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Az élet álom?

Játék Szentendrén és Egerben

Amikor 1969. július 5-én először játszott a
Szentendrei Teátrum, még csodabogár-
látni mentünk a nézőterére, s elvarázsolva
jöttünk el onnét. A Comico-tragoedia meg
Jutka Perzsi bolondos paródiája illett a
városhoz, a térhez, illett kiránduló
jókedvünkhöz, de nem illett semmilyen
szokványos szabadtéri látványossághoz. A
következő esztendőben már számítottunk
rá, már vártuk, s a Kép-mutogató vásári
komédia igencsak jó rá-adás volt, ahogy a
Szüzesség acéltüköre is. Majd mintha fáradni
kezdett volna a mű-sorszerkesztő
ötletesség; de még nem panaszkodhattunk:
Shakespeare is, Goldoni is olyan
előadásban ment, amilyet nem láthattunk
hosszú évadok óta, mert a Vízkereszt már
régen volt pesti műsoron, a Kávéhátat is
csak kaposváriak láthatták. Igaz, hogy egy
kicsit kergébbet, kicsit „kevésbé
kőszínházit" vártunk, de hát azért Garas
Dezső, Vajda László... szóval mégsem
volt baj, hogy HÉV-re ültünk. Bevallom,
idén már csak egyetlen érv bírt arra, hogy
a szeszélyes időjárás kellemetlenségeivel
ne riasszam el magam: Ádám Ottó
rendezte az előadást. Évek óta súlyos
veretű, mély lélekrajzú előadásokat
láthattunk tőle, s most elvállalta az
Operettszínházban is játszott, filmről is jól
ismert La Mancha lovagja színrevitelét. Ha
egy ilyen kitűnő szín-házi ember színteret,
műfajt, mindennemű adottságok
megváltoztatását vállalja, méghozzá nem
is kuriózum számba menő darabbal, annak
különös oka lehet. Nincs megelégedve az
eddig látott búsképű lovagokkal. Vonzza
Szentendre sajátos színházi adottsága.
Zenés, vidám, táncos játékban akarja
kitombolni az évek alatt felgyülemlett
komolyságot, hiszen tele lehet jókedvű
gunyorossággal, élccel, ötlettel -
valamivel, ami más, mint ő eddig, más,
mint mások.

Be kell vallanom: csalódást okozott az
idei Szentendre. A La Mancha lovag ját
ugyanis csak zenéje miatt érdemes meg-
nézni, illetve meghallgatni. Az ürügyül
megjelenített cselekmény soványabb is,
hazugabb is annál, semhogy ellenérzést ne
váltana ki. Az inkvizíció börtönébe esett
Cervantes, saját hősét,

Don Quijotét megszemélyesítve elhiteti az
ítéletre várókkal és önmagával is, hogy az
élet valósága undokabb is, le-zártabb is
annál, semhogy cselekedjünk ellene.
Elviselhetővé csakis úgy lehet tenni, ha
Don Quijotéhoz hasonlóan a durva
valóságra ráálmodjuk a szebbet. Így lesz
az öszvérhajcsárok rimájából Dulcinea, a
szüzesség varázsos, lovag álmodta hölgye,
így a tetves fogadóból vár a magas szirt
fokán, így nemes ellen-felek bajvívó
csapatává részeg kocsmázók csordája.
Mindez igazából nem változtat a
valóságon, de az álmodónak - s csakis
neki - kibírható lesz a élet. Mindez odáig
rendben is van, amíg a játék vállal-ja,
hogy ez az álmodás -- menekülés. Ez az
álmodás kicsit hibbant világlátás, ez az
álmodás - játék. Ám abban a pillanatban,
hogy a búsképű lovag bírálata megszűnik,
amikor a valóságot takaró köd ellepi a
játszó személyek tudatát is, s már kezdik
komolyan azt hinni, hogy az illúziók
világa közelebb visz az álmodott célhoz,
hogy megnyílik a csillagos ég, s ha így
csak egy lépéssel is előbbre jutottál, akkor
nem éltél hiába, nos ekkor szégyenkezve
lehajtjuk fejünket, mert ellenvéleményünk
van, amit nem kiálthatunk fel - ó, színházi
konvenciók! - a színpadra.

