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Élet és játék Szentendrén

Egy napig szentendrei polgárnak lenni - az
idei magyar nyár egyik nagy élménye. Aki
akarja, elkezdheti már délelőtt, egyénileg,
bebarangolva a szűk területen koncentrált
természeti és művészeti él-

ményeket kínáló csodavároskát, hogy
délután, egy nagyobb közösség tagja-ként,
még mindig viszonylagos szabadsággal,
vándorolva válogathasson a templomtéri
játékok élvezetei között, majd este, immár
egy szűkebb és helyhez kötött színházi
közönségbe illeszkedve, helyszín és
színjáték harmóniájának legyen részese.
Vannak fesztiválok, ahol környezet és
produkció teljes esetlegességben feszeng
egymás mellett; másutt a jó választás a
produkció idejére meg tudja teremteni a
művészi szükségszerűség örömteli
benyomását;

de ritkaság, hogy játék és valóság ilyen
meggyőző erővel olvadjon át egymásba,
mint Szentendrén, ahol a látogatót már a
centrumba vezető utcákon is egyszerre
kapja meg a város és a városra szabott
művészi élményvilág hatása, az ünnepi
játékhangulat. A mediterrán fesztivá-
lokon, Avignonban például, tapasztal-
ható hasonló teljesség. A városkép, a
helybeliek élete, miközben őrzi hétköz-
napjai realitását, ugyanakkor önmagát
eleven díszletté képes stilizálni. Szinte
úgy tetszik, mintha minden lakos, mi-
közben közéleti és magántevékenységeit
tovább folytatja, egyben statiszta-szerepet
is vállalna egy nonstop közösségi
ünnepben.

Egyszerre érdeme mindez a városkának
magának és a természetes adottságokat
műalkotássá szervező színháznak, adott
esetben a Madách Színház kollektí-
vájának. A Templomtéri Játékok nem-
csak ötletnek kitűnő, hanem megvalósí-
tásában is. Ezt számomra legjobban az
bizonyítja, hogy az eseménysor spontán
szervezőereje az alkalmi vendégeket is
saját nyomtávára képes terelni. Az egyes
dobogókat körültolongó százas nagyság-
rendű csoportokban sehol egy hangos
szó; a gyerekeket előreengedik; élvezik a
mindennapokban oly ritka játékos, kedves
kiszámíthatatlanságot: itt egy fa
kínálkozik, ott egy hordó, amott egy
batár, amire fel lehet mászni (de ahonnan
senkit nem sodornak le). Az alkalmi
szentendrei polgár a belépőjeggyel együtt
mintha demokratizmust, életörömet, tü-
relmet, magatartási kultúrát is beszerzett
volna. (Még a ritka csemegékért: a
csevabcsicsáért kígyózó sor is angyali
békességet mutat.) A játszók bája - amit
adott esetben tán még teljesítményüknél
is többre értékelek - ragályos. Olyan
őszinte játékkedv árad belőlük, olyan ön-
feledt derűvel élnek a forgatagban, olyan
cinkos segítőkészséggel invitálnak
egyénenként is egy-egy játékhelyre, hogy
azt hisszük: mindez személy szerint
nekünk szól. És muzsikálnak, táncra
perdülnek a nézők is. Ami általában nem
sikerül a közönséget provokáló,
részvételét sokkhatásokkal serkentő szín-
házi kísérleteknek - itt magától értetődő
természetességgel alakul ki.

Külön említeném az árusokat-mutat-
ványosokat - mintha Kerényi Imre őket is
megrendezte volna! Vásárlói tapasz-
talatainkra rácáfolva se nem tolakodóan
rámenősek, se nem utálkozón közömbö-
sek; jókedvvel kínálják árujukat, örülnek
annak is, ha csak megmustráljuk-
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tapogatjuk a holmit, ha kell, tanácsot
adnak, személyhez szólót is. Művészek és
nézők, eladók és vevők, termelők és
fogyasztók tisztelik egymást Szentendrén.
A Templomtéri Játékok számomra
elsősorban a közösségi szellem iskolája-
ként maradnak emlékezetesek, noha mű-
vészi színvonaluk is impozáns, és a be-
mutatott közjátékok, zeneszámok egy-
némelyike revelációnak tekinthető.

