
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
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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



alkotómunkája nyomán kortársunkká
Ruzzante, Shakespeare és Marlowe úgy,
hogy közben mégis önmaga maradjon a
mű. Vagy más szavakkal, Arthur Miller
szellemes mondásával élve, „a színház
sok mindent csinálhat a klasszikus vagy akár
modern darabbal, de akármit nem". (Kéry
László: Az abszurd Shakespeare, Angol
írók. Bp., 1975. 35 I.) Á vita tárgya ter-
mészetesen, hogy hol az elfogadott de-
markációs vonal: mikor lépi át a színház a
„sok minden" és az „akármi" határát.

Korábbi korszakokban is voltak előz-
ményei a reneszánsz művészi törekvései-
nek modern előítéletekből való elvetésé-
nek; ezúttal reneszánsz és XX. századi
szemlélet áll egymással szemben a század-
fordulón. Az emberi képességeket kitelje-
sítő tettek szenvedélyes pátosza és ennek
egy radikális romantikaellenes álláspont
alapján történő hamis romantikaként való
félreértése fogalmazódik meg szélsőséges
formában Shaw szarkasztikus kritikájá-
ban. Hiszen Shaw odáig megy, hogy
Shakespeare egyik-másik művét „modern
intellektuális nézőpontból ítélve" egye-
nesen vulgáris „ostobának" nevezi.

Az újra vágyó korszerűséget kereső há-
rom rendező közös törekvéssel a színmű-
vek népiségét a népszínházzal való felfris-
sítő találkozást is keresi a reneszánsz mű-
vekben. A Csapodár madárka először egy
Sárospatak környéki csűr teknő formájú
pódiumán jelent meg magyar színpadon
(Csiszár Imre rendezése, 1975), mielőtt
még a Fehérvári úti művelődési házban
ütötte volna fel tanyáját Szőke István
rendezésében. Valló Péter szinte kaján
kópés élvezettel hangsúlyozza az eleve
nem „finomkodó" Shakespeare-vígjáték
vaskosságait. (Ezt a színművet a hajdani
Nemzeti Színházban még t940-ben is egy
az eredetit „megszelídítő" változatban
merték csak bemutatni.) Miközben Ruszt
József a „gyalázatosan triviális" Marlowe-
drámát még Spiess népkönyvének komi-
kus jeleneteivel is kibővíti.

Faustus
Népi ízlés és humanista kultúra találko-
zása szinte a szemünk láttára ütközik és
egyesül Marlowe alkotásában. A közép-
kortól örökölt hagyományos drámatech-
nika, a komoly és vidám hangulatok vál-
takozása itt hirtelen új tartalommal telí-
tődik. A nagy misztériumjátékok szentek
életét, bibliai történeteket megelevenítő,
szigorúan megkötött vallási rendjében a
névtelen népi szerzők humoros
epizódjelenetei, komikus mellékalakok
szereplése oldotta a kötelező áhítat és a

tragikum feszültségét. Maja az elvont al-
legorikus alakokat szerepeltető erkölcsi
célzatú moralitás, a jó és rossz hatalmak
harcát példázó játékok később a refor-
máció és a reneszánsz hatására világi-
politikai tartalommal és népi-társadalmi
kritikával is telítődtek, s közben, a szá-
zadok során egyre erősödik a komikus
motívum szerepe. Míg a középkori mo-
ralitásban az emberi szenvedély, az ember
bűne megzavarja a világrendet, és pusz-
tulásával, bűnhődésével helyreáll a mo-
rális világrend, a harmónia, addig Mar-
lowe-nál megfordul a viszony: a végtelen-
re vágyó emberi egyéniség, a túlerővel
merészen szembeszálló ember tragikus
bukásának pátosza áll a középpontban. A
kidolgozás változatossága ellenére is
évszázados korszakváltást magába sűrítő
zseniális alkotás ez a mű.