Ellenvéleményünk van Cervantes vé-
delmében. Ő éppen a lovagi manírok ki-
pellengérezésére teremtette meg hősét.
Ellenvéleményünk van a Don Quijotét

szerető számos újraértelmező nevében,
akik az igazságért folyó harc kudarcokat
vállaló bajnokává költötték a spanyol lo-
vagot, mondván- mint Cyranójával Ros-
tand - „verekedni kell, még akkor is, ha
nem biztat siker, sőt úgy dicsőbb, mert
hősökhöz való". S ellenvéleményünk van
azért is, mert egy érzelmes ponton
megtörik a szentendrei játék, és olyan
szentimentális közhelynek ad igazat, amit
a játék első harmadában, finom ízléssel
maga kérdőjelezett meg: kezdi tényleg hin-
ni s hitetni, hogy Don Quijote útja járni
való út. Az a jó, attól nyílik meg a csilla-
gos ég, s közel a távoli cél, ha a valóság
helyett az álmokat éljük. Akkor nem erő-
szakolják meg a magát Dulcineává ál-
modó Aldonzát a kocsmázók, akkor nem
néz tükörbe a búsképű lovag, akkor lesz-
nek jók, jobbak, legjobbak az emberek.
Az eredeti szövegkönyv ugyan fintorral
vágja el ezt az érzelgést: Cervantesért jön-
nek az inkvizíció katonái, s őket aligha
álmodhatja majd kedvesnővéreknek, a
finálé azonban mellékes körülménnyé
degradálja ezt a mozzanatot, s az édes ke-
ringő ritmusára felzeng s továbbzeng a
hitről - immáron a játszók meggyőző
hitéről is - szóló dal: hinni kell az „Alom-
ban, amit nem láttam még" ümtatta, üm-
tatta „És győzni, hol nem győztek még"

ümtatta „S a bánatot eltűrni némán, s ott
járni, hol nem jártak még, s ha csak érzed
a célt s kerget egy hatalmas érzés" üm-

„A lélek, csak az segít tovább" - a szentendrei La Mancha lovagja fináléja (lklády László felvétele)



tatta „győztél már." Ragyognak az arcok,
tombol a nézőtér, virágok hullanak.

Ez az a romantizálás, amit gazdag em-
berek kitalálnak a szegény embereknek,
hogy kibírják azt, amit gyűlölnek. Ezzel
ringatják el magukat azok, akiknek nem
telik narkotikumra. Ez az, amit grófleány
s lovászlegény szerelmi históriájában is
csak akkor lehet elviselni, ha folyvást
kikacsintanak, ha remekül énekelnek, ha
fergetegesen táncolnak, ha a komikus
„valamit még kitalál", mert különben az
egész menthetetlenül belefullad a könnyes
szentimentalizmusba.

Tudom, hogy álmodni kell - de nem a
valóság helyett. Tudom, hogy játszani kell,
de csak addig, amíg világos, hogy a
vasfazék játszásiból varázssüveg, s nem
igazándiból. Mert különben, ha ez a ha-tár
eltűnik, vagy csaló leszel vagy hibbant.

A játék itt, a finálé táján végképp el-
vesztette játék magát, s a jókedvű komé-
diázásoknak eddig színteret adó Teátrum
színpadán lélekrajzzal, varázslattal azt hi-
tette el, ami olyan rangos művész számá-
ra, mint Ádám Ottó, tilos: komolyan vette
azt, ami talmi.

A hét - misztikus szám. Szentendre he-
tedik évada valódi válságot rögzített.

Az Agriai játékszín megnyitásával. Eger is
felzárkózott a nyári szabadtéri játékok
sorába. A több évszázada iskolavárosnak
tartott falak között iskoladráma került
színre: Szentes Reginald Calderón-
magyarítása, az András kovács királysága.
Természetesen az eredeti mű sem terje-
delmében, sem archaikus szövegével nem
volt alkalmas arra, hogy egész estét be-
töltő, mai színházi spektákulum legyen.
Köves István áldolgozásában azonban,
megtartva a játék eredeti alapanyagát,
újraköltött személyekkel kibővült - a
commedia dell'arte szabályaihoz igazodva
- s néhány könnyen fülbe mászó dallamot
írt hozzá a Tolcsvay-Bródy páros. Mindez
rokonszenves, jó vállalkozás lenne már
akkor is, ha csak ennyi lenne, az agriai
színházi est azonban lényegesen több
ennél. Több, mert emberséggel, kedvvel,
játékszeretettel elevenné teszik a
színészek. A címszerepet Bessenyei Fe-
renc játssza. A részegen királlyá emelt
kovács tanulságos története az ő megfor-
málásában nem egyszerűen tréfa, hanem
az emberi méltóság védelmében mondott
vallomás. Ennek lehetősége nem volt meg
sem a Szentes professzor szövegé-

