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Az Énekek éneke a
Körszínházban

„Fölnézek a könyvespolcra és belémhasít a
rémület: kit kell még dramatizálnom
holnap, mit kell még adaptálnom
holnapután?"

Á mondat Mihail Bulgakovnak P. Sz.
Popovhoz 1932. május 7-én írott leveléből
való. Á Körszínház idei bemutató-ja -
Énekek éneke (alcím: Szerelmi történetek a
Bibliából) - juttatta eszembe.

A Biblia - sikerkönyv

Manapság a Biblia valóságos bestseller
nálunk. Az érdeklődés méreteire jellemző,
hogy amikor - 1972-ben - a Minerva
Kiadó közrebocsátotta annak a rádiós
sorozatnak a némileg kibővített anya-gát,
melyet 1971 második felében Rapcsányi
László vezetett A Biblia világa címmel, a
kiadvány 50 000 példánya hetek alatt
elfogyott. Sőt, úgy emlékszem, rövid idő
alatt megjelent a második ki-adás is,
hasonló példányszámban. Néhány év
múlva Rapcsányi újabb sorozatot vezetett
ebben a tárgykörben: a Beszélgetések a
Bibliáról (Mítoszok és legendák a
Bibliában alcímmel) 1976 első felében
futott a Rádióban. Ennek anyagát is kiadta
a Minerva: 1978-ban 76 500 példányban.
Kelendősége hasonló volt A Biblia
világáéhoz. Még ugyan-abban az évben,
1978-ban, a Kossuth Kiadó 82 000

példányban jelentette meg a Bibliai
Kislexikont. Ma már ez is alig lelhető fel a
könyvesboltokban.

Aki valamelyest tájékozott könyvki-
adásunk példányszámaiban, tudja, hogy a
fentiekhez hasonló nagyságrendben
Agatha Christie-t vagy Georges Simenont
szoktuk megjelentetni. A Biblia, A Biblia
világa iránti érdeklődés tehát méreteiben
hasonlít a krimik iránti érdeklődéshez. S
nem csak a Bibliáról szóló, azzal fog-
lalkozó könyvek kapósak: a Magyar
Bibliatanács nemrég megjelent új Biblia-
fordítása sem igen kapható már.

Dramatizálni a Bibliát?

Első hallásra ez elég bizarr ötletnek tűnik.
De gondoljuk csak végig, mi minden
történt már a Biblia két nagy részével, az 0-
és az Újtestamentummal? Hány - és
hányféle rendű-rangú - iro-

dalmi, képzőművészeti vagy zenei alko-
tásnak volt a forrása, ihletője az évszá-
zadok folyamán? Hősei, történetei hány-
féle művészet műfajaiba átkerülve váltak -
áttételesen bár, de épp így jobban át-
élhetően - szerves részeivé az emberiség
műveltségkincsének? Voltak idők - a
középkorban például -, amikor a miszté-
rium-, majd később a passiójátékokban és
a moralitásokban napokra, sőt, hetekre
terjedő méretekben dramatizálták e hő-
söket és történeteiket, megszemélyesítve
Mózest, Dávid királyt, Salamont, Józse-
fet, Potifárnét, Betsabét, Salomét, Juditot
vagy Rákhelt éppúgy, mint Jézust, az
apostolokat, Heródest vagy Pontius
Pilátust.