*

Még ennél is szerencsésebb esetben úgy
kellett volna fordulnia, hogy a szentendrei
közösségi ünnep csúcspontja az esti
színházi előadás legyen. De amilyen mél-
tánytalanság volna e produkcióról a ki-
emelkedően sikerült és kiemelkedően ta-
nulságos előzmények említése nélkül
szólni - olyan hamis udvariasság volna azt
állítani, hogy a klasszikus alkotásnak érett,
sőt, élvonalbeli színészekkel való előadása
megkoronázta a szentendrei napot.

Hogy az egynapos szentendrei polgá-
roknak a nézőtérre bejutó kisebbsége
mégis jó ízekkel tér haza, az elsősorban a
szcenikai élménynek köszönhető. A teljes
hitellel dalmátra hangolt vígjáték és a
varázslatos terecske képzőművészeti,
hangulati és dinamikai összhangja egy-
szeri élményt szerez. Kerényi Imre és Götz
Béla térbeli-atmoszferikus elgondolása
mestermunka. A játéktér szögeinek
megválasztása, az épületek, épület-elemek,
közök és sikátorok bejátszása, a közeli és
távoli plánok megvilágítása, a háttérben
zajló helyi élet festői kis epizódjai mű és
tér roppant találékony és ugyanakkor
teljesen „naivnak" ható együttélését
eredményezi. Hasonlóan szellemes a
szereplők mozgatása is; nem játszanak
ebben a térben, hanem élnek benne,
színpadi létezésüket meseszerűségnek és
realitásnak ugyanolyan állandó kettőssége
hatja át, mint környezetüket, melynek
láttán egyre csipkedni kell magunkat: de
hiszen ez mégsem egy fiktív, múltbeli
dalmát kisváros, hanem a mai
Magyarország egyik helysége, közigaz-
gatási egység és idegenforgalmi központ.

De túl ezen az elbűvölő vizuális élmé-
nyen - itt mégiscsak egy színmű kerül
előadásra, William Shakespeare Tévedések
vígjátéka című alkotása. Amelyről beve-
zetőben le kell írnunk néhány közismert
tényt. A játékot sokáig ifjonti zsengének
tartották, a plautusi motívumokat variáló,
felhőtlen és naiv helyzet-

komédiának. A XX. századnak kellett
eljönnie ahhoz, hogy a benne élők, igazán
nem maradéktalan örömükre, meg-
állapítsák: Shakespeare itt is a modern
ember poklaira érzett rá, a személyiség
relativitására, a szerepek felcserélhető-
ségére, a lét abszurditására, a világban
való helyzetünk ingatagságára, a tud-
tunkon és felelősségünkön kívül épülő
halálos csapdákra. Századunk embere,
hála a találékony történelmi fordulatok-
nak, számtalan változatban élte át az
Antipholusok és Dromiók sorsának bi-
zony ritkán komikus, inkább tragikomi-
kus, sőt, tragikus változatait. Idegen
földre szakadt, nem értette a helyi törvé-
nyeket, és a „tévedések" örvényében vé-
gül önnön létezésének valóságát is két-
ségbe vonta; avagy saját földjén vált
földönfutóvá, egyik napról a másikra
siklott ki lába alól az ismertnek vélt talaj,
s ahogy rendre lehámlott róla pozíció,
otthon, család védő rétege, már-már ön-
magát is elvesztette. Érthető hát, hogy a
mű évszázadokon át egyértelműen ka-
cagtató, majd konvencionális mulattatási
sémákba merevült előadásaiba lassan új,
baljósabb-titokzatosabb elemek vegyül-
tek. Hasonlóan a Szentivánéji álom és a
Vihar szereplőihez, ezek a sokáig szimp-
lának vélt figurák is szédelegve kapdos-
tak fejükhöz: álmodom-e vagy ébren
vagyok ? Én vagyok-e én? Mi történhet
még velem? És nem lehetséges-e, hogy

ebben a világban az emberrel minden
megtörténhet?