Szinte egyazon műbe sűrűsödött itt az a
fejlődési út, amelyet a világirodalomban
és a színpadon népszerűségében vele
vetélkedő másik legenda és moralitás, a
Don Juan, évszázadok hosszú változásai
során tett meg. Az istenkáromló lovagról,
Don Juanról szóló, Spanyolországban
keletkezett és spanyol földön száj
hagyományban máig élő legenda első
irodalmi megfogalmazása Tirso de Molina
(Gabriel Tellez 1570-1650). (El Burlador
de Sevilla y convidadó de piedra 1643.)
Ezt az istenkáromló elkárhozásáról szóló
középkori moralitást pl. Bécs-ben még a
XVII-XVIII. században is vallási célzattal
játszották mindenszentek-kor. Majd a
külvárosi népszínpad nyers komikumú
Hanswurst és Kasperle játékaként látjuk
viszont a témát, közben előzőleg már a
XVII. században vándor-színészek és a
commedia dell'arte rögtönzött játékaiban
megkezdődik a lírai-misztikus elemek
csökkenésével eltolódása a komikum
irányába. Az eredeti moralitásból, a
megbűnhődő elkárhozott istenkáromlóból
majd csak francia földön, a felvilágosodás
szellemével, Moličre színművében (1665)
válik a moralitás világát messze elhagyó
nagystílű „libertin". Míg végül Mozart
lángelméje Don Giovannijában (Bécs,
1787) megteremti a kisstílű
filiszterkörnyezetből kitörő nagyvonalú
élethabzsoló sokrétűen összetett, vonzó és
taszító tragikusan grandiózus alakját. -
Ezzel szemben Marlowe (1592) már a
legenda első színpadi meg-
fogalmazásával, még a moralitás hagyo-
mányos keretei között, a középkor végén
megteremti az új tartalmat, a lázadó-
vívódó ős értelmiségi tragikus alakját. Egy
sarlatán mágusról szóló népkönyv

alapján teremti meg - a moralitás műfa-
jának hosszú fejlődési útját előlegezve - a
földi gyönyörök szépségeit és a tudás
mindenhatóságát szomjúhozó, elbukó hős
tragédiáját.

Ha a mondandó és keret ütközésének
darabosságát, Faustus álmodott varázs-
hatalmát, nagyszerű vágyait követő kis-
szerű bohóctréfákat akár e dráma kez-
detlegességeinek, későbbi szövegrom-
lásnak, dramaturgiai hibának, akár pedig a
nagyratörő Faustus álmainak kisszerű-
ségbe fulladó szertefoszlását a tragédia
ironikus ellenpontozásának tekintjük is, ez
az ellentmondás a rendezőket mindenkor
szinte megoldhatatlan feladat elé állította.
A színmű utóbbi évekből is-mert
rendezései hol a vásári bohózatot, a mű
népkönyvszerű részét hangsúlyozták
(Melki apátság), vagy éppen ellenkezőleg,
a mű tragikus filozófiai hitvitázó magját az
inkvizíció, az autodafé elé került szerzetes
tragédiáját ábrázolta sokkoló hatásokkal
Grotowski jelentős elő-adása (1963), hogy
csak a két végletet említsük. Ruszt József a
végletek egyesítését, a „tűz és víz"
összefogását választotta. A középkori
misztériumjáték-nak és a belőle
kiemelkedő elementáris reneszánsz
személyiség monodrámájának
keveredéseként fogta fel Marlowe tragé-
diáját, ugyanakkor erőteljesen hangsú-
lyozta a mű népszínházi gyökereit is. E
színpadi elemek századokat átfogó vita-
litásáról egyébként rövid kitérővel talán
érdemes megemlítenünk, hogy a mű-
fajváltozás során, amely a középkori
moralitásból a barokk színjátékba való
fejlődéssel járt, á komikum teljes elural-
kodása következett be, és egy így létre-jött
Don Juan-bohózat még a XIX. századi
bábszínpadon is eleven hagyományként élt
tovább. A Faustusszal keveredett formája a
félig rögtönzött régi bécsi népi színjáték
közvetítésével hazánkban is megjelent a
vándorszínészek színpadán. Marlowe
Faustusának az ördöggel való végső
tragikus vitája a Don Juan-játékba is
átkerült, és Balog István magyar
változatában a XIX. század elejéről való
bábszínpadon és színészekkel is előadható
játékban érdekes módon a misztikus végtől
eltérő népi realizmussal hétköznapi
választás elé állítja az elkárhozásra ítélt
bűnöst.
„Don Juan: (az Ördögnek) Neked nincs
hatalmad rajtam, én még megjavul-hatok.
Ördög: Igenis. Menj, szolgáltasd magad a
törvénynek kezeibe. Szánd meg bűneidet,
és akasztasd fel magad.



Don Juan: Sohasem.
Ördög: No tehát viszlek én."