A figurák néha valóban fantasztikusak.
Az Ótestamentum egyik legfontosabb
személyének, Dávidnak, Izrael második
királyának a históriája például felér egy
modern dinasztiaalapító politikus tör-
ténetével izgalmasságban, meredek váltá-
sokban, szó- és hitszegésekben, erősza-
kosságban, kegyetlenkedésben, az élet
habzsolásában. Ugyanakkor ő a Góliátot
legyőző hős, ő a zsoltárköltő, ő az ál-
lamalapító és törvénytevő stb. stb. Fia
(egyik a sok közül) és utóda, Salamon,
nem kevésbé fantasztikus alak. Ő virá-
goztatja fel Izraelt, ő urbanizálja a föld-
művelő-állattenyésztő törzseket, ő építteti
meg a csodás jeruzsálemi templomot, a
híres királyi palotát és istállókat.
Állítólag hétszáz feleséget és háromszáz
ágyast tart. Bölcsessége legendás, gaz-
dagsága szintúgy. A Bibliában, az
Ótestamentum úgynevezett kánoni iratai
között három olyan könyv is található,
melyeket a hagyomány Salamonnak
tulajdonít: a Példabeszédek könyve, a
Prédikátor könyve - és az Énekek éneke. (Ma
már tudjuk, hogy valamennyi legalább
négy évszázaddal később keletkezett,
mint Salamon uralkodásának - i.e. 972-
932 - ideje).

Mátrai László akadémikus, egyetemi
tanár, filozófus, a Beszélgetések a Bibliáról
sorozatban, az A Biblia helye az emberi
művelődéstörténetben című adásban többek
között a következőket mondotta Rap-
csányi László kérdéseire erről a kérdés-
körről: „...amit a Biblia és a Biblia világa
az emberi műveltségnek, hogy úgy
mondjam, az őstörténetéből ránk hagyott,
amit az emberiség hurcol magával... nem
szabad egyszerűen történelmileg
felgyülemlett halmaznak tekinteni. Ezek
emberileg nagyon jelentős információk.
Ezekben a bibliai történetekben az
emberiség hosszú történetének bizo-

nyos emberi alaphelyzetei alakulnak ki,
fogalmazódnak meg. Ezek a legendák,
mítoszok, mitologémák, sőt, idevehetjük
a görög tragédiákat is, emberileg le-
hetséges, társadalmilag lehetséges alap-
helyzeteknek, határszituációknak, kérdé-
seknek a megfogalmazódásai, és ilyen ér-
telemben lehetnek példamutatóak vagy
tanulságosak a mai ember számára is, aki
nolens volens - akarva, nem akarva -
hordozza magában, minél műveltebb,
annál inkább, az egész emberiségnek ezt a
kulturális, szabad idézőjelben mondanom,
kulturális »terhét«. Ez a fontossága a
Biblia ismeretének is, a Bibliát tehát nem
egyszerűen csak irodalmi alkotásként kell
értékelni, hanem az emberiség
pszichológiai tapasztalatainak tárházaként
is. Ezek tovább élnek, nem-csak a
szépirodalomban, lásd Thomas Mann
biblikus történeteit, de tovább élnek a mai
ember pszichológiai és társadalmi
problémáiban is ... Gondolom, hogy a
Biblia nem csupán mint irodalmi alkotás,
mint művészi gondolatok, alapok tárháza
érdekes; de mint az emberiség kollektív
tapasztalatainak egyik tárháza, emberi
tanulságainál fogva is hasznos a mai
olvasó számára." (Beszélgetések a Bibliáról.
Minerva, 1978. 23-24. és 26. O.)

A kérdés - dramatizálni a Bibliát? - ezek
után aligha kérdés többé. Igen,
dramatizálni, miért ne? És az apropó
miért ne lehetne éppen az Énekek éneke, ez
a nyolc részből, összesen száztizenhét
versből álló, a Biblia-kiadásokban körül-
belül hat-hét oldal terjedelmű szerelmi
költemény vagy lírai betét? S miért ne
lehetne erre a szálra felfűzni azokat a
szerelmi történeteket, melyek oly bőség-
gel találhatók a Bibliában és különösen az
Ótestamentumban? Miért ne lehetne ebből
a sokfelé ágazó, sokszálú, érdekes
figurákat és érdekes történeteket tartal-
mazó anyagból színpadi művet gyúrni?

Lehet, persze hogy lehet. Mindössze
(?!) meg kell találni azt a formát, mely ezt
az időben, térben, személyekben,
cselekményben roppant heterogén anya-
got drámai művé szervezi.