Ilyen szellemben fogant Tévedések-elő-
adást a magyar nézők két ízben is lát-
hattak. Az első a Royal Shakespeare
Company Clifford Williams rendezte
produkciója volt, amely az együttes tör-
ténetében is kiemelkedőnek számít, és
nyolc átrendezésben tíz évig volt műso-
ron. Ez az előadás a némi leegyszerű-
sítéssel „kotti"-nak nevezhető értelmezést
szellemesen házasította össze a
commedia dell'arte-elemekkel minél se-
matizáltabbak, általánosabban felfogottak
a szereplők, annál inkább jelenthetik
valamennyiünket. Ezután következett Sík
Ferenc emlékezetes pécsi rendezése,
amely a kolduló Aegeon félelmetes vezér-
motívumával és a nyugtalan, vibráló
mozgás főszereplővé avatásával egy ki-
billent, elidegenedett világba ágyazta be-
le a mókát-mulatságot. Mert persze ne-
vetni bőséggel lehetett ezeken az elő-
adásokon is; a Shakespeare-értelmezés
lehetőségeinek szédítő szabadsága addig
meggyőző és boldogító, ameddig elismeri
korlátként az adott dráma elide-
geníthetetlen lényegét. Ezért nem fogok
soha közös nyelvet találni Zadek Othelló-
jának híveivel. Minden Othello-értelme-
zést kész vagyok elfogadni mindaddig,
amíg Othello nem nevetséges és gusz-
tustalan őserdei vadállat, és Desdemona
nem üresfejű szajha. Ugyanígy: teljes át-
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éléssel borzongok meg a szakadékok előtt,
melyeket egy shakespeare-i vígjáték
előadása feltár, ha az előadás megáll a
szakadék szélén, és a műfaji elemek közül
azt érvényesíti legerősebben, amelynek
kedvéért Shakespeare az adott művet
megalkotta.

Kerényi Imre nem kívánt lehatolni
ilyen mélységekig. Valószínűleg igaza
van: a szabadtér, a nyári esték hangulata
és jelesül a szentendrei környezet nem
kedvez az abszurdot, a kegyetlenséget
súroló látomásoknak. Egyes kritikák
szerint Kerényi a vásári móka, a farce
hangvételét választotta; ezt a megállapítást
csonkának, elnagyoltnak érzem. A
szituációk kidolgozottsága, a bár vázlatos,
mégis valamelyest egyénített jellem-
ábrázolás és nem utolsósorban a shakes-
peare-i nyelv költőisége ellenáll az egy-
értelmű commedia dell'arte-stílusnak, a
rögtönzés látszata felkeltésének. A drámai
alapanyag, a helyszín és a színészi gárda
adottságainak elemzése után Kerényi úgy
döntött, hogy az előadás hang-vételét
ahhoz a realista vígjátéki stílushoz
közelíti, amely színjátszásunk és ki-vált a
Madách Színház hagyományaihoz a
legközelebb áll. Sok részletből látszik,
másokból pedig legalábbis sejlik, hogy a
rendező felmérte azt is: pszichológiai
realizmusnak és komédiás játékosságnak,
teatralitásnak igen bonyolult, érzékeny
keverékére van szükség, mert a cselek-
mény és a figurák természete is borotva-
élen táncol e két véglet között. A túlzottan
sematizáló, általános commedia dell'arte-
stílus elszegényítené a játék lehetőségeit,
és a játékidő múlásával egyre
unalmasabbá, egyhangúbbá válnék; a
teljes átélésnek pedig ellenáll a cselek-
mény, a maga képtelenségeivel, valósze-
rűtlenségeivel, a figurák funkcionális já-
tékosságával, hézagosan kitöltött jellem-
képével.

A baj ott van, hogy ezt a borotvaélen
táncoló arányt, melynek szükségét a ren-
dező, úgy tetszik, felismerte, a színészi
gárda részben képességeinél, részben
merőben másfajta iskolázottságánál fogva,
nem tudja realizálni. Amikor a bűbájos,
villogó humorú előjáték után egyik
legkedvesebb színészem, az eszköztelen,
bensőséges emberségével mindig lefegy-
verző Horváth Sándor patetikus öblö-
getéssel, minden szót külön eljátszva
dörgi és jajveszékeli el Aegeon monológ-
ját - mintha hideg zuhany szakadna a
nézőre. Mégis megtört a vizuálisan-
hangulatilag oly meggyőzően kimunkált
stílusegység; a rossz hazai hagyomá

nyok ingoványára tévedtünk. És még csak
nem is arról van szó, hogy ezt a valóban
nehezen beilleszthető figurát, ezt a
nehezen megoldható expozíciót kellene
vitatkozva elemeznünk, mert itt nem
valamilyen, bármilyen, Aegeon-értelme-
zéssel van dolgunk - csak egy azonnal
ránk törő, rossz, elavult játékhagyo-
mánnyal.

