
A szórakoztató színházról

Legalábbis Brecht óta tudjuk, hogy a legszebb
szándékú tantó-nevelő színház sem éri el a cél-
lát akkor, ha nem szórakoztat. A szórakoz-
(tat)ás ugyanakkor nem esztétikai kategória,
tehát aligha volna szerencsés színházi elmé-
letek kiindulópontjává tenni. Egészen egy-
szerűen kell beszélni erről, már csak azért is,
mert a színházban sem egyforma módon szó-
rakozik mindenki. Vannak, akiket kizárólag a
legsilányabb ízléstelenség tud "kikapcsolni";
Polonius szavainak kifacsarásával: „Plautus
nem elég könnyű nekik". Másokat az intenzív
érzelmek és az intenzív gondolatok töltenek el
önfeledt örömmel; ők éppen a potomságokon
unatkoznak. A két véglet között számos átmenet
található.

Mindez csak a „modern embernek" okoz
gondot. Valószínűtlen, hogy a görög városál-
lam nézője végigunatkozta volna a tragédiákat,
abban a reményben, hogy utánuk következik a
„szórakoztató" szatírjáték. Shakespeare sem

választotta ketté életművét Hamlet-típusú
létfilozófiai "kísérleti" drámákra és Sok hűhó
semmiért-féle közönségcsalogató végjátéki
engedményekre. Csak a polgári színházban
történt meg a szerencsétlen fölosztás, amely
külön tárgyalja a „ fajsúlyos" (tehát unalmas)
és a „könnyű" (tehát szórakoztató) műveket.
Továbbá a X X . század kétes érdeme, hogy
kisipari szolgáltatássá, az agyműködését
kikapcsoló néző kényelmi igényeinek megfelelő
üzleti vállalkozássá lilán nyitotta a színház egy
részét.

Ha már így esett, legalább ne szégyelljük.
Nekünk megvan az a furcsa szokásunk, hogy

az elnevezést restelljük, nem a minőséget,
amit bármilyen elnevezés örve alatt nyújtunk.
A világon sokfelé vannak kommersz szín-
házak. Nálunk is vannak, de mi nem úgy hívjuk
őket. Miközben arról beszélnek néhányan,

hogy az „áruszerűen viselkedő
"

kultúra tartsa
el magát, a kommersz továbbra is pejoratív
fogalom ezen a területen. De mit jelent az, hogy
kommersz? Azt jelenti, hogy kereskedelmi
értékű, tehát eladható. A z a legfőbb célja,
hogy megvegyék. Ha tehát egy színház
mindenekelőtt a közönségigényre hivatkozik,
akkor nem szabadna szégyellnie, hogy elsősor-
ban ennek az igénynek a kielégítésére törekszik.

Más kérdés, hogy a kommersz is devalvá-
lódik, vagyis nem minden esetben jelenik meg
esztétikumként, azaz művészetként. Ma a jó
kommerszet szerte a világon inkább a szak-mai
színvonal jellemzi. Mesterek csinálják, nem
művészek. E z is csak nálunk szégyellni való,
ahol mindenki művész szeretne lenni. Pedig egy

mestersége fortélyait kiválóan értő színész, a
színpadi hatás lélektanával tisztában levő
rendező teljesítménye egyáltalán nem kevés.
Bes

t
seller regények, világsikerű hollywoodi

filmek, turisztikai Shakespeare-előadások -
például a jelenlegi Királyi Shakespeare
Társulatban! - jelzik, hogy másutt nem alantas

a kommersz. Csak jól kell csinálni. Művész-
kedni - sajnos - még mindig lehet jé/dilettáns
módon, mert a legtöbben elájulnak az
álművészi halandzsától. A szakmailag
elégtelen kommersz azonban önmaga
létjogosultságát kérdőjelezi meg.