Kazimir Károly a Körszínház új
produkciójában, az Énekek énekében erre a
talán minden eddigi kísérleténél nehezebb
feladatra vállalkozott. Szándéka - talán
nem is véletlenül - találkozott a Biblia
iránti erős érdeklődéssel.

„A matéria

Azt igen jó szemmel vette észre Kazimir -
és az anyag kiválogatásában, megszer-
kesztésében közreműködő munkatársai:
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átka), Racine Phaedrájának részlete,
Thomas Mann Mózes-elbeszélésének és a

József és testvérei-regénynek a részletei, a
Heltai Gáspárnak tulajdonított 16. századi
magyar népkönyv, a Salamon és Markalf

részlete, az Ótestamentum különböző
könyveinek - Példabeszédek, Mózes, több
próféta, a zsoltárok stb. - anyaga; a Korán

és a Talmud szövegei, még egy Thomas
Mann-részlet ( A kiválasztott című
regényből), az úgynevezett Holt-tengeri

tekercsek szövegeinek részletei, apokrif
szövegek, midrások (bibliai szövegek i.
sz. utáni magyarázatai), Celanói Tamás
ismert Dies irae éneke a 13. századból - s
mindez kapcsolódik az Énekek éneke

szövegének részleteihez. Óriási ívű anyag,
a felkészültebb néző is alig tudja követni.

Azt mondani sem kell, hogy nyelvi ré-
tegeiben is mily sokféle ez a matéria. A
bibliai szövegek többnyire Károli Gáspár
ma is csodálatosan zengő fordításában
szólalnak meg, de felbukkan itt-ott a
Magyar Bibliatanács új fordításának
egészen más hangvételű szövege is. Ady
versei döbbenetesen azonos nyelvi
anyagból gyúrtak, mint Károli fordítása.
Thomas Mann intellektuális prózája vagy
Racine kifinomult nyelve elüt ettől a
rétegtől, s mesterkéltnek, sápadtnak hat
mellette. A különböző egyéb szövegek
más és más fordítóinak stílusát is kiérezni.
Szó sincs tehát valamiféle egységes
hatásról. De ez még a kisebbik baj - bár ez
is elegendő ahhoz, hogy megzavarja a
különböző szöveg- és nyelvi rétegekben
bőségesebb ismeretek-kel aligha
rendelkező „átlagnézőt".

Sztorik füzére

A nagyobbik baj az, hogy ebből a roppant
anyagból nem jön létre valódi drámai mű.
A különböző történetek megmaradnak
önálló sztoriknak, amelyeket jószerével
csak az köt össze, hogy valamiképp közük

E

omoróczy Géza, Jósfay György s a
zaktanácsadók: Hahn István és Rap-
sányi László -, hogy az Ótestamentum
szerelmi vonala" roppant erős, sok-
zínű és változatos. Ráadásul ezeknek a
örténeteknek jó része meglehetősen is-
ert. Dávid és Betsabe, Salamon és
ába, József és Potifárné, Ábrahám és
ára, Zsuzsanna és a vének, Jákob és
ákhel, Lót és leányai s a többi história
alóban az emberiség műveltségkincsé-
ek részei. Ezekhez az önmagukban

többnyire kerek egészet alkotó történe-
tekhez a dramatizáció készítői hozzáadtak
egy sor más anyagot is. Többnyire
olyasmit, ami közvetve vagy közvetlenül
összefügg a Bibliával s főként a Biblia
eme szerelmi történeteivel. A későbbi
kultúrák Ótestamentum-élménye épül így
bele az Énekek éneke témakörébe. Ady
istenes verseiből néhány, s néhány olyan
verse, amely bibliai vonatkozásokat is
tartalmaz (Köszönöm, köszönöm, köszönöm;
A Hágár oltára; A csókok

van a Bibliához, s hogy egynémely
fontosabb figurájukat ugyanazok a
színészek játsszák. Könnyű lenne erre azt
válaszolni, amit az anyag nyilvánvalóan
legfontosabb összegyűjtője, Komoróczy
Géza ókortörténész az előadás kis
műsorfüzetének bevezető szövegében
mond, hogy ti. „Az előadás: kis jelenetek
füzére, az Ószövetség szerelmi történetei,
közéjük illesztve egyéb bibliai vagy Biblia
ihlette szövegek, mindaz, ami ebbe a
füzérbe kínálkozott." Az-az: erről volt szó
csupán; egy bizonyos témakör köré
csoportosított bibliai képeskönyvről,
látványos illusztrációról,

sztergályos Cecília és Kozák András az Énekek énekében



vonzó eszközökkel végzett magas szintű
ismeretterjesztésről.

