
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



Mandragorá ja , de nem is annyira tákolt,
mint az átlag reneszánsz vígjátékok.
Valahol a kettő között van. A Madách
Színház előadása azonban gondoskodik
arról, hogy a reneszánsz vígjátéknak
legfeljebb csak a keretei maradjanak meg,
s minden komédiázásra alkalom nyíljék.
Szirtes Tamás rendezése ilyen szempont-
ból semmi mást nem ad, mint azt, hogy az
összes szereplőknek megengedi : csinálják
azt, amit tudnak az adott keretek között. S
ez nem is kevés. Kicsit commedia
dell'arte-szerű az egész, nemcsak azért,
mert Róma modern Rómára van véve, ahol
valódi autók viharzanak be a színpadra egy
pillanat alatt; Maro szolgája, Borissza
Honda motorkerék-páron érkezik; a ruhák
szintén abszolút maiak, a bohóctréfák
ugyan nagyon régiek, de szintén mai hatást
keltenek, legfeljebb Dundo Maroje alakja
idézi a peleskei nótárius figuráját, aki a
vidéki kurtanemes vagy kurtakereskedő,
de mégis nagykereskedő allűrjeivel érkezik
fel a mai Rómába.

Ez a kavalkádjelleg azután az egész este
hangszerelésében jelentkezik, hiszen mai
olasz daltól mai olasz vurstlidalig, délszláv
népdaltól egészen felszínes műdalig
minden van repertoáron, és ezek a
különböző elemek, melyeket zeneileg
Maklári László válogatott össze, még
inkább színessé - bár helyen-ként fakó
színűvé - varázsolják az estét.

Egyszóval az a Dundo Maroje, amely
Magyarországon az eredeti reneszánsz
vígjátékhoz közelítve nem nagy sikert
aratott, most és itt időtlenné tupírozva
vagy maivá felfújva nagyon könnyed
szórakozást nyújt, és ugyanakkor sikert is
arat. Sok mindenen lehet vitatkozni, még a
sikeren is, de csak abban az esetben, ha
valamilyen szempontból rosszul érezzük
magunkat a színházi estén. Be kell vallani,
hogy az előbb említett egyenetlenségek
ellenére ez a színházi es-te mégis nagyon
kellemes volt, s ez részben a hely és a
darab egymásratalálásának is köszönhető.
No meg annak, hogy nyáron mindent
szabad, vagy legalábbis majdnem mindent.
Nyáron a színi hatás az első. Így azután
Dundo Maroje szerepében Körmendi János
szabályos bohócot játszik. Ő a vidéki
ember, aki fölkerül Rómába, akinek Pomet
(Tímár Béla) azt tanácsolja, hogy egyelőre
rejtőzzön el, s aki Pomet mögé rejtőzve
úgy használja a kezét, mintha Pomet egyik
keze volna, és Pomet ettől a kéztől kap egy
slukk cigarettát, majd a két különböző
ember keze mint egy ember

kezei kezdenek malmozni. Körmendi egy
hatalmas vacak bőröndöt mindenféle
szeméttel tölt meg, melyet egy kukából
halász elő, s miközben tömködi, eljátszik
egy sor bohóctréfát. (Például hatalmas
követ cipel nagy fáradsággal, s az utolsó
pillanatban bemutatja, hogy a kő könnyű
stb.) Sőt, kihúz a kukából egy egész
csomag vécépapírt is, melynek nagy
részét a bőröndbe gyömöszöli, de egy
részét - biztos, ami biztos - zsebre vágja.
Ennek a mozzanatnak helyi érté-két az
olvasó ítéletére bízzuk . . . Egy-szóval ez
a Dundo Maroje, aki rendkívül barátságos
arccal közeledik partnereihez, ha dühben
akar kitörni, és dühös arcot vág, ha
barátságos akar lenni: igazi bohóc.
Körmendi jobbára önmaga köré vonja a
játék egészét, saját bohócjátéka irradiál, és
még akkor is a színen van, hogyha nincs
színen.