Még egy dolgot fontos megemlíteni: a kom

mersz nem jő/tétlenül tartalmatlan. Sőt, nap-
jainkban annyit ad magára, hogy progresszív
művészeti áramlatok, humanista gondolatok,
nemritkán baloldali politikai tendenciák
nyomdokain jár. Nincs siralmasabb és káro-
sabb a hazug ideákat, nyárspolgári illúziókat
terjesztő kommersznél - éppen mer/ szélesebb
körben hat. Ugyanez igaz a „másik oldalról

"

nézve is: nincs nevetségesebb, mint amikor a
kommersz túlságosan komolyan veszi magát,
és azt hiszi, hogy ő fogalmazza meg a
legnemesebb morális elveket, az igazi erkölcsi
maximákat, az emberiség jövőjét, az üdvtant.

Mindebből úgy tetszik, mintha a szórakoz-
tatást a kommersszel azonosítanánk. (Tehát a
szórakoztató színházat is a kommersz szín-
házzal.) Ez nem egészen így van, sőt éppen az
ellenkezője igaz. Megátalkodott véleményünk
szerint Euripidész szórakoztatóbb, mint
Scarnicci és Tarabusi, még ha ezt a vé-
leményünket valószínűleg számosan vitatják is.
A tapasztalatok arra intenek, hogy éppen a
szórakoztatást leggyakrabban emlegetők azok,
akik a maguk pozitív példáit a kommersz
területéről hozzák. Ami - az eddigiek talán
kellően alátámasztották - nem ok a
restelkedésre. Csak attól kell tartani, hogy az
ebben az értelemben vett szórakoztató színház
szószólói ideológiát is gyártanak maguknak,

ami a „szórakoztató
"

jelző nélküli színház ellen
irányul. A szórakoztatás mértéken fölüli
emlegetése - ez is tapasztalat - előbb-utóbb a
kommersz elszaporodásához vezet. S a
dömping a legritkább esetben használ a
minőségnek.

KISS ESZTER

Keressük az áldozatot

Egy krimi tanulságai

A színház tudvalevőleg közművelődési
intézmény. Ezen belül is a közvetítésnek
egy sajátos módját valósítja meg. Nem

szorítkozik pusztán információtárolásra és -
átadásra; hanem művészetet és művé-szettel

közöl, vagyis az információt az esztétikum
szintjére emeli, s ezzel egyben élménnyé
és szórakozássá is teszi annak befogadását. A

közölt tartalmakat nem-csak megismerjük,

hanem azok átélésén, megélésén keresztül
történik a megértés.

A színházat ugyanakkor a közönség élteti, a

közönségből él mind anyagi, mind szellemi
tekintetben.

Baj csak akkor van, ha valaki ezt a köl-
csönös függést ellentmondásként fogja fel.

Hogy mi szükség erre az általános fejte-

getésre? Magyarázzák meg a konkrét tények.
Úgy tűnik ugyanis, hogy mai magyar színházi

gondolkodásunkat erősen befolyásolja a

fenti hamis elgondolás. Több színházunk
őszi évadkezdésekor úgynevezett
„közönségcsalogató", közönségsikerrel
kecsegtető bemutatót tűzött programjára.
Ez érthető is, nincs benne semmi

kivetnivaló. De mitől vár-ható

közönségsiker? Természetesen az igazi

szórakoztató művektől. Ne törődjünk tehát

a színvonalas kózművelődés-sel;
szállítsuk le igényeinket: szórakoz

tassunk ! (A kettőt egyszerre nem lehet! ?)
Csakhogy a közönséget nem lehet be-csapni.