A stilizálás és realitás mezsgyéjén el-
lensúlyozó, önmagában jogos rendezői
elgondolás leginkább a két Antipholus és
a két Dromio beállításában ölt testet, amit
az is bizonyít, hogy a négy szerepből
kettőben - a syracusai Dromióban és az
ephesusi Antipholusban - születik meg az
előadás két legjobb alakítása. A Dromiók
valóban vázlatos, tulajdonképp csak
reagálások füzéréből álló alakját
Gyabronka József megtoldja azzal, ami
minden ilyen figurát egyedül hitelesít: a
maga módján súlyos színészi jelenléttel.
Játékosság, ugribugri, felelőtlen jókedv,
riadtság, tanácstalanság, félelem, öröm - a
szerep valóban csak ilyen általános ér-
zelmekből szövődik. De ha ezek átszű-
rődnek egy egyszeri, érzékeny és okos
színészi egyéniségen, és ráadásul hozzájuk
társul az a bumfordi, puckos charme,
amely Gyabronka veleszületett sajátja -
akkor úgy érezzük: embert láttunk a
színpadon. A másik Dromio, a fő-iskolás
Józsa Imre még nem vette ilyen módon
birtokba saját egyéniségét; az ő játéka
egyelőre még csak a rendezői szándékot
fejezi ki, ami ilyen vázlatos szerepben
persze nem kelthet figyelmet.

A két Antipholus - és mellettük Adriana
- a mű viszonylag legteljesebb jellemei,
bár fehér folt itt is jócskán akad (s a játék
hitele követeli, hogy ezeket ne is töltsék
ki). Tímár Béla a számára szokatlan
szerepkörben ismét meggyőz különleges
tehetségéről. Pontosan érzi, hogy ebben
az előadásban, ebben a fel-fogásban
meddig mehet el a berendezkedett, stabil
világban élő, majd hirtelen és számára
felfoghatatlan módon mindenéből
kisemmizett módos polgár elementáris
dühének feltárásában, és hol kell aztán
könnyedén átlendülnie az előtte megnyíló
szakadék túlsó partjára. Az ephesusi
Antipholus, érjék bármilyen kísérteties
élmények, nem kérdőjelezi meg sem a
világot, sem önmagát; maga-tartásának
kulcsa a sértődött kérdés :

hogy jövök én ehhez? (És a számtalan
XX. századi reagálási lehetőség közül íme
az egyik legtipikusabb!) A syracusai
Antipholus érzékenyebb, líraibb alkat, és
Shakespeare az ő szájába adja a „leg-
kottibb" sorokat; ő valóban meg-meg-
szédül a megfejthetetlen fejlemények
implikációitól. Kalocsay Miklós ebben a
szerepben határozott fejlődést mutat.
Amellett, hogy e színeket érzékeltetve ő is
megőrzi a vígjátéki arányokat, alakítása
több, mint korrekt; egyes pillanatainak
sajátos, belülről hozott humora és lírája is
van, bár sokszor, korábbi alakításait
idézve, sápadtabb általános szín-játszást
nyújt.