Dundo Maroje szolgáját Cs. Németh
Lajos játssza. A bumfordi vidéki legényt
és a reneszánsz éhes szolgát egyesíti ala-
kítása, de Körmendi mellett nem sok
alkalma van önálló komédiázásra. A té-
kozló fiú alakját Márton András kama-
szosra színezi. Fél a papájától, ugyan-
akkor a legszemtelenebb magatartásra is
vállalkozik, hogy végül is a papa kénye-
kedvére szolgáltassa ki magát. Az előadás
egyik legjobb alakítását Székhelyi József
nyújtja, Borissza, a fiatal Maro szolgája
alakjában. Modern hippi stílusú gazem-
ber, akinek azonban inkább modora ez,

mintsem jelleme. Mozgása is olyannyira
hanyag és hányaveti, hogy már a moz-
gással is tökéletesen hozza az alakot, s
ugyanakkor ellen-Pomet, aki szintén ud-
varol Petronellának, s végül el is nyeri a
kezét, mivel Pomet lemond róla. Su-

nyovszky Szilvia szépségével érvényesül
Laura szerepében. Schütz Ila Petronella-
ként bár érezhetően jó színésznő, sőt, he-
lyenként bravúros színésznő, ebben a
szerepében nem találja meg azt a lehető-
séget, ahol ő maga is kidolgozhatná az
alakot. Így mindent rábíz arra a színészi
tudásra, ami sajátja, de többet nem nyújt.

Az előadás mozgatója Pomet szerepé-
ben Tímár Béla, aki először egy fagylal-
toskocsival jelenik meg, s végül felolvas-
sa a színlapot, miután a már-már vere-
kedéssé fajuló cselekményt leállítja, és
mindent rendbe hoz. Kedvesen, lendüle-
tesen játszik, de a könnyed dalmát link és
a csavaroseszű, megélni akaró római srác
kettős figuráját nem sikerül mindenütt
igazán szinkronba hoznia, s így lendülete
egy-egy pillanatra megtörik. Hugót, a
német udvarlót Paudits Béla játssza.
Komikus tánclépésekkel jelenik meg a
színen (másodszorra már kicsit
feleslegesen), némettel kevert beszéde
helyenként szintén mulatságos, de túl
sokat bíz a külső megjelenéséből kihoz-
ható komikumra, és az alak benső rajza
így részlegesebb, mint lehetne. Egészen
kitűnő Kalocsay Miklós Szádi, az ék-
szerkereskedő alakjában. Á keleti bur-

Templom téri játékok Szentendrén



leszkelemet tökéletesen hozza, s ugyan-
akkor (két, a rendezés által beállított
némaszereplő segítségével) a modern
terrorizmus egyik típusának hangulatát is
megteremti. Amikor pedig az ékszer árát
kéziszámológépen kiszámítja, s a szá-
mológépet rossznak minősíti, s ezek után
ujjain valamint aranyfogain ismét kiszá-
mítja az árát - a legjobb buffohagyo-
mányokat követi. Az előadás kezdete az
indiai varázsló szövege. A varázslót
Koltai János játszaná, de ebből a figu-
rából s ebből a szövegből nem lehet
alakítást kihozni. A szövegnek semmi
köze vagy csak nagyon áttételesen lehet
köze a későbbi darabhoz. A varázsló
maga szabadtéri figurának van elgondol-
va rendezőileg, de sem füstfelhők, sem
görögtűz, sem leplek nem hitetik el, hogy
itt egyfajta varázslatról van szó. Koltai,
akinek kitűnő alakításait ismerjük már,

itt tehát beszél, de nem tudni, miért.
Rövid szerepeikben érdekes színfoltot
jelentettek Szénási Ernő, Bajza Viktória
és Kelemen Éva.