Csakhogy ennek a szándéknak az anyag
még ebben a formában is ellenáll, s szinte
követeli a valóban drámai alkotássá való
szerveződést. Egész sor „kis jelenet"

súlyos és kemény dráma. Ahogy például
Dávid megszerzi egyik legjobb vitéze,
Uriás feleségét, Betsabét, majd eltéteti (és
ahogy eltéteti) láb alól a felszarvazott férjet,
vagy ahogy a vének bevádolják
Zsuzsannát, ahogy Józsefet börtönbe
vetteti a visszautasított Potifárné, ahogy az
egyébként cseppet sem ártatlan Jákobot
sorozatosan becsapja Lábán stb. stb. - ezek
mind igazi konfliktusok, akár
önmagukban is elegendőek lennének egy
egész estét betöltő drámára (amint hogy
java részüket meg is írták az idők folya-
mán). Nos, ebben a dramatizációban ezek
a drámák valósággal egymás sarkára hág-
nak. Álig indul el az egyik, máris egy
másikban vagyunk. Mire a szituációk
kibomolhatnának, a figurák jellemei ki-
bontakozhatnának, már rég máshol járunk.
Így nyilván semmi más lehetőség nem
marad, mint az illusztrálás, a képes-könyv.
A színészeknek sem marad idejük igazi
színészi munkára; fizikumukkal,
orgánumukkal vannak csupán jelen, s
mivel a legtöbben három-négy-öt figurát
is alakítanak, szinte szétválaszthatatlanul
egybefolynak a történetek, a hősök, a
hősnők, az események. Néző legyen a
talpán, aki egy idő múltán minden pilla-
natban pontosan tudja, hogy Drahota
Andrea, Kánya Kata, Gór-Nagy Mária,
Váradi Hédi - illetve a vele váltakozva
játszó Esztergályos Cecília - Bitskey
Tibor, Szirtes Ádám, Kozák András,
Ruttkai Ottó vagy S. Tóth József éppen
kicsoda: Ruth, Sára, Támár, Betsabe,
Zsuzsanna, Potifárné, Dávid, Mózes,
József, Jákob, Salamon, Józsua vagy
Ábrahám. A szövegbe épülő, betétként
ható, de mégis átmenet nélkül illeszkedő
Ady-versek, vagy egy úgynevezett váló-
levél szövege, a drasztikus humorú Mar-
kalf-szöveg s más részletek még tovább
bonyolítják a dolgot. Így azután hiába
cserélik gyakran a kosztümöket a szerep-
lők (Márk Tivadar stílusos tervei), az öl-
tözékek váltása nem elegendő. Itt ugyanis
a karakterek és a szituációk cserélődnek
egy nonstop folyamatban, de hogy ezek ki
is bontakozhassanak, ahhoz ez a dra-
maturgia nem ad elegendő fogódzót.

Az előadásnak valamiféle sajátos line-
aritása van. A korábbi Kazimir-rendezé-
sekben is találkozhattunk ezzel; a Kör-
színház roppant széles színpada, mely a

misztériumjátékok szimultán színpadát
idézi, alighanem csábít is erre a mesét
mesére halmozó-zsúfoló történetelmon-
dásra, erre a narratív epikára. Csakhogy
éppen ennek a módszernek kellene na-
gyon világosnak, nagyon logikusnak,
nagyon követhetőnek lennie. A z Énekek

éneke sajnos nem ilyen. Holott úgy indul,
mintha Kazimir és alkotótársai rábuk-
kantak volna egy erős, elrendező, igazi
drámai konfliktusra.

