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Calderón Szegeden

Azt hiszem, kortársi színháztörténetünk
jelentékeny művészi vállalkozásának kell
tekintenünk, hogy a szegedi Nemzeti
Színház Hules Endre rendezésében végre
újra hazai színpadra állította a spanyol
barokk dráma főművét, Calderón oly
közismert című és valójában oly kevéssé
köztudatban élő drámai játékát, ezt A z élet
álom néven immár százhatvan éve
magyarul is olvasható világirodalmi
remekművet (eredeti spanyol címe: La vida
es sueńo). 1820-ban jelent meg magyarul
először
Kolozsvárt
Déry
János
tolmácsolásában, majd közismert olvasmánnyá lett, amikor 1870-ben a spanyol
irodalom hivatott hazai szószólója, a
Cervantest is fordító Győry Vilmos
közzétette a maga magyar változatát.
Győry Vilmos szinte tolmácsi pontosságú
fordításának azonban súlyos formatévedése volt, hogy a spanyol drámákra oly
jellemző nyolc szótagos sorokat, az eredetiben csengő-bongó rímelést a Shakespeare-drámák alapján akkoriban mi-nálunk
kötelező
szokvánnyá
lett
blank
jambusokban fordította (de hát ez idő-ben
még Moliére-t is gyakorta így fordították),
miáltal merőben megváltozott a játék
hangulata-atmoszférája:
szimbolikus
mesejáték helyett fiktív történelmi dráma
lett belőle. Az eredeti formában csak
1924-ben a bravúrosan verselő Harsányi
Kálmán fordította, egyben némiképpen
átdolgozva, illetve a túl barokkot
leegyszerűsítve a modern színpadi
igényekhez. Azóta 1967-ben megjelent
Jékely Zoltán fordítása is, amely eléggé hű
az eredetihez, ámbár sorainak oly-kori
jambikus megoldása ritmikailag eléggé
távol áll a spanyol eredetitől.
Mindenképpen helyesnek kell tartani,
hogy Hules Endre ebből a gazdag
válogatási lehetőségből Harsányi Kálmán
szövegét vette alapul. Es már eleve azt is
hozzátehetjük, hogy a spanyol barokk
drámákban úgyszólván mindig túlburjánzó
szöveget igen jól húzta meg: a néző
lankadatlan feszültséggel élheti együtt a
színpadon szóló és cselekvő személyekkel
a drámai mesévé formált calderóni
mondanivalót, amelylyel ugyan kénytelen
szüntelenül vitat

kozni - de éppen az ilyen tőlünk idegen
eszmevilágú remekművekkel folytatott
benső
vitákban
tisztázhatjuk
legegyértelműbben saját világnézetbeli véleményeinket.
Mert igaz, beülhetünk úgy is A z élet
álomhoz, hogy egy felettébb fura történet
nézőtéri tanúi leszünk, élhetjük egy távoli
táj sajátos képzeletvilágú meséjének,
Segismundo herceg életének váratlan
kettős fordulatát, amely odáig vezet, hogy
a hős végképp nem tudja, mikor álmodik
és mikor van ébren. De azért sokkal
jobban értjük, és a meg-értés folytán
jobban is élvezzük a bravúrosan
megkomponált jelképes történetet, ha
eleve tudjuk, milyen történelmi-társadalmi
körülmények, milyen ideológiai gondok
közepette kelt létre annak a körnek és
kornak legeslegjellemzőbb drámája, és
kiféle-miféle költő volt az a XVII.
századbeli spanyol nagyúr - teljes úri
nevén Don Pedro Calderón de la Barca -,
aki oly nagy hatással volt még a XIX.
század romantikájára is, és sok mindenben
oly közel áll a mi korunk különböző
agnosztikus filozófiai tapogatózásaihoz és
az egzisztencializmus legmodernebb
tanácstalanságaihoz is. Calderón nemcsak
művészileg
zseniálisabb,
de
gondolkodónak is sokkal okosabb
reakciós vitapartnere egy mai haladó embernek, mint bármely nála sokkal laposabb szubjektív idealista kortársunk. Egy
igazi okos ellenféllel okosabban lehet
disputálni, mint egy szellemi felkészültségben alattunk álló okvetetlenkedővel. És már csak ezért is érdemes
akár messziről elutazni Szegedre, ahol
Hules Endre három és fél évszázad távolából egy olyan igazán színvonalas és
igazán művészi ellenfelet állít szembe
gyönyörűségre is, harcra is kész tudatunkkal, mint amilyen ez a nálunk oly
sajnálatosan alig ismert Calderón, és
szerencsés kézzel tőle is éppen az igazi
főművet választotta ki.
Mert hát furcsán vagyunk mi ezzel a
spanyol barokk drámával. A színházdráma történetében döntő fordulat volt az
a reneszánsz kor, amely az emberi tudat
egészében fordulatot jelentett mifelénk
Európában,
amikor
Itáliában
újra
felfedezve az ókori - az antik európai drámát, azt nem úgy alakította szín-házi
előadássá, mint a maszkos-koturnusos
hajdani görögök és rómaiak, hanem
ráállította a középkorban ki-fejlődött
díszletes-jelmezes-kellékes szín-padra. Az
ókori drámának és a közép-kori
színháznak ez az évszázadok szín-

