
Színház és stadion

Ritoók Zsigmond könyve

(Gondolat, 1968)

A szerző az i. e. V. század görög
színházművészeti és sportéletét tárja elénk. A mai
embernek sok mindent megmagyaráz az Iliász
annyit idézett sora: „Mindig kitűnni és a
többieknél különbnek lenni." Talán ez fejezi ki
legjobban a görögök versengő szellemét, amely az
élet minden területén megnyilvánult, de főleg a
sportban és a művészetekben. Messzire nyúlnak a
gyökerek: az első versenyek az ősi vallás keretei
között bontakoztak ki, maguk is a szertartások
részeiként. Később, mikor már lehámlott róluk a
vallási jelleg, önálló életre keltek, kiteljesedtek.
Szépség-, evő-, ivó-, ugró-, futóversenyek a
kezdeti állomások. Fejlettebb szakasz, amikor az
epikus költészet megjelenésével az énekmondók
versenyeken mérték össze az erejüket.

Bizonyos ünnepeken a vallás leple alatt külö-
nös lehetőségek nyíltak: szabad volt őszinte véle-
ményt mondani mindenkiről, még a hatalma-
sokról is. Ez a szabad kritika él tovább az ókori
komédiában, mint ahogy az egyszerű népi szo-
kásokból, versenyekből sarjadtak az V. századi
athéni színpad nagyszerű alkotásai is. „Kezdet-
ben - mondja Arisztotelész - rögtönző jellegű volt
a tragédia, meg a komédia is. Azt a dithyrambos
énekesei, ezt meg . . . a phallikus dalok előadói
fejlesztették ki lassanként."

Verseny keretében kerültek bemutatásra a
drámai művek is a tavaszi Dionüszosz-ünnep al-
kalmával, és ekkor döntöttek a győztes darabok-
ról. A döntés előtt már a közönség reagálásából is
lehetett következtetni az eredményre. A nézők
gyümölcsökkel hajigálták a színészeket, ha nem
tetszett az előadás, de együtt sírtak, ne-vettek:
együtt játszottak a színészekkel, ha magával
ragadta őket a darab. A tragédiák témáit előre
sejtették, hiszen a szerzők a mitológia is-merős
kincsestárából vették a tárgyat. Itt a darab
megírásának mikéntje volt az érdekes. Újat,
leleményeset, meglepőt a komédiaíróktól vártak.

A színészek csak hangjukkal és mozgásukkal
arathattak sikert, arcjátékra nem volt lehetőségük
az álarc miatt. Az álarcok viszont annál
beszédesebbek voltak. Az i. sz. II. században élt
Pollux gazdag jegyzéket közöl az általa ismert
álarcokról, s e felsorolásból megtudjuk, hogy

milyen álarcokat használtak a tragédiához, a
szatírdrámához és milyet a komédiához. Az álarc
lényeges kiegészítője a játéknak. Jellemet,
kedélyállapotot fest, rangsorol. Medea vad,
Hercules félelmetes arcú. Álarca szerint lehet
megkülönböztetni a rabszolgát, kerítőt, parasztot,
utcalányt, de a mogorvát és a barátságost, a józant
és a kicsapongót is. Az apa különleges álarcot
kap: egyik szemöldöke össze van ráncolva, a
másik pedig egyenes, jelezve az apák indulatainak
váltakozásait. A színész pedig aszerint fordítja
fejét a nézők felé, hogy milyen hangulatú apát
alakít.

A görög versenyek szellemét legjobban az
olimpiai játékok őrizték meg. Messzi, ködös
múltba nyúlik vissza az eredetük. Egykor a ser-
dülőkorba lépő lányok versenyét rendezték meg
Olympiában. Később bővült, kiterebélyesedett a
verseny; sportszerűbbé, s fényes nemzeti
ünnepévé vált a görögségnek. Megtudjuk a
könyvből, hogy a történeti időkben az olimpiai
játékok ünnepének közeledtével általános fegy-
vernyugvást hirdettek, minden ellenségeskedést
felfüggesztettek, hogy e szent alkalommal min-
denki bántatlanul megjelenhessék. A versenyzők
futásban, birkózásban, öklözésben, lovasver-
senyben és öttusában mérték össze erejüket. A
győztest hősként ünnepelték, s dicsősége
fönnmaradásának emlékére szobrát fölállíthatta
Olympiában.

Mondákba kerülő hősi sportteljesítmények
feljegyzései zárják az igen gazdag és értékes
anyagú kis kötetet. De hogy hívek legyünk az
igazsághoz, a test ragyogó kultuszának e dicső
korszakában ne feledkezzünk meg a bölcsek
aggodalmáról sem, kik túlzottnak tartják a testi
erő mindenekfölötti dicsőítését, mert mint
Xenofanész írja:

„ ................................hisz a bölcs tudománya
Több mint az, mit a ló vagy mit a bajnok elér.
Ferde szokás, nem igazság ám, ami lábra kapott

most:
Többre becsülni az ész kincseinél az erőt."
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