műtől. Szabadon, de a nagy élet-
mű szelleméhez mindvégig hűen adap-
tálta. Még a tragédia laza jelenetsorát sem
fűzte szorosabbra, így őrizve az eredeti
alkotás szellemi anyagát, gondolati
atmoszféráját. Az elpusztított Trója falai
alatt játszódó drámában az a
legmeghökkentőbb, hogy minden iszonyat
olyan köznapi benne, mintha - végül is -
semmi természetellenes nem történt volna.
A kegyetlen küzdelem véget ért, a trójai
hősök halottak, a hódítók pedig „a dolgok
természetes rendje szerint" a harc
epilógusát végzik félelemmel telt
bosszúvággyal, kis lelkiismeret-
furdalással: porig égetik a várost, el-
hurcolják a nőket, és megölik a gyer-
meket, Asztyanaxot, Hektor fiát.

S ezután Sartre feldolgozásában már
szinte nincs jelentőségük a mitológiai
neveknek, az események hű előadásának
sem. A szituációk az igazak. Az idő je-
lenléte megszűnik, csak az események
„vannak", a világ jelenléte. A világé,
melyben magunk is élünk.

Mindenki érti, mert csak egyféleképpen
érthetjük Andromache megrázó mo-
nológját: „Európaiak, / állatnak nézitek
azt, aki ázsiai, / afrikai, mert »bar-bár«. /
De ha a »becsvágy«, / a hírvágy, no meg a
pénzvágy / közibénk hoz benneteket,
ugyan ki / rabol és dúl, gyilkol, mint a
vadállat? / Ki hát a bar-bár?" Es hozzánk,
korunkhoz szólnak a trójai nők, őket
nézzük, és a századunk

véres háborúiban gyermekeiket, férjüket
sirató anyák és feleségek szavait halljuk.

Tegyük mindehhez hozzá, hogy Sartre
nemcsak a hangvétel korszerűsítésével
hozta közel korunkhoz Euripidész tragé-
diáját. A szöveg gunyorosra formált mai
köznapi nyelvi megoldásai is segítik
élesre időszerűsíteni a játékot. Ezeket
Illyés Gyula költői fordítása mesterien
adja vissza. Poszeidon zárszavainak
(„Háborúzzatok csak hülye halandók .. .
beledögöltök mind") groteszksége például
kegyetlenebb a tragédiánál, hiszen tudjuk,
a tenger istenének szavai évezredek óta
elhangzanak, s a háborúk még-is tartanak.

Attraktív színház

A Szegedi Szabadtéri Játékok óriási
színpada és nézőtere más feladatot ró
rendezőre, színészre mint a kőszínházak
zárt épületei, kamarahangvételű előadások
nem játszhatók el itt a más szólamot
igénylő rivaldában. Vámos László
rendezésének alapelve az, hogy a tér lát-
ványt követel. A trójai nők színpada lát-
ványos, de egy okosan érvényesülő el-
rendező elv szerint ez ezúttal nem for-
malitás. A színpadi játék eszközeinek,
hatáskeltésének egyéni formája. A hát-
térben az ókori város hideg, sötét romjai
és előtte az özvegyen maradt trójai nők
laza, zaklatott, nyugtalan mozgása
művészi funkciót hordozó, sajátosan el-
lenpontozott kompozíció.

Vámos László olyan rendezőegyéniség,
akit mindig izgat a látvány ereje. S ha más
rendezéseinél formai megoldásai né-ha
ellenkeztek is a mű szellemi anyagával,
ezúttal előadásának helyenként szaggatott,
helyenként túlfeszített ritmusa sűrített
gondolati atmoszférát ad, amelyben
jelentős szerepet kapott a koreográfia, a
művészek artisztikus mozgatása is. A
hatás nem egyenletesen erős, de sok a
kiemelkedő jelenet, elsősorban azok, ahol
a látvány, a kompozíció ön-álló művészi-
szellemi tartalmakat hordoz. A modern
színpadi törekvések erős, szigorú igazsága
törvényszerűségének érvényesülése ez.
Nem véletlen, hogy a legsikerültebb képek
egyike Kasszandra nagyjelenete, ez a
mély gondolatiságot árasztó, gazdag
jelzésrendszerű játék. Vámos
megoldásainak lényege az, hogy az élő
színház eszközei és igényei felől
közelített az antik műhöz, így a dráma
erejébe, mai igazságaiba vetett hite a
bemutatón igazolódni látszott. Friss,
modern tragédia állt előttünk, izzón,
hajlékonyan.