játékát (mindmáig) meghatározó találkozása Itáliából szétspriccelt a nyugateurópai különböző fejlettségi fokú társadalmi körökbe, és a XVI. század végétől
a XVII. század végéig létrehozta a
drámaszerkesztés mindmáig érvényes
három alapformáját: az angol reneszánszot
(Marlowe, Shakespeare, Ben Jonson,
Webster stb.), a spanyol barokkot (Lope
de Vega, Tirso de Molina, Guillen de
Castro, Calderón de la Barca stb.) és a
francia klasszicizmust (Corneille, Racine,
Moliére stb.). A drámának ez a görög
tragédia két emberöltője (i. e. V. század)
óta legfontosabb és máig is legnagyobb
hatású reneszánsz-barokk-neoklasszikus
fénykora körülbelül egy év-század
(Shakespeare első bemutatója 1593,
Racine halála 1699). Ami azóta történt, az
valahogy mind ebből származik. És
minálunk Shakespeare-rel az angol
reneszánsz azóta van jelen, amióta van
állandó magyar színjátszás, vagyis a
XVIII. század vége óta. A francia klaszszicizmus Moliére-rel már Shakespeare
előtt otthonra talált iskolai színjátszásunkban is. Shakespeare és Moliére magyar irodalmi állampolgárságot szereztek,
nincs
magyar
irodalmi
műveltség
nélkülük. A spanyol barokk azonban
igazából nem szerzett nálunk hazai illetőséget, még akkor sem, ha Lop de Vega
Fuente Ovejunája (ismert fordításá-ban A
hős falu) olykor színpadi sikereket aratott.
De különös módon ennek a spanyol
barokk drámának olyan fő-műve, mint
Lope de Vega Sevilla csillaga című
tragédiája, a szerelem és becsület
klasszikus konfliktusának legtisztább
képletű megfogalmazása egy pillanatra
sem állt olvasóink-nézőink köztudatában
mondjuk a Hamlet vagy a Fösvény mellé, és
még a mi múlt századbeli romantikánkat Vörösmartytól Dóczy Lajosig - meg sem
illette a spanyol barokknak az a hatása,
amely ugyan-olyan jól kimutatható a
francia romantikában Victor Hugón, vagy
a német romantikában Grillparzeren. És ha
egy-egy elszánt rendezőnk merészelt is bemutatni egy-egy Lope de Vega- és nagy
ritkán egy-egy Calderón-darabot, a drámatörténetnek az a fontos spanyol barokk
korszaka valójában kimaradt szín-házi
kultúránkból, és még olvasóink közt is
csak a különösen vájtfülűek és fokozott
világirodalmi kultúrájúak szűk körének
magánügye maradt. Holott az i. e. V.
században felvirágzó athéni görög
drámától (Aiszkhülosz, Szophoklész,
Euripidész és az ezekből a következő

században a dramaturgia tudományát
megteremtő Arisztotelész) a máig eltelt
mintegy két és fél ezer év színház-drámatörténetének egyik igen fontos csomópontja az a spanyol XVII. század,
amelynek dramaturgiai kánonát elméletben is, gyakorlatban is Lope de Vega
teremtette meg, és amelynek alighanem
máig tartó érvénnyel csúcspontja ez A z
élet álom.