Ruszt elgondolásának, a bohózatos
Faust-komédiának, van tehát mire támasz-
kodnia a magyar népi színjáték
hagyományban. Gyökerei ide is
visszanyúlnak.

A kritika egybehangzó véleménye sze-
rint az előadás nagy élménye az ősértel-
miségi és a mai atomtudós, a garabonciás
mágus és a XX. századvég kétkedő
értelmiségijének megrendítő találkozása
Gábor Miklós alakításában. A dráma
szélsőséges ellentéteinek, a hidegnek a
meleggel való ütköztetése azonban nem
sikerült ilyen egyértelműen. A Faust-mo-
nodráma nagyvonalú íve, Gábor Miklós
elementáris erejű modern alakítása mellett,
az eget ostromló tudós és gonoszkodó
sarlatán hátterében pedig ott lett volna a
helye a harsány vásári színház-nak is. De a
korszerű stílus keresése közepette, kívülről
bevitt elidegenítő hatások, a „játék a
játékban" áttételes bonyolultsága, a
szertartásos keret statikusságával (a
színészvezetés merevítésével is),
semlegesítette a primitív, de jól bevált
bohózati hagyományokra épült komikus
elemek hatását; az eredeti mű széteső
szerkezetét még mozaikosabbá tette.

Az előzőekben éppen szándékosan
időztünk huzamosabban a műfajtörténeti
fejtegetéseknél, a párhuzamba állított Don
Juan-moralitás fejlődési változatainál, mert
érzékeltetni szerettük volna, hogy a
jelenlegi félsiker ellenére is az eredeti
rendezői célkitűzésben érintett színpadi
forma, a tragédia és vásári színház
találkozása e reneszánsz mű leghitelesebb
megjelenítési útját jelöli. A középkori
moralitás történelmileg-lélektanilag
kialakult belső struktúrája, társadalmi
funkciója és a műfaj eddigi pályafutása is
elválaszthatatlan e kettősségtől: a
démonikus nagyratörés, a tragikus bukás
borzongása és a feszültséget oldó szertelen
bohózat együttélésétől. A vallási rítus és a
szertelen „bolond ünnep" régmúltból itt
maradt emberi igény és színházi
hagyomány. Talán a párhuzamba állított
Don Juan útja a moralitástól a commedia
dell'artén és a bécsi Hanswurston át végül
Leporellót is magába ölelő mozarti
remekműig is biztatást nyújt egy a goethei
alkotástól elhatárolt korszerű Ős-Faust
egységesebb, a mos-tani kezdeményezés
tapasztalatait is értékesítő
megjelenítéséhez.

A félúton maradt érdekes rendezői
elképzeléseken túlmenően is volt az
előadásnak néhány magasztos, lírai szép-

ségű pillanata, amelynek láttán kis sóhaj-
jal megismételhetjük Goethének Marlowe
Faustusára vonatkozó híres mondását:
„Milyen nagyszerűen van eltervezve az
egész!" Ilyen a szőlőfürtöt magasra tartó
állapotos asszony, az Anhalti hercegnő
idillikus nyugalmat sugárzó képe. És
kérdésére, hogy honnét szerzett „tél
szakán" érett szőlőfürtöt, a világot
megismerő büszke ember, a fel-fedezések
korának tudós professzora ad-ja meg a
nagyvonalúan reveláló magyarázatot: „az
év az egész világon két körzetre oszlik, az
ellenkező körzetben ennek megfelelően
nyár van ..." Gábor Miklós a reneszánsz
akadémikus nemes pátoszával és múltba
néző finom iróniával, egy-egy gesztussal,
hanghordozással évszázadokat átívelő
értelmiségi magatartást, kultúrhistóriát
idéz egy rövid pillanat alatt.

Goethe Faustja Ruszt szavaival élve - a
megváltás drámája, ezzel szemben
Marlowe-é már nem a középkori morali-
tásból ismert elkárhozás, hanem a hiten
túllépő, a halál küszöbén a megsemmi-
süléssel szembekerülő ember tragédiája.
Ezt a mű lényegét érintő elhatárolást
szuggesztív erővel tárja fel a rendező és
színész páros. Miközben a bohózati rész
tudatosan hangsúlyozza a goethei

műtől való eltávolodást, a szőlőfürtöt
magasra emelő állapotos asszony és az
elérhetetlen női szépségeszményt jel-
képező testetlenül átsuhanó Helena jele-
neteinek áhítatos művészi hittel teli
megvalósítása legmélyebb rejtett értel-
mében végső soron mégis Goethe művé-
nek befejező Chorus mysticusát sugallja.