Mint az eddigiekből is kitűnt, a moder-
nizált, commedia dell'arte-szerűen elő-
adott reneszánsz dráma valóban igazi
vígjátékká vált Szentendrén. Mégpedig
olyan vígjátékká, ahol hangsúlyozott(-ak)
a tragikus fordulópont(-ok) lehetősége (-
i), de ahol a vígjátéki hangulat mégis
szükségképpen emeli át ezeken a fordu-
lópontokon a cselekményt. A modern és
reneszánsz elemek keveredése ilyen mó-
don színpadi játékká vált, és Szirtes
Tamás egyik legnagyobb érdeme az,
hogy ezt a keveredést megfelelő mérték-
kel és mértéktelenséggel sikerült össze-
hangolnia. A színészek láthatólag külön-
bözőképpen érzik magukat ebben a já-
tékban, azok, akik megtalálták a sajátos

figurát, melyet a darabon belül hozhattak,
nagyon élvezik. A többiek játszanak. Vágó
Nelly jelmezei és Götz Béla díszletei jó
keretet is teremtenek ehhez, hiszen pl.
Dundo Maroje paraszti ruhája, fia bár-
sonykabátja, majd utána egyszerű kék
zakója, a fiút üldöző ara fiúruhája a maga
egyszerűségében is igen sokat mond.
Sikerült kihasználni a szentendrei Főtér
zegzugait is, két osteria is, számtalan ki-és
bemenet is, valamint néhány papírmasé
rom és torzó ad lehetőséget a játékra,
hiszen még olyan torzó is van, amely
maga is mozog illetve mozgatható -
hajbókol, ha kell.

Egyszóval a Dundo Marojéval igazi
szentendrei mulatság született. Csak arra
kell felhívni a figyelmet: lehet Szentendre
délszláv hagyományaival játszani, de nem
feltétlenül szükséges.

Játékok a Templom téren

Míg a Dundo Maroje az esti program, addig
délután a Templom téri játékokkal
szórakoztatják Szentendre nemes láto-
gatóit. A Templom tér dombon épült, s
van hely arra, hogy mindenféle vásári
látnivaló, sőt vásári csemege is árultassék
rajta. Így azután eredeti fajborok, csevab-
csicsa és falitányérok között ténylegesen
vásári komédiát produkál Békés András
vezetésével egy színművészeti főiskolai
osztály, kiegészítve néhány más osztályba
járóval, valamint a Vujicsics-együttessel,
bábosokkal és egyéb zenészekkel.

A forma tökéletesen vásári, a rigmusok
igazi piactéri előadást, a komédiások
hangulatát idézik. Ez azonban már
hagyomány a Templom téri játékokon.
Ugyanígy hagyomány az is, hogy több
színtéren játszódik a sokféle produkció,
melyek között van összeállítás, és van-nak
eredeti kabarétréfák vásártérre hangolva.
Ezúttal a középpontban a csúszó-pénz áll.
Nemcsak azért, mert Kaposy Miklós
remek rigmusrevüt írt Tsuszó-, kenő- és
hálapénz címen, hanem azért is, mert az
árakat a bódékban is úgy tüntetik fel, hogy
ingyenesnek mondatnak, és csupán a
kiszolgálószemélyzet lekenyerezése
érdekében szükséges 19 Ft 99 fillért
odacsúsztatni a kezekhez. A csúszó-pénz
középpontba állítása persze nagyon is
valóságos. Amit a csúszópénzről elő-
adnak, azért szellemes, mert bemutatják: a
csúszópénz nem egyszeri, nem véletlen
jelenség, hanem a csúszópénznek rend-
szere van. Az üzletvezető a raktárosnak és
a szállítómunkásnak fizeti a csúszó-pénzt,
hogy azután megfizettesse a vevővel. Igy
tehát a borravalózásnak létezik

Székhelyi József és Márton András a Dundo Maroje szentendrei előadásában (Iklády László felvételei)



egy folyamatos jellege, és ez a folyamatos
jelleg szinte körbevonul az egész tár-
sadalmon, mindenkit érint vagy mint adót
vagy mint kapót vagy mint adót-kapót.
Megszüntetni pedig csak úgy lehet,
hogyha egyszer megszűnik az áru-hiány,
amihez meg kellene szűnnie az
anyaghiánynak, amihez meg kellene
szűnnie a devizahiánynak, amihez meg
kellene szűnnie a helytelen gazdálkodás-
nak. Ez utóbbi következtetések már e
sorok írójáéi, de Kaposy szövege is eljut
addig, hogy ha nincs áruhiány, akkor a
kereskedelmi tisztesség helyreállításának a
feltételei is megvannak.