A különös az, hogy a spanyol irodalmi
fénykor nem a spanyol hatalom felvirágzásának, hanem hanyatlásának időszakával
esik egybe. 1588-ban, amikor a „Granda
armada" döntő vereséget szenved a
polgárosodásban és technikai fejlődésben
előreugró angol hatalommal szemben,
amikor a spanyol nagyhatalom valójában
menthetetlen hanyatlás-nak indul, akkor
virul ki teljes pompájában a spanyol
barokk kultúra. A vele párhuzamos angol
reneszánsz
egy
társadalmi-gazdasági
felvirágzás
terméke,
a
francia
klasszicizmus az adott kor haladó
eszmevilágának művészi megfogalmazása,
s ezekkel szemben a spanyol „fénykor"
egy alkonyat különös csillogása. Egy
nemzedékkel előbb, Cervantes és a még
fiatal Lope de Vega korában a reneszánsz
reményei az irodalomban is előremutattak
a lovagi életforma elmarasztalása, a
polgári kritika lehetősége felé (Cervantes
Don Quijotéja és Vega A hős faluja
szellemében antifeudálisan reneszánsz
jellegű), de a következő nemzedék,
amelynek kétségtelenül Calderón a
főalakja, már csak annyit vesz tudomásul a
körülötte kavargó létből, hogy nem ért
semmit sem belőle. Es talán egészen a
polgári hanyatlás tanúvallója, Franz Kafka
műveiig, nincs is a világirodalomnak
olyan igazi nagy klasszikusa, aki olyan
egyértelműen vallaná, hogy a körülötte
kavargó élet merőben érthetetlen, mint
Calderón ... és mindenekelőtt Az élet
álomban.
Amikor i635-ben létre kelt ez a dráma,
költője harmincöt éves. A grandok
arisztokrata világából származott (ellentétben a kardforgató kisnemesek köréből, a
hidalgók rendjéből a költészet egébe
emelkedő Cervantesszel vagy Vegával),
mögötte katonai és színházi sikerek, előtte
politikai és egyházi sikerek; ötvenegy éves
korában - világi és szerelmi dicsőségek
után - pappá avatják, s majd egyszerre lesz
udvari, lovag-rendi és papi nagyúr.
Közben pedig legeslegfőbb képviselője
annak az alkonyati kultúrának, amely
egyszerre „aetas aurea" és „decadentia". Egy évvel Az

élet álom keletkezése előtt halt meg Lope

de Vega, akit Calderón drámaírói mesterének tisztelt, és nyolc évvel előbb halt
meg Luis de Gongora, a spanyol költészet
és formaművészet főalakja, akit Calderón
költői példaképeként tisztelt. Calderón
sem
drámaszerkesztésben,
sem
verselésben nem áll alatta mestereinek.
Csak éppen világnézetben jelentett olyan
visszalépést, mint amilyet az egész spanyol fejlődés, azaz pontosabban visszafejlődés. A XVII. század Spanyolországa
az ellenreformáció tűzfészke: eszménye
szellemileg a középkor, politikailag a
lovagvilág, világnézetileg egy vallásosan
megalapozott bizonytalanság mind-abban,
ami itt, ezen az anyagi-földi világban van.
A hanyatló, de önkörében óriási hatalmú
vallásos feudalizmus be-vallja, hogy az
élet - a földi élet - úgy, ahogy van:
érthetetlen. Es éppen ezt fejezi ki
Calderón
Segismundo
herceg
történetében: Az élet álomban.
Ez a dráma egy mesebelien távoli világban, Lengyelországban játszódik. A
XVII. században Madrid oly messze volt
Krakkótól vagy Varsótól, hogy az egyik
lengyel várost (vagy tartományt?) Moszkvának hívják. Illetve spanyolul: Moscoviának. És én nem is tudok egészen
egyetérteni sem Harsányi Kálmánnal, sem
Hules Endrével, hogy Astolfót „Moszkva
hercegének"
és
nem
„Moscovia
hűbérurának" nevezi. Ez a Moszkva
ugyanis egy mesebeli tartomány a mese-