Törvények és törvényszegések

Az előadás ugyanis azzal kezdődik, hogy
Mózes meghirdeti a törvényeket és tilal-
makat. Megismerjük azokat a roppant
szigorú, már-már embertelen előírásokat,
melyek az Ótestamentum korának zsidó
népére kíméletlen, nyomasztó, gúzsba kö-
tő erővel nehezedtek. Ez a jelenet, kissé
rövidítve, s nem egészen ugyanazokkal a
hangsúlyokkal, többször visszatér az
előadásban. Akár úgy is felfoghatjuk: ez
akar az a tartószerkezet lenni, amelyre az
egész drámai anyag épül. Egyben ez az a
dramaturgiai ellenpont is, amely a tulaj-
donképpeni tárgy: a szerelmi történetek
másfajta anyagával szemben áll, és létre-
hozza a drámai konfliktust. Á tartóívek
közti jelenetekben ugyanis egyebet sem
látunk, mint hogy ezeket a rettenetesen
kemény törvényeket a legváltozatosabb
módon szegik meg és veszik semmibe. A
mózesi tízparancsolatnak majd' minden

tételét áthágják: ölnek, rabolnak, paráz-
nálkodnak, más vagyonát, feleségét és
szolgáló leányát elkívánják, idegen iste-
neket imádnak, lopnak, nem tisztelik
atyjukat és anyjukat, hamis tanúságot
szólnak felebarátaik ellen. Es az annyit
emlegetett szerelem is milyen? A testvér-
és atyaszerelem, a szodomizmus, a fajta-
lankodás, az erőszakoskodás legalább
olyan gyakori, mint a tiszta, igaz, hűséges,
boldog szerelem.

Lényegében tehát adott egy hatalmas
konfliktus, sőt konfliktusrendszer. A
népnek, a törzsnek, az egyénnek fenn kell
maradnia. Az embertelenül nehéz
éghajlati, környezeti körülmények s a
folyton fenyegető más népek támadásai
közepette ez csak úgy lehetséges, hogy a
körülményekhez igazodó és a fennmara-
dást mint alapfeladatot szem előtt tartó,
iszonyatosan kemény törvényekkel kell
szabályozni az életet.

De ha a nép, a törzs, az egyén nem
csupán fenn akar maradni, hanem a szó
teljesebb emberi életet jelentő értelmében
élni is akar, akkor elkerülhetetlenül át kell
hágnia ezeket a törvényeket, hitben,
erkölcsben, szerelemben egyaránt.

Az előadás tehát elkezd ebbe a valóban
nagy drámai erejű koncepeiónak az irá-
nyába haladni, aztán megtorpan, s meg-
elégszik az illusztrálással. Kis túlzással azt
mondhatni: egy irodalmi színpadi
úgynevezett szerkesztett műsort látunk,

Jelenet a Körszínház előadásából (Drahota Andrea, Kozák András, Bitskey Tibor és Gór-Nagy Mária)
(Iklády László felvételei)



melynek annyi előnye van az öntevékeny
együttesekkel szemben, hogy a hivatásos
színház kedvező technikai és szervezési
körülményei között valósul meg, igen jó
díszletek között (Rajkai György utolsó
munkája), jó színészekkel. De vajon elég-e
ez?

Mit tanulhatunk belőle?