A többi produkció részben szintén
kapcsolódik a csúszó-kenőpénz prob-
lémához, például Timár György Hogy épül

föl a háza? vagy Bereményi Géza A kor-

rupciórul című tréfája. S itt meg kell emlí-
teni, hogy a Templom téri játékoknak na-
gyon sajátos szerepe van az irodalomban, a
színésznevelésben - egyszóval az egész
kultúrában. Nem nagy és látványos szerep
ez. De megteremti azt a lehetőséget, hogy
írók, akik nem szoktak kabarétréfát írni,
népi játék címen közeled-jenek a
kabaréhoz, s ilyen módon a kabaré is
közeledjen az irodalomhoz. Sőt, néha ez a
közeledés annyira megy, hogy nyelvi
játékok is fölkerülnek a Templom téri
tákolt színpadokra, mert a nyelvi tá-
kolmány nemcsak szóvicc, hanem egy-
úttal a nyelv szellemes lehetőségeinek, sőt
bizonyos értelemben a nyelv szellemének
bemutatása is. Másfelől Békés András
legnagyobb érdeme az, hogy növendékeit
nem csupán bevezeti a nyilvános
színjátszásba (itt azután nagyon
nyilvános), hanem a közönség tudatába is
bevezet néhány jövendő színészt. És teszi
ezt úgy, hogy a Szín-művészeti Főiskola
helyzetgyakorlatait kiválóan parodizáltan
mutatja be, még a kellékekkel is játszanak,
s a játék kellékeinek karikírozott tárházát
mutatják be. A Színitanoda című összeállítás
tehát szöveges és bemutatott
némajátékokból áll. Alighanem többet
tanulnak a főiskolások ezen
karikaturisztikus helyzetgyakorlatokból,
illetve többet tanultak ahhoz, hogy ezt
meg tudják csinálni, mint igen sok más
órájukon.

Vannak persze mérsékeltebben sikerült
karikatúrák a Templom téri játékokon,
ahol a közönség mindenekelőtt mulatni
akar, s ismerkedni az új ötletekkel, vala-
mint a jövendő színészeivel. Az új magyar
bikkfanyelvről szóló karikatúra-sorozat
kétségtelenül a gyengébbek közé tartozott,
pedig magában az anyagában

nem feltétlenül alábbvaló a többinél.
Azonban álló, sőt sétáló közönség előtt a
próza kevésbé hat, mint a zene, s magát az
előadást valamilyen rigmusformába kell
fogni, ahol a rímek nem eresztik el a
figyelmet, hanem megkötik. Vagy pedig
lehetséges a poénok és gagek
egymásutánja, melyeket nem kell, szelle-
mileg és gondolatilag követni. Igy viszont
a bikkfanyelvről szóló karikatúrák
szokványosan hatottak még akkor is,
amikor azt akarták kimutatni, hogy a nem
létező nyelv mögé a határozatlanság és
gondolattalanság rejtőzik.

Mint említettük, a Templom téri játé-
koknak a mulatozáson kívül vagy éppen a
mulattatásért és annak következtében
kicsit ismerkedési célja is van. Ez az első
találkozás fiatal művészjelöltekkel nagyon
érdekesen sikerült. Kiderült, hogy ma a
főiskolán sokkal jobb a zenekultúra, mint
régebben - noha kiemelkedő hanganyagú
fiatallal nem találkoztunk. A
mozgáskultúra is fejlettebb, mint a
korábbi években. Mindannyian igen
jókedvűen, igen vásárian (tehát belső
fegyelmezettséggel) játsszák végig a
délutánt, de mégis kiemelésre kívánkozik
két ifjú művészjelölt teljesítménye. Az
egyik Sipos András, egy fekete hajú
fiatalember, akinek intellektuális össze-
fogó ereje pillanatok alatt megmutatko-
zik. Minden ripacskodás nélkül, egy-egy
pillanat alatt hoz karikatúrákat, s mikor a
színen van, valóban összefogja az egész
társaságot. A másik Szerednyei Béla.
Megjelenésében, mozgásában, lég-
körében az igazi nagy clownok hangulatát
idézte. Persze ez csak előzetes meg-
jegyzés és pillanatnyi benyomás. Lehet,
hogy néhány év múlva az értéksorrend
megváltozik. De ha új értékek jönnek
felszínre, abban is része lesz a „köz
társasági huncutságoknak", amelyeket a
szentendrei Templom téren adtak elő.
Marin Držić: Dunda Maroje (Szentendrei
Teátrum)