Ha nem akar - ha nem tud - nem

szórakozik.
A szegedi Nemzeti Színház Kisszín-

házának műsorán októbertől szerepel Mario

Fratti A nagy trükk című darabja, Félix
László rendezésében. Az olasz szerző

jelenleg New Yorkban él, műveivel
többször nyert televíziós és színházi díjakat,

darabjait Európa több országában és az

Egyesült Államokban is előadták. Színháza

brechti és pirandellói hagyományokon
nyugszik, sokszor épít eltávolító, öntudatra
ébresztő drámai effektusokra. Eltekintve
egy rövid szatirikus jelenettől, melyet a

Petőfi rádió sugárzott 1970-ben, egyetlen
műve jelent meg magyarul ( A z évforduló;

Nagyvilág, 1981/2.), amely tartalmas,
újszerű írói pályát sejtet, s kíván-



csivá teszi az olvasót az előadásra. De
sajnos csalódnunk kell.

A nagy trükk bűnügyi tragikomédia két
részben. A műfaji meghatározás sok min-
dent takarhat. Fratti bevallottan krimit írt,
a színház bevallottan krimit vitt színre,
mint azt a színlap is hirdeti. Krimit, tehát
azt a műfajt, amely színvonalasan képes
szórakoztatni, a hétköznapok rohanása
közben az olvasók és tévénézők hatalmas
táborának nyújt kikapcsolódást. Ma io
Fratti darabja akkor kezd gyanússá válni,
amikor kiderül, hogy többnek akar
látszani, mint ami.

A színlap idézi Nemes György szavait:
„ . . . tévesen közelítünk a krimihez, ha
emberi tényezőket, viszonyokat, jel-
lemeket, társadalmi hátteret keresünk
benne." Ezek a tényezők valóban nem
tartoznak a krimi lényegéhez. A nagy
trükk ott siklik mellékvágányra, ahol
megpróbál „úgy tenni", mintha nem krimi
lenne, ahol a társadalmi mondanivaló
látszatát akarja kelteni. De mivel maga a
műfaj mond ellent ennek a törekvésnek,
társadalmi mondanivaló helyett megma-
rad a kínos közhelyek szintjén, melyek
hangoztatását társaságban zavart csend
követné. A hatalom, a kiszolgáltatottság,
az ember bábu mivoltának örök problé-
máiról próbál a szerző szót ejteni, de ép-
pen az ilyen örök problémák fulladhat-
nak sokszor vulgarizálásba. (A cselek-
ményt - úgy gondolom -, krimiről lévén
szó, nem szükséges elmondanom.)

„Fantasztikus, hogy micsoda lehetősé-
gei vannak az embernek. Bárkit megöl-
hetsz és bárkinek megkegyelmezhetsz." -
mondja Kirk, az egyik szereplő, akinek
személye azt hivatott bizonyítani, hogy a
normális világ a hazug, szennyes és őrült,
míg az őrültekháza a tiszta emberek
menhelye, s aki rádöbbenti a mit sem sejtő
nézőt (olvasót), hogy akinél a fegyver,
azé a hatalom. Ilyen és ehhez hasonló
sápadt közhelyek formájában jelentkez-
nek a társadalmi kérdések a műben, de ez
éppen elég ahhoz, hogy megakadályoz