ben, sem abban a példányban, amelyet az
olvasópróbán - még májusban - megsze-
rezhettünk. Próbák során - s nyilvánvaló
színészi felismerésből, rendezési meg-
gondolásból - András valóságra ocsúdik:
nem kér a királyságból, nem a tré-fából,
mert a hecces kedvű udvar nem-csak a
borisszán nevet, de nevetik azokat a jó
ítéleteket is, amelyeket boros fővel
András meghirdetett. Hősünk ebből a
megaláztatásból - mert megtiporni az
ember méltóságát bűn - nem kér.
Visszatér mesterségéhez, s betartja a
királykodása alatt hozott ítéletet: nem veri
többé szolgáját, hanem a céhbe, a maga
kenyeréhez segíti. Bessenyei kivételes ér-
zékkel tud disztingválni: a vaskos kedélyű
vidám játékból jottányit sem enged,
András mester ocsúdását azonban legjobb
drámajátszó hagyományaink szerint teszi
súlyos hangsúlyúvá. Ebben nincs tréfa.
Ez nem álmodás. A rendező Romhányi
László s a színjátszó társak íz-lését
dicsérje, hogy ehhez a mozzanathoz
igazították az egész komédiát: a királlyá
lett Andrást talán felismerik, talán nem. A
visszaváltozott mestert célzásokkal
emlékeztetik is különös kalandjára, de el
is fogadják álmát titkoló rejtőzködését.
Cinkosok valamennyien - ahogy a nézők
is beavatottak -, de részvételüket András
igazsága szabályozza. Kongó szolga nem
követel önálló műhelyt, s nem is döngeti el
a mesterét. Ellenkezőleg: feleségkérőbe
küldi, gazdáját násznagyának invitálja.
Csak mert a zenés játék nem lehet meg
boldog finálé nélkül? Inkább azért, mert
tudják, meddig a mérték elég-tételben is,
igazságban is. A való világ, immáron
megjobbítva, népmesei egy-szerűséggel áll
elő, nem sziruposan, nem hihetetlenül,
hanem ahogy legjobb etikus reflexeink
szerint kell. A szereplőgárda egésze ebben
a szellemben játszott: Szemes Mari
zsörtölődő, nagyindulatú mesternéje
nemcsak harcias volt, de kedves is. A
Kongót játszó Maros Gábor karikírozó
ötletekkel tarkította a jellemet, olykor az
úrhatnám mesterlegényálmokat, máskor a
furfangos inast villantva meg. Az
akrobatisztikáig terjedő mozgása,
kifogástalan éneklése azt is eszünkbe
villantja, hogy a zenés színházi tapaszta-
latok után nem egy színészünk sokolda-
lúbb lesz vagy marad, mint a csak prózát
játszó évfolyamtársaik. Agárdi Gábor a
király szerepében kitűnő játékfegyelem-
mel érzékeltette a szerep komédián túl-
mutató lehetőségeit is. Királya a hatalom
jóllakott unalmában eszeli ki a tréfát, s
mikor látja, hogy András mester nem reg-

nál mindenben rosszul, kegyetlen kemé-
nyen állítja vissza a „régit". Ezzel a sze-
repfelfogással szerencsésen hangsúlyozta,
hogy a tréfa nemcsak vidám, de kegyet-
len is. Vagy azzá is lehetne. Szabó Tünde
kedves ifjú mátkát, Bánffy György több-
féle szerepében okos diákot, szervilis fő-
urat formált, s hasonlóan ízléses, kedély-
gazdag figurákat láthattunk Blaskó Pé-
tertől, Kránitz Lajostól. A rendező egyik
kitűnő ötletének bizonyult, hogy a len-
gyel követet valóságos lengyel színészre
bízta, Zygmunt Hobotra, a Teatr Polski
művészete. Jelenete nemcsak vidám per-
ceket szerzett, de megajándékozott a
színjátszás internacionalizmusának örö-
mével is. A várudvar természetes díszletei
Rajkai György közreműködésével váltak
kitűnő tagolású színpadképpé - a hármas
osztás Erzsébet-kori színpadnak is
kiválóan megfelelne - a népies-magyaros
motívumokat idéző színes, szép jelmeze-
ket Mialkovszky Erzsébet tervezte.

Egyetlen játék után nehéz jósolni a
színház jövendőjét illetően. Az azonban
bizonyosnak látszik, hogy a hagyomá-
nyokban gazdag Eger falai közé ilyen
szép hagyományainkat idéző játék kíván-
tatik, s mint mindenüvé-ide is kitűnő szí-
nészek. Romhányi László kedves hívo-
gató-játékkal, ötletgazdag, hatásos elő-
adással, jó művészek megnyerésével bi-
zonyította az Agriai Játékszín létjogát.
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