Minden múló dolog
Csak puszta jelkép;

Mit toll nem írt le még, Itt
létre kel;
Az Örök Nőiesség
Vonz és emel.

(Csorba Győző ford.)

Az elkárhozott doktornak a színpad
szélén ülő „gondolkodó" szoborként való
megjelenése szép záróképe a „kor-
társunkká" vált Faustus tragédiájának.

Minden jó, ha vége jó

Valló Péter egy interjúban „Helena
sorsszerű ironikus-szatirikus elbukásáról"

beszél. Hogy egy kialakult merev
kasztrendszerben a hozzá méltatlan, ma-
gasabb rangú férj szerelméért hősiesen
megküzdő leány boldog lesz-e végül az

Minden jó, ha vége jó a Vígszínházban (előtérben: Kútvölgyi Erzsébet, Darvas Iván és Lukács
Sándor)



elért házasságban, az csakugyan megkér-
dőjelezhető. (Bár lehet, hogy ez az ő
dolga.) De a színmű alapját képező, Boc-
caccio által feldolgozott régi vándortéma
jellegzetesen humanista szellemű megol-
dását, az alacsony rang miatt elvetett
emberi érték, a hitves végső győzelmét
ennek ellenkezőjére, bukásra változtatni
még a XVI. század végének válságára,
Shakespeare késő korszakának keserű
vígjátékaira gondolva is kissé vitatható-
nak látszik.

A Minden jó, ha vége jó Shakespeare
„problematikus", nehezen értelmezhető
művei közé tartozik. A kritika szerint
valószínűleg egy fiatalkori darabját dol-
gozta át a Hamlet után, tehát feltehetőleg
korábbi és későbbi rétegek vegyülnek az
ellentmondásos színműben. A darab leg-
megoldatlanabb problémája az imádott
férjnek, az ifjú Bertram jellemének za-
varbaejtően ellentmondásos, sőt nem
egyszer már alantas tulajdonságokkal való
ábrázolása. Kétségkívül nem mehetünk el
amellett, hogy a nemeslelkű, kiváló
Helena a hozzá méltatlan ifjú
megnyeréséért küzdött. A darab befeje-
zésében ugyanis túlságosan rövidnek tű-
nik a gyorsan bekövetkezett fordulat,
Bertram végső megbánása. Így nehezen
tudjuk elhinni, hogy Helena hősies
embersége végérvényesen „megváltotta"

volna. De az anyjához tisztelettel ragasz-
kodó, hősiesen katonáskodó nemes ifjú
jellemének ellentmondásossága és a vele
egyívású udvaronctársadalom kritikája,
úgy véljük, mégsem elegendő ahhoz,
hogy csakugyan meggyőző lehessen a mű
címének visszájára fordított értelmezése:
Helena elbukása és végső meg-aláztatása.

Egy kis „eseménynaptár"

Sok minden szól ez ellen a szövegben és
talán magában a korban is. Bertram nyil-
vánvalóan a korabeli többi udvaronccal
és pártfogoltjával, Parolles-lal az élen a
korabeli léha nemesi ifjoncok kritikája.
De megértéséhez - és némi mentségéhez
is - talán azt sem lehet figyelmen kívül
hagyni, hogy mindenkor éretlen gyer-
mekként, „kamaszként" szól róla az író.
Hiszen még harcba sem viszik („túl fiatal
még", azt mondják, és „jövőre" s „túl
korán"). Tehát nyilván csakugyan
túlságosan „zöldfülű" még a házasság-
hoz „a gőggel telt kölyök". Ha mai szem-
mel nézzük, csakugyan éretlen még a
„konszolidált" házasélethez. Harci és
szerelmi kalandokban egyaránt kitom-
bolatlan. Pubertásos kalandvágyát, mint
látjuk, a harcban hősiesen, a nő-ügyekben
(Diana elcsábítása) viszont felelőtlenül,
cinizmussal éli majd ki a játék során. De
hát ez valószínűleg szokásos tipikus
magatartás lehetett a más országban
hadakozó ifjak táborában. Hiszen Diana
már Helena érkezése előtt is fel van
vértezve arra, hogy „az ígéreteik,
csábításaik, esküik, zálogjaik és a gyö-
nyörnek ezek az eszközei nem azok, mik-
nek mondják őket". Ahogy Parolles
mondja, Bertram úgy szerette „ahogy
úriember szeret egy nőt", „szerette is meg
nem is". Merő tévedés az is, hogy Helena
bukásra ítélt naiv gyermekként vakon és
illúziókkal (talán saját elbukott
kezdeményezéseinket is belevetítve) sze-
reti a szép ifjú Don Juan férjurát. Ezt a
ragyogó fiatal polgárleányt ugyanis élet-
korát meghazudtoló éleslátással, emberis-
merettel ruházta fel Shakespeare. „Helena
bölcs (kiemelés P. A.) és szép és fiatal."