És ez a sápadt általánosság, a pszicho-
lógiai realizmusnak egy közhelyekre re-
dukált, unalmas kivonata jellemzi, sajnos,
nem egy szereplő egész játékát. Ki-
váltképp fájdalmas ez Schütz Ila eseté-
ben, aki egyik legeredetibb ifjú színész-
nőnknek indult, igazi modern egyéniség-
nek, aki szerepkörökön túlemelkedve
bármilyen szerepet eljátszhat: mához
szóló, korszerű tartalmakban gazdag,
öntörvényű figurát formál belőle. Már a
Lóvá tett lovagokban, Rosaline igazán tes-
tére szabott szerepében is úgy tűnt, fá-
radtan, személyes elkötelezettség nélkül
játszik, tartalékainak csak töredékét moz-
gósítva; most pedig Adriana szerepének
változatos játéklehetőségei sem gyújtották
fel képzeletét, precízen old meg hely-
zeteket és instrukciókat, de egy percre
sem adja oda magát az alkalomnak. Mel-
lette, Lucianaként, Sunyovszky Szilvia
szokott kulturált tartózkodásával van jelen
a színpadon. Végül: nincsenek megoldva
azok a szerepek, amelyeket valóban „ki
kellene találni", mert a hagyományos
realizmus nem tud mit kezdeni velük,
komédiás felfogásuk pedig csak üres
közhelyeket eredményezhet. Szék-helyi
József (a herceg) csak érdekes külső
megjelenését adja, Kishonti Ildikó
(Kurtizán) remek hangját és stílusos
mozgását; Márton András (Angelo) a
realizmus, Dunai Tamás (Csipkedi) in-
kább a vásári stíl felé tolja figuráját, de
csak bizonytalan, elmosódó folthatásokat
tud teremteni.

A stílusteremtés felemás sikeréről árul-
kodik a befejezés is. Az szinte természe-
tes, hogy ez az előadás valami felszaba-



dult táncos-énekes mulatságba torkolljék;
a szereplők azonban érezhető kény-
szeredettséggel bocsátkoznak az önfe-
ledtnek aligha nevezhető fináléba, mert az
előzmények nem juttatták el őket tör-
vényszerűen eddig a pontig. Ha játék-
kedvük nem szabadult fel a megelőző két
órában, most, a végső percekben nem
fakadhat szívből a vigalom. És kö-
zépszerű a siker is, a taps nem robban
elementáris hálával, s hőfoka is alig vál-
tozik: a néző nem érzékelt s ezért nem is
jutalmaz igazán kiugró teljesítményeket.

Szentendréhez megtalálták a kulcsot a
rendezvény gondozására szegődött mű-
vészek. Olyan formulára leltek, amely
évekre a Teátrumhoz kötheti a közeli és
távoli közönséget, és egész speciális kö-
zösségi élménnyel gazdagíthatja a részt-
vevőket, művészeket és aktivizált nézőket
egyaránt. Jó lenne, ha az invenciózus,
izgalmas, korszerű színjátszás kulcsait is
ilyen ambícióval keresnék; nem-csak a
nyári játékokon, hanem az egész színházi
évadon át.

Következő számaink tartalmából:

Hegedüs Géza:

Básti Lajos példaadása

Máriássy Judit:

Gargantüa és Pantagrüel

Szántó Judit:

Hős, aki többet ér egy alkalomnál

Szántó Erika:

Lear király Szegeden

Sziládi János:

Történelmi drámák - mai vígjátékok

Emődi Natália:

Hozzászólás
az új magyar dráma ügyéhez

Rajk András:

Drámakritikusok Athénban

GÁBOR ISTVÁN

A Fővárosi
Operettszínház évadjáról

A külső megfigyelő számára ismeretlen
okok miatt a Fővárosi Operettszínház
bemutatói jóval a szezon felén túl, február
közepén kezdődtek el. Föl lehetne hozni
mentségül, hogy a premierek elő-
készítéséhez hosszú időre volt szükség,
de ez az első bemutató, A z ellopott futár
ismeretében aligha hihető. A második
bemutatóra, a Kabaréra alig egy hónappal
később került sor, míg a harmadik dara-
bot, a Montmartre-i ibolyát - annak a Cse-
peli Munkásotthonban előadott kamara-
változata után - csak az évad végén tűzték
műsorra. A tervszerűtlenséget ellen-
súlyozhatná az eredmény, a kész produk-
tum, de ez csak a Kabaré esetében fogad-
ható el. A másik két darab nem elég ki-
dolgozott formában jutott el a premierig;
más kérdés, hogy Az ellopott futár szín-
vonala később némileg emelkedett, nem
utolsósorban annak köszönhetően, hogy
két fontos szereplője, akiket a premieren
szinte az utolsó pillanatban kellett be-
ugrással helyettesíteni, fölgyógyulása
után átvette színpadi feladatát. Úgy gon-
doljuk, a társulat egészére az sem rótt
túlságosan nagy feladatot, hogy a szezon
elején Hollai Kálmánnal a Latinovits
Zoltán által árván hagyott címszerepben
fölújították A kutya, akit Bogi úrnak hívnak
című musicalt.