beli Lengyelországban, ahol a királyt igen
olaszosan Basiliónak hívják (Harsányi
Kálmánnál és Hules Endrénél Basiliusnak), holott talán hitelesebb lett
volna a szláv Vaszilijnak vagy hajdani
magyarosan Vazulnak nevezni.
Nos, ebben a mesebeli Lengyelországban egy jóslat kilátásba helyezte,
hogy a fiúörökös zsarnok is lehet. És ezért
a király egy távoli várban rabságban
nevelteti. Ámde nincs több fiúörököse,
mint ez a Segismundo. Talán helyesebb is
lett volna Zsigmondnak mondani a nevét,
hiszen a mi nyelvtanunk szerint a
királyoknak magyarosan kell kiejteni az
eredetiben
máshogyan
hangzó
keresztneveit. (A mostani spanyol király
is trónkövetelő formában minálunk Juan
Carlos volt, de amióta valóban király,
János Károlynak írjuk és mondjuk; az
angol Jameseket is Jakab-nak, a francia
Louis-kat is Lajosoknak nevezzük. Tehát
Segismundo herceg, amint király lesz,
akkor magyarosan Zsigmondnak kellene
írni és mondani.)
Calderón szimbolikus meséjében a
király, más örököse nem lévén, ki akarja
próbálni, vajon valóban zsarnok lenne a
fia, ha királlyá teszik. Ki is próbálja:
álmában a palotába viteti, és amikor felébred, elhitetik vele, hogy rabságát csak
álmodta, ő mindig király volt. Mire az
indulatokkal teljes herceg igyekszik megbosszulni rabságának szenvedéseit... és
bizony eléggé zsarnokul viselkedik.

Vass Gábor (Segismundo) Calderón Az élet álom című drámájának szegedi előadásában

Ez pedig nem kell apjának, tehát újabb
álmában visszaviteti a börtönbe, ahol
azonnal elhitetik, hogy király voltát álmodta. És már azt is tudja, hogy azért
kellett a szép álomból a keserű valóságra
ébrednie, mert embertelen volt, mert
zsarnok volt . . . És akkor közbeszól a
történelem. A népnek nem kell Moscovia
hercege,
és
kiszabadítja
jogos
trónörökösét, Segismundót, aki most már
végképp nem tudja, melyik léte az álom és
melyik az ébrenlét. Nem is mer zsarnok
lenni, nehogy felébredjen. Ámde éppen azt
a népet, amely kiszabadította őt,
megtagadja, mint az isteni jogon király
ellen lázadót. Vagyis a régi rend méltányos
képviselője lesz, apjának méltó folytatója.
A nagy játék alapvető mondanivaló-ja,
hogy fogalmunk sincs a világról, amelyben
élünk. Segismundo nem anakronisztikusan
demokratikus, hanem Isten felkentje, aki
szereti a népét, és meg-regulázza a
joguknál többet követelő hatalmasokat.
Segismundo
vallásosan
agnosztikus.
Nekünk, nézőknek a fel-adatunk, hogy
vitába szálljunk mind vallásos szemlélete,
mind filozófiai agnoszticizmusa ellen. És
ez hasznosabb, mintha hasonló világnézetű
kortársainkkal
vitatkoznánk,
mert
Calderón hiteles. Nála ez az agnosztikus
vallásosság nem anakronisztikus, hanem
szükségszerűen következik a középkort
erőszakkal meg-hosszabbító, inkvizícióval
teljes spanyol barokk társadalomból,
amelynek éppen ő volt a legművészibb
kifejezője.
Nos, mit csinált ebből a hitelesen
spanyol barokk, hitelesen vallásos-agnosztikus, hitelesen mesés és hitelesen
reakciós remekműből a merész Hules
Endre?
Egyetértünk: elő kellett adni, hiszen a
világirodalom egyik legjobb drámája. (És
zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy Hules
Endrével beszélgetve azt is megtudtam,
hogy most már a Sevilla csillagára, erre a
barokk mintadarabra készül, de el is várom
tőle, hogy előtte beszélgessen velem a
témáról, és igazán örömmel vettem
tudomásul,
hogy
velem
akarja
megbeszélni rendezői látomását.)
De most már hadd vitatkozzam vele,
illetve közöljem mindazt, amit a napokban, a dráma színházi élménye után vele és
a szerepek alakítóival beszélgettem egykét kupica konyak mellett.
Szegedi színházlátogatásomnak megvolt az a sajátos hangulata, hogy a szerepek alakítói jórészben egykori tanítványaim, tehát én régi jó barátként, ál