A z Énekek éneke sok vonatkozásban
pontosan olyan, mint több más korábbi
előadás a Körszínházban. Kazimir még a
befejezést is ugyanúgy „megcsavarja".
Csak most még meghökkentőbb, mint
máskor, mert a zárójelenet teljesen
ellentmond mindannak, amit előtte jó két
órán át láttunk. Az előadás ugyanis nem
veszi - a fentebb elmondottak alapján nem
is veheti - túl komolyan a sok szerelmi
bűnt, kicsapongást, a vissza-élést a
hatalommal vagy a vagyonnal. Minden
mindig megbocsátódik. Aztán a befejezés
váratlanul ránk dübörögteti a Dies irae
verssorait (és a Verdi Requiem Dies irae
tételének hatalmas zenéjét), mintegy az
arcunkba vágva, hogy jó lesz vigyáznunk,
nekünk nyomorult bűnösöknek, mert jön a
végítélet, a Harag napja, mely a bűnöst
gyötrelemnek adja. Sokkoló hatású jelenet,
csak éppen sem-mi köze - sem stílusban,
sem gondolatiságában - ahhoz, amiről a
darab addig (ha tétován, nehezen
követhetően, következetlenül, a
lehetőségek mellett el-menve is) szólt. Az
ezután következő hippikavalkád meg a
beat-zene pedig különösen zavaró és
logikátlan aktualizálás. Az amúgy is eléggé
megkavart néző ezek után még inkább nem
tudja, mit is kellett neki tanulnia ebből az
egészből. Ha jártas a Bibliában meg a
Bibliához kapcsolódó műveltségi anyagban,
akkor azért nem tudja, mert a zsúfoltság
ellenére is kevésnek, rendszertelennek és
esetlegesnek érzi, amit kapott. Ha pedig
nem jártas a B i b l i á b a n - és biztos, hogy a
nézők között, különösen a fiatalabb
nemzedék körében, ezek vannak több-
ségben - tanácstalanná válik és zavarba
jön, s valószínűleg ideges lesz, hogy mi-
lyen műveletlen, mert nem ért egy csomó
dolgot, amit nyilvánvalóan érteni illenék.
(Erről a tájékozatlanságról persze nem a
Körszínház tehet, de tudnia kellene róla, és
szem előtt kellett volna tartania.)

Az is lehet viszont, hogy a nézők több-
sége megelégszik azzal, amit követni tud
ebből az előadásból. Ez viszont aligha
hatol a felhám alá. (Már csak azért sem,
mert maga az előadás sem igyekszik a
felhám alá hatolni.) A kérdés akkor az,

hogy bele lehet-e nyugodni, hogy a Ka-
zimir által oly szenvedélyesen hangoz-
tatott népművelő színház csupán ilyen
intenzitású? Mert az ugyan igen szép
elképzelés, hogy egy-egy körszínházi
előadás kedvcsinálás is az emberiség nagy
kulturális értékeinek alaposabb
megismeréséhez - de vajon ki mérte fel
valaha is, hány néző esett neki az előadás
után a Gilgames-eposznak, a Rámájanának,
a Hi aw a t h ána k - s esik neki most a
Bibliának ? Hiába mutatható ki napjaink-
ban a felfokozott érdeklődés a Biblia mint
történeti, irodalmi mű iránt, ha ez az
előadás az eleve nehéz orientációt inkább
nehezíti, mint segíti.

Hogy Kazimir Károly évről évre valami
nagyszabású, kultúrtörténetileg érdekes és
jelentős vállalkozással lepi meg a
Körszínház közönségét, az rendkívül
dicséretes és tiszteletreméltó. Felfedező
buzgalma, az emberiség kulturális értékeit
közkinccsé tenni óhajtó népművelői
szándéka elismerést érdemel. Szándékai
vitathatatlanul nemesek. De éppen ezért
nem lenne jó, ha - mint Bulgakov, bár nem
azonos okokból - kényszernek érezné,
hogy csak (ilyen típusú) dramatizálásokkal
jelentkezzen a Körszínházban. Az viszont
kívánatos lenne, hogy - akár ennél a
műfajnál marad, akár mással próbálkozik -
a drámaírásban és a dramaturgia
mesterségében gyakorlott társakat is
vegyen maga mellé a kétségtelenül tudós,
de a fenti képességekkel nem
szükségszerűen rendelkező szakértőkön
kívül. Egy darabnak ugyanis többnyire
használ, ha meg van írva. Es ez alól
nemigen lehet kivétel a Körszínházban,
Kazimir (helyesen) népművelőnek szánt
színházában színre kerülő darab sem.