Fordította: Csuka Zoltán. Magyar színpadra
alkalmazta: Mészöly Dezső. Versek: Hu-szár
Erika. Zenei vezető: Maklári László.
Díszlettervező: Götz Béla. Jelmeztervező:
Vágó Nelly. Rendező: Szirtes Tamás.

Szereplők: Körmendi János, Márton And-
rás, Paudits Béla, Tímár Béla, Székhelyi
József, Cs. Németh Lajos, Szénási Ernő,
Kalocsay Miklós, Kéry Gyula, Koltai János,
Dánielfy Zsolt, Borbiczky Ferenc, Tihanyi
Péter, Csernék János, Sunyovszky Szilvia,
Schütz Ila, Bajza Viktória, Kelemen Eva.

A z epizódszerepekben közreműködnek:
Ábrahám Edit, Csizmadia Gabriella,
Karáncz Katalin, Tóth Enikő, Beratin
Gábor, Bognár Zsolt, Sashalmi József,
Szerednyei Béla, Matoricz József.

PÓR ANNA

Új hullám
és reneszánsz

„A XVII. század elejére minden művé-
szetet velejéig megrontott a reneszánsz-
nak nevezett orgia . . . Shakespeare rene-
szánsz elődeitől és kortársaitól nem ka-
pott egyebet ostoba és rút retorikánál,
Jonson, Webster, Greene, Marlowe el-
viselhetetlen kontárok és tökfilkók voltak,
akik szónokias blank verseikben
gyilkossággal, kéjelgéssel, obszcenitással
fertőzték meg az angol színpadot" --
mondja Bernard Shaw. Sőt, véleménye
szerint magától Shakespeare-től sem ta-
nulhatunk semmit, mivel a huszadik szá-
zad elejére már lassacskán kinőttünk be-
lőle, és „nem több kedves háziállatnál".

E századeleji szélsőséges racionaliz-
mussal szemben viszont ma világszerte
annak lehetünk tanúi, hogy a polgári sza-
bályozott drámába, a társalgási stílusba és
naturalista színjátszásba belefáradt, az
elszürkült kommersz és rutin kereteiből
kitörni vágyó, a megszokottat robbantó
„új hullám" és avantgarde mind gyak-
rabban fordul éppen a reneszánsz
színházhoz mint vállalt előzményhez.

Az ismert világszínházi jelenség sajá-
tosan magyar válfajához legutóbb éppen
az 1978-79-es fővárosi évad szolgáltatott
érdekes, vitára serkentő, jelentős
példákat. Három ritkán vagy éppen
sohasem látott reneszánsz színmű: ti-
zenhatodik század eleji olasz paraszt-
komédia Ruzzante: Csapodár madárka,

valamint ugyane század végéről, illetve a
századforduló első éveiből való, angol
reneszánsz mű, Marlowe grandiózus
drámatorzója, a Faustus, és Shakespeare
„problematikus" vígjátéka: Minden

ha v é g e jó vonzotta kiaknázatlan
rendezői lehetőségekkel a megújulást
kereső fiatal színházi embereket.

A reneszánsz és „új hullám" találkozása
általában is jól ismert jelenség hazai
tájakon. A minap egy újat kereső fiatal
magyar drámaíró éppen azt panaszolta,
hogy nemigen tud találkozni a vele
egyívású fiatal rendezőkkel, mert ők
inkább a klasszikusokon keresztül mond-
ják el a magukét. Nem akarnak „két
frontot nyitni". - Két front csakugyan
nincsen, viszont annál nagyobb a másik
meglévő tét: hogyan lesz a rendező