Magyar bemutató, külföldi musical,
klasszikusnak nevezhető franciás-bécsi
operett fölújítása, íme ez az Operettszín-
ház múlt évadjának leltára, egyben tö-
rekvéseinek is látható jele. Új tendenciák
zenében, témaválasztásban, színészi já-
tékban, valamint hagyományőrzés: ez az a
kettősség, amely áthatja a Fővárosi
Operettszínház munkáját, és ami prog-
ramként is elfogadható.
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Mint említettük, az évad - a Bozzi úr
felújítását leszámítva, benne Hollai Kál-
mán nagyon kellemes, karakterisztikus,
gáláns humorú játékával, amely teljesen
önálló utakon haladt, egyéni bájt köl-
csönözve a naiv mesének és a kevéssé
pallérozott szövegnek - Az ellopott fu-

tárral kezdődött meg. Az ötletet a témához
Rejtő Jenő regénye és népszerűsége adta,
de csak az ötletet és nem az ihletet. Rejtő
Jenő irodalmi munkásságának értékelése
nem e cikk feladata, noha véleményem
szerint szinte bizonyosra vehető, hogy
regényeinek mai olvasottsága
semmiképpen sem irodalmon kívüli je-
lenség, amint azt néhány esztéta szűkkeb-
lűen bizonyítani óhajtaná. Legjobb mun-
káiban Rejtő Jenő furcsa és eredeti módon
az abszurdok előfutára, noha ez az
abszurd, ma is teljesen modernnek ható
humor a jelenségek felszínén úszkál, és a
mélyebb rétegeket nem járja át.

Vitatott értékein belül valószínű, hogy
Az ellopott futár nem a legjobb Rejtő-
könyvek sorába tartozik. Ám mégis, az
igazság földerítésének meghatóan kedves,
gyermeki bájú története, benne a kikötői
csavargóknak a „becsületes" emberekénél
tisztességesebb életével, összetartásával,
egy kiváló jogtudor már-már becketti ízű,
morbid figurája, pálinkába, lumpensorba
menekülésével, a halálnak szinte XVIII.
századi iskolajátékokat idéző
kigúnyolásával kézzelfoghatóan
kínálkozott a színpadra vitelre. Nem
először és bizonyára nem is utoljára fordul
elő a színháztörténetben, hogy ami
látszólag a legjobban áll ellen a dra-
matizálásnak, abból születik izgalmas
színpadi mű, amely próza pedig nyilván-
valóan alkalmasnak tűnnék előadás szá-
mára is, az úgyszólván semmivé foszlik a
színpadon.

Ez utóbbi történt Az ellopott futárral,
nyilván nem függetlenül az átdolgozás
tévedéseitől. Miklós Tibor - aki a darab
verseit is írta - elsősorban a cselekmény
vázát mentette át a színpadra, hűségesen
átmásolt Rejtő Jenő-i helyzetekkel, for-
dulatokkal, kiszólásokkal, gegekkel, de a
regény szellemének és szellemességének
távoltartásával. Á morbiditás, ami éppen
ennek a regénynek egyik sajátos jellem-
zője, hercig negélyeskedéssé alakul -
persze, nem függetlenül a rendezéstől és
színészi játéktól -, a groteszkség pedig,
Rejtő Jenő munkáinak másik meghatározó
vonása viccelődéssé simul. Az érdes
felületek elegyengetése bohózatot ered-
ményez, a magyar zenés színpadon meg-
lehetősen járatlan út, a kevéssé ismert
műfaj kipróbálása helyett. A „jópofa"
operettsablonok közepette elsikkad a
lényeg, a valóságnak torzító tükörben
láttatása és nem utolsósorban az, ami
Rejtő Jenőt a leginkább élteti ma is: a
paródia. De ez már rendezési kérdés is,
amire később visszatérek.