taluk is hitelesnek érzett tanárként, afféle
közös „Géza bácsi"-ként mondhattam el
nekik minden gátlás nélkül véleményemet
előadásukról. (Hules Bandi véletlenül nem
az én tanítványom volt, az ő osztályát
akkori elfoglaltságom miatt másik
kollégának adtam, de azért ő is elfogadott
tanítójának, hiszen az idő-ben is én voltam
a főiskolán ezeknek a drámaelméleti
tárgyaknak
a
tanszékvezetője.)
A
nagymértékben megnyugtató az volt, hogy
elismerésemet
örömmel
véve,
a
kifogásaimat is, a rendezőtől valamennyi
személy alakítójáig, minden-ki elfogadta.
Így tehát csupán azt közlöm, amit az
előadás után elmondottam nekik.
Ami nagyon tetszett: Hules Endre
dramaturgiai belenyúlását, meghúzásait
helyesnek, korszerűnek és jó hatásúnak
tartom. Az viszont nem tetszett, hogy ittott belenyúlt a szövegbe. Különösen a
második felvonást bevégző nagy monológot - amely, azt hiszem, a Hamletmonológ mellett a világirodalom legnevezetesebb színpadi magánbeszéde - módosította. Harsányi eredeti szövege jobb.
Az is igen helyes volt, hogy az alaposan
lerövidített drámát egyvégtében, szünet
nélkül játszatta. De nem helyeseltem,
hogy a Lope de Vega óta annyira kánon
szerinti
hármas
tagoltságot
nem
érzékeltette, és a felvonások végén nem
tartott néhány hosszabb percnyi sötétséget
valódi szünet helyett. A spanyol barokk
drámának a hármas tagoltság ugyanolyan
jellemző formai alakzata, mint a francia
klasszikusé az ötös tagoltság, vagy az
angol reneszánszé a tagolatlanság. Nekem
például Segismundo nagy monológja után
hiányzott a viszonylagosan hosszabb
sötétség, amely jelezte volna a
felvonásvéget, illetve a második felvonás
utolsó jelenetének (a „grand Scéne"-nek)
egységlezáró voltát, amely után többfelé
nyílik a kibontakozás útja.
Antal Csaba díszlete és jelmezelképzelése egyértelműen nem tetszett. A spanyol barokk dráma sokkal színesebb és
sokkal konkrétabb díszletvilágot igényel.
Ezek a seszínű fonalmotringok, amelyek
ellepték a színpadot, sehogyan sem körítették Calderón szövegét. Elviseltem volna mesebelibb vagy történelmibb vagy
kifejezetten absztraktabb színpadot is. De
ez a sok fonalhurka semmiféle látomást
nem adott. Azt pedig a rendezőnek és
díszlet-jelmeztervezőnek kellett volna
eldöntenie, hogy az alakokat barokk lovagnak vagy űrpilótának öltöztetik. Én
még a felettébb ide nem illő űrpilótajel

mezt is eltűrtem volna a fegyvereseknél,
ha Astolfo nem járkál hiteles spanyol
barokk lovagi öltözékben, és Basilius
király közben nem ölt Hohenstaufenkorbeli román stílusú királyi öltözéket. Ez
a barokk-román-sci-fi űrruha keverék
nagymértékben zavarta nézői élményemet. Azt pedig a stílustalanság magasiskolájának vélem, hogy amikor a rabságból egyszerre mesebeli módon királlyá
ébredő Segismundo a szöveg szerint
hiteles uralkodó, akkor barokk felsőruhája mellett miért marad mezítláb?
Melyik udvaronca hiszi el az ál-álomban,
hogy ez a mezítlábas, de térdtől felfelé
díszruhás alak az ő valódi királya? Szívesen kérném Hules Endrétől - remélve,
hogy egyszer még újra megrendezi ezt a
művet -, hogy ezeket az apró hibákat
(amelyek hiba voltával egyet is értett a
beszélgetés folyamán) javítsa ki. De
mindettől eltekintve: az egész előadás
jelentékeny teljesítmény pillanatnyi színháztörténetünkben.
Ami pedig a szerepek színpadi megvalósítását illeti. Elnézést kérek a főszereplőktől, ha nem velük kezdem. Ugyanis a barokk verses szöveg legegyértelműbb és legegyenletesebb átélése egy
tulajdonképpen másodrendű szerep alakítójáé: a Segismundót őrző, de egyben
gondozó idős főúré, Clotaldóé, akit
Mentes József alakított. Pontosan úgy
volt koros barokk főúr, ahogy azt a barokk udvari világ elképzelte. . . és úgy tud
verset mondani, hogy egy pillanatig sem
skandál, és mégis kétségtelen, hogy
versben beszél. Egy pillanatig sem mondott ellent sem ennenmagának, sem Calderónnak.
Vass Gábor, a főszereplő, Segismundo
alakítója majdnem nagyon jó volt. Dikciója kitűnő, jellemábrázoló készsége
meggyőző. Drukkoltam neki. De nem
vettem észre, hogy valójában nem tud
szerelmes lenni az édes Rosaurába, és
igazából Estrellát, a hercegkisasszonyt
kívánja, hiszen királyi az igénye. Az viszont nem az ő hibája, hanem a rendezésé, hogy a második felvonást lezáró világhíres monológot egy pamutlépcsőn
gurulva mondja, amitől senki sem vesz
észre, hogy az egész műben éppen erről
van szó. Ez a szöveg a spanyol költészet
egyik legszebb és leghíresebb költeménye. Nem egy lépcsőn lefelé gurulva kell
elmondani, hanem szembenézve a közönséggel, ülve vagy állva, mint az egész
mű eszmei mondanivalóját. Ennél jobb
megfogalmazása azóta sem volt az agnoszticizmusnak. Ezzel kell vitatkoznia