za a krimi kibontakoztatását is. Poszler
György véleménye szerint a krimi

. jót és rosszat, abszolút jót és abszo-
lút rosszat állít szembe, mint a mese. Eze-
ket markáns, csupa fény, csupa árny ala-
kokban reprezentálja. Harcukból szövi a
történetet, a harc szakaszaiból építi a
szerkezetet, a jó győzelméből kínálja a
tanulságot . . . A műfaj ehhez még hozzá-
ad valamit. Az üldözés-menekülés fe-
szültségét. A logika-ellenlogika játékát.
A gyanúteremtés-feloldás mechanizmu-
sát. Az elkövetés-megtorlás dialektiká-
ját." (Kritika, 1981/9.) És éppen itt van
Fratti művében a hangsúlytévesztés. Mi-
vel társadalmi drámát is akart kovácsolni
a krimi műfajának valóban megfelelő
alaphelyzetből, ezért a krimi egész hatás-
mechanizmusa megsemmisült a műben.
Megsemmisült a logikai játék, a feszült-
ség; s a feloldás úgyszintén. Mivel azon-
ban maga az alapszituáció nem drámai,
ezért mesterkélt és külsődleges marad a
drámaiság erőltetése is. A néző mármost
gondolkodóba eshet, hogy mit is lát. A
rendezőnek sem lehetett könnyű dolga a
nyersanyaggal. Félix László azt a meg-
oldást választotta, hogy a mű társadalmi
oldalát próbálta hangsúlyozni, s ezzel
nem jól választott. Ez a választás ugyanis
megakadályozta, hogy valódi szórakoz-
tató, izgalmas és feloldó bűnügyi történet
kerülhessen színre, s megfosztotta
önmagát attól, hogy az események néhol
valóban ötletes és hátborzongató fordu-
latait kihasználva élménnyé varázsolhassa
a közepesen megírt művet. (Nem beszél-
ve a műfajparódia lehetőségéről, amely
talán megemelhette volna az előadást.)
Ebből a szálból maradt az, hogy a krimi
illúzióját a kísérteties zene és az időn-
ként közbeszúrt szeretkezési aktus zajai
keltik.

Már maga a színpadkép is a „társa-
dalmi mondanivalóra" enged következ-
tetni. Kellemes, jómódról árulkodó, bár
kissé kétes ízléssel berendezett polgári
otthont látunk, Varga Mátyás díszletter

vező munkáját. A fényűző stílbútor és a
modern forgószék keveredése, s a „nagy-
úri" kedvtelésekre valló festmények, eg-
zotikus maszkok sok mindent elárulhat-
nának az ott élők világáról. (A darab
napjainkban történik New York államban,
egy magányos villában.) A látvány
teljességéhez hozzájárul Diana (Máriáss
Melinda) jelmeze: a nőiség megtestesülé-
se, amely a nyitó kép erejét növelné, ha ...
Ha valóban drámáról lenne szó. A
rendezői felfogásnak társadalmi-lélek-tani
irányban való kiélezettsége meg-fosztja a
színészeket attól is, hogy a fordulatos
cselekményre építve kedvükre
komédiázzanak. E koncepció szerint jel-
lemeket kellene megformálniuk, csak-
hogy magából a műből hiányoznak a drá-
mai jellemek. (Mint a drámai szituáció is,
mely a tragikum forrása lehetne.) Ebben a
helyzetben egyedül a Dianát alakító
Máriáss Melinda képes hitelesebben áb-
rázolni érzelem- és hangnemváltásokat: a
felháborodás és bizalom, a félelem, a játék
és a hisztéria árnyalatait.

Az egyetlen szereplő, akinél az író le-
hetőséget adna a jellemformálásra: War-
ren, a gyáva, beteges idegorvos, akinek
sátáni terve indítja el a bonyodalom-
sorozatot, mely azután kisiklik kezei
közül, s ő maga keveredik e bonyodalmak
hálójába. Az orvost megjelenítő Bagó
László teljesítménye azonban csak
mesterkélt szövegmondásra korlátozódik.
A Kirk figuráját játszó Vass Gábor
belenyugszik eleve adott lehetőségeibe,
idomul a vértelen szerephez.

A mű dialógusai nem drámaiak; nem
hordozzák az emberi-társadalmi viszo-
nyokat; de a bűnügyi történetek pár-
beszédeinek izgalmas többértelműségét
sem. Így azután egy öszvérműfaj áll
előttünk, ahol az áldozat egyedül a kö-
zönség, amely akár szórakozni akart, akár
„közművelődni" - hoppon maradt.

Mindennek végső oka pedig nem első'
sorban a színészekben, még csak nem is a
rendezőben keresendő, hanem a téves
darabválasztásban. Mert a színház ugyan
közművelődési intézmény, de hogy ezt a
funkcióját betölthesse, nem szabad a köz-
művelés hamis álláspontját fölvennie.
Ilyenkor fordul elő, hogy két szék között a
pad alá esünk.
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