Énekek éneke (Körszínház)
A Biblia, a Korán, az ókori keleti és apokrif
irodalom, Platón, Heltai Gáspár, Károli
Gáspár, Racine, Ady Endre, Kaffka Margit,
Babits Mihály, Juhász Gyula, Thomas
Mann és mások szövegeit és fordításait felhasz-
nálva, Jósfay György közreműködése mellett
fordította és összeállította: Komoróczy Géza.

Tanácsadók: dr. Hahn István és dr. Rap-
csányi László. Színpadra alkalmazta és ren-
dezte: Kazimir Károly. Zenéjét összeállította:
Prokopius Imre. Díszlet: Rajkai György.
Jelmez: Márk Tivadar. Koreográfus: Ligeti
Mária. Rendezőasszisztens: Gáti Vilma.

Szereplők: Váradi Hédi, Esztergályos
Cecília, Konrád Antal, Lengyel Erzsi, S.
Tóth József, Dimulász Miklós, Drahota
Andrea, Bitskey Tibor, Kánya Kata, Mar-
kaly Gábor, Kozák András, Szirtes Ádám,
Gór-Nagy Mária, Ruttkai Ottó, Kollár
Béla, Balog Erika, Bánky Gábor, Borbély
Sándor, Bubik István, Katona Ágnes, Incze
János, Láng György, Kárpáti Denise,
Sipos László, Újvári Zoltán.

HERMANN ISTVÁN

Szentendrei mulatságok

Dundo Maroje a Főtéren

A Madách Színház néhány éve júliusban
Szentendrére rándul, de nem turisztikai
célból, hanem hogy egy-egy harsány nyári
komédiával vagy inkább játékkal lepje
meg önmagát és a közönséget. Az utolsó
három előadás azonban azt mutatta, hogy
a harsány nyári vigasságon kívül egyre
inkább felfedezték Szentendrén a genius
locit is. A La Mancha lovagja m é g nem
sokat mutatott ebből. De a múlt évben már
Shakespeare T é vedések vígjátéka
dalmátosított változatban jelent meg
Szentendrén - legalábbis ami a betéteket
illette. Végül az idén már a dalmát
reneszánsz Marin Držić vígjátéka került
színre, mely ugyan nem Dubrovnikban
játszódik, de dubrovnikiakról szól,
melynek színhelye Róma, de hangulata
mégiscsak dalmát jellegű.

A mese rendkívül egyszerű. Megta-
láljuk benne a reneszánsz vígjáték szo-
kásos kellékeit. Először Dundo Maroje
dubrovniki kereskedő sorsáról van szó, aki
a színen a reneszánsz drámák szokása
szerint e g y szolga kíséretében jelenik
meg. Mint ahogy a reneszánsz szolgák
legtöbbször, ez a szolga is arról panasz-
kodik, hogy gazdája nem ad neki enni.
Dundo Maroje tulajdonképpen fiát keresné
Rómában, akit ötezer dukáttal Firenzébe
küldött posztót vásárolni. A fiú azonban
Rómában rekedt egy Laura nevű kurtizán
kedvéért, akinek cserfes szolgálója,
Petronella éppen úgy beleillik a
reneszánsz képbe, mint úrnője. Rómában
azonban ott található a szintén dubrovniki
eredetű Pomet is, aki azon mesterkedik,
hogy Laura kegyeiből kicseppentse Marót,
és becseppentse Hugót, a fiatal német
nemest. Dundo Maroje szeretné
visszakapni fiát is és dukátjait is.
Szándéka kapóra jön Pometnek, közben
persze megjelenik Maro elhagyott meny-
asszonya dajkája kíséretében (a duennák
vígjátéki analógiájára), és végül a rend
helyreáll: Dundo Maroje visszakapja fiát,
a menyasszony a vőlegényét, Hugo
Laurát, sőt Laura apja is rátalál lányára.

Mint látható, eddig minden a rene-
szánsz vígjáték szabályai szerint zajlik, ha
nem is olyan mély és mulatságos és nem is
olyan pikáns, mint Machiavelli