az értelmes nézőnek, tehát pontosan kell
érteni, mit is mond Segismundo.
Tulajdonképpen könnyű feladata volt
Maróti Gábornak (kedves régi tanítványomnak) Astolfo szerepében. Ot ugyan-is
a rendezés igazi spanyol barokk jelmez-be
öltöztette, tehát amit mondott, az hitelesen
XVII.
századbeli
spanyol
lovagi
magatartást fejezett ki. És Maróti, úgy
látszik, jól megtanulta annak idején a
verstant: a spanyol nyolcasok pontosan
úgy hangzottak kiejtésében, mintha
spanyol nyolcasok volnának. Mentes
József nagy rutinú szövegmondása mellett
Maróti Gábor szövegmondása volt az,
amelyet a némiképpen magát szak-értőnek
képzelő néző a legharmonikusabbnak és
legstílszerűbbnek ismert fel.
Kátay Endre királyi szövegmondása
engem jelmeze miatt zavart. Ez a barokk
látomásban - amelyet a fegyveresek modern űrruházata is felettébb megkevert sokkal régebbi időket idéző román stílusú
jelmez, azzal a nyitott koronával, amelyről
nekem folyton a néhai I. Géza királyunk
bizánci koronája jutott az eszembe,
amelyet Géza éppen azért nem tett a
fejére, mert nem souveraine, hanem
souseraine hűbéres ékítmény volt, valahogy hiteltelenné tette, hogy itt ő a király
(persze én nem tehetek róla, hogy
történelmi-archeológiai alapképzettségem
folytán ezek a régiségtani elvétések jobban
zavarnak, mint a nézők nagyobbik részét).
Lehetséges, hogy a jelmez elvétése miatt
történt, hogy számomra Kátay Endre
valahogy bánkbánabb volt, mint a barokk
dráma. Az én számomra Basilo (pardon:
Basilius király) nem volt kortársa fiának,
Segismundónak és a számára oly
veszélyes
Astolfo
herceg-nek.
Szövegmondása is más jellegű volt;
mintha shakespeare-i vagy Katona Józsefi
blank jambusnak érezte volna a többiek
szájában oly természetesen ereszkedő
lejtésű sorokat. A spanyol barokk dráma
ritmikája a néprománcokból származott;
ezt Mentes József és Maróti Gábor igen jól
érzékeltette, és a legtöbb esetben Vass
Gábor is eltalálta. Kátay Endre dikciója
közelebb maradt a nálunk megszokott
angol reneszánsz szövegstílushoz, amely
saját színházi hagyományainkban kétségtelenül
otthonosabb-szokványosabb
(így szoktatott Shakespeare, Schiller,
Katona, Madách egészen Illyés jambikus
drámáiig), mint a fülünknek színpadon
egzotikusnak ható rövid soros, ereszkedő
lejtés (ha tetszik: trochaizálás), amelyet
még Vörösmarty Csongor és Tündéjében is
oly kevés színművészünk

Ma r ót i Gábor (Astolfo), Kátay Endre (Basilius), Vass Gábor (Segismundo) és Vándor Éva (Rosaura)
a Cal derón-el őadásban (Hernádi Oszkár fel vétel ei )

tud igazán jól ritmizálni. De hát ha
spanyol barokk drámát adunk elő, azt
igyekezzünk a műtípusnak megfelelően
ereszkedő lejtésű színpadi verssé varázsolni.
Clarin szövegéből - amely a nép hangját szólaltatja meg - az egyébként helyes
húzások során kevesebb maradt, hogy
abból Nagy Zoltán teljes jellem-arculatot
formálhatott volna. Holott egy sajátos
feudális típust, a királyhű lázadót lehetett
volna kiformálni belőle. Túlhúzott
szövege folytán a drámát eleve nem
ismerő közönség számára némiképpen
érthetetlen maradt, hogy végül is Segismundo miért tagadja meg őt, holott
uralmát neki, azaz annak a tömegnek
köszönheti, amelyet ő képvisel a cselekményben.
A két női szerep alakítója maradéktalanul ábrázolta a szerző alkotta jellemeket. Rosaura meggyalázott., igazságát
kereső és végül igazságát boldogsággal
tetézetten meglelő alakját és drámai útját
Vándor Éva árnyalt, hangokat jól váltó
lírával élte át. Én ifjúkorom óta - amikor
először olvastam ezt a Calderón-remekművet -- nem értem, hogy Segismundo
tulajdonképpen miért nem őbelé szerelmes. De hát az a hajdani hivatalos erkölcs
úgy kívánja, hogy az elcsábított leány
erényre kényszerített csábítójával találja
meg a törvényes gyönyörűséget. A
megigazuló Segismundo tehát a spanyol
szokványmorál képviselőjévé emelkedvén
Rosaurát
Astolfo
herceg
boldog
feleségének rendeli. Míg ő a valódi rangjának megfelelő Estrella hercegkisaszszonyt választja. Máriáss Melinda finom
hanglejtéssel tette - túlzottan piros parókája ellenére -- hitelessé a nagyúri ifjú
hölgyet.
Az így összefoglalt nézői benyomások,
minden indokoltnak vélt kifogás ellenére
is, emlékezetes színházi élményt adtak. Ez
a klasszikus drámai mű az adott
formájában is alkalmas volt, hogy a nézők
nagy hagyományként is, élő szín-padi
irodalomként is birtokba vegyék.

Érzékeltetni tudta a nálunk igazi honosságot sohasem nyert spanyol barokk költészet ízeit, és a gondolkodó főknek még
arra is alapot adhatott, hogy politikaierkölcsi világnézetüket szembesítve ezzel
a sajátos agnoszticizmussal, amely bevallja, hogy nem érti a világot, ki-ki
pontos körvonalazottsággal fogalmazza
meg, miben nem ért egyet Calderónnal, és
miben ragadja el őt költészetének
tagadhatatlan varázsa. A mai néző itt
sokkal idegenebb világgal találkozik, mint
Shakespeare angol reneszánsz vagy
Moliére francia klasszikus látomásaiban.
De éppen ezért, mint már mondottam,
talán jobban kellett volna érzékeltetni a
spanyol barokk dráma kánoni szigorúságú
hármas beosztását, amely lényegé-ben
különbözik az angol reneszánsz filmszerűen pergő szakadatlan jeleneteitől is, a
francia klasszicizmus görög-latin eszményű ötös tagoltságától is. Ez a Vega
dramaturgiájában megfogalmazott báromfelvonásosság (ami még a sokkal
későbbi operettek háromfelvonásosságára
is jelentékeny hatással volt) elválaszthatatlan ettől a drámatípustól.
Elmondtam kifogásaimat is, de nagyon
örülök, hogy elutaztam Szegedre megnézni ezt az előadást. Nem mindenben
értek egyet a rendezéssel, és egyáltalán
nem értek egyet a jelmez- és díszlettervezéssel... de ismétlem: az előadást
mostani színháztörténetünk igen jelentékeny eseményének vallom. Remélem,
hogy ez valaminek a kezdete, és végre
valahára a spanyol barokk dráma is megkapja az őt megillető helyet, legalábbis
harmadikként, az angol reneszánsz és a
francia klasszicizmus mellett színpadjainkon.
Calderón: Az élet álom (szegedi Nemzeti Színház)
Színpadra átdolgozva fordította: Harsányi
Kálmán. Rendező: Hules Endre. Díszlet- és
jelmegtervező: Antal Csaba.
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