Korántsem éri váratlanul Bertram firenzei
szoknyapecérkedése, sőt éppen ellen-

kezőleg: eleve könnyelműségére számítva
építi fel férje számára a csapdát. Előre
tudja, hogy az ifjú a király előtt meg fogja
tagadni és alázni Dianát: „Még neked,
Diana tűrnöd kell értem, amire tanítalak."

Helena jól ismeri kora társadalmát, tudja,
mi ellen száll síkra. A polgárlánnyal való
házasság elutasítását maga Helena em-
berileg megalázónak érzi, de a kor tár-
sadalmi kasztjainak ismeretében szinte
sorsszerűnek, saját szerelmét pedig
„nagyravágyónak" látja. Bertramot maga
felett álló urának ismeri el. A mésalliance,
a rangon aluli házasság, a társadalmi
korlátokkal szembehelyezkedő szerelem
eleve tragikus bukásra van ítélve a kö-
zépkorban. Balladáinkban is (Kádár Kata)
a vár és a kunyhó motívum csakis tragikus
végkifejlettel jelenik meg. Hogy a tragédia
helyett házassággal végződjön a kasztokat
áttörő szerelem, valamilyen rendkívüli
csodának (pl.: a pásztor-lányról kiderül,
hogy királyleány, mint a Téli regében) kell
történnie. Hogy ilyen csoda nélkül csakis
tragikus reménytelenség lehet az ilyen
szerelem osztályrésze, arra Helena maga
is utal:

„Mintha tündöklő csillaggal akarnék
Nászt ülni, oly magasan áll fölöttem:
Így bűnhődik a nagyratörő szerelmem,
Az oroszlánnal párosodni vágyó
Ünő meghal vágyáért..."

De a középkori tradicionális korlátot
éppen ezen a ponton robbantja szét az új
társadalmi tudatot teremtő reneszánsz
szelleme. A „csoda" itt is megtörténik :
Helena a halál széléről hozza vissza a
menthetetlennek tartott királyt. Most már
a tudomány, az új öntudatra ébredt emberi
szellem míveli az új „csodát". A korszak
átlagemberének szemében Bertramnak a
rangon aluli házasságot el-utasító
magatartása nyilván „a konvencionális
mindennapi fiatalember" szokványos
reagálása, bocsánatos bűne. Meglepőbb,
merészebb dolog részéről a király
parancsa, „kegye" ellen való lázadás. Igen
ám, de lehetséges, hogy a korabeli
„eseménynaptár" tanúsága szerint talán
éppen ez tette őt rokonszenves „dühöngő"
ifjúvá a nézőtéren ülő tinédzser ifjú
nemesek szemében. FIa ugyanis a
szerelemhez való jog, az embernek és
nőnek joga saját sorsának irányításához a
humanizmus szellemének, a
reneszánsznak vívmánya, akkor arra is
kell gondolnunk, hogy ugyancsak elavult
feudális intézmény lehetett a királyi gyám-
kodási jog, amellyel a feudális főnemes

Koltai Róbert és Helyey László a Csapodár madárka előadásában (Nemzeti Színház)



kiskorú gyermeke az apa halála esetén a
király gyámsága alá került, és az uralkodó
ilyen esetben a kiskorú árva házassága
felől is teljhatalmúlag döntött. Kéry
László szerint Shakespeare Angliájában
nagy volt az elégedetlenség a
földbirtokosok körében a sok vissza-élésre
alkalmat adó elavult királyi gyámkodási
jog miatt. Jakab első parlamentjében,
1604-ben (tehát éppen a darab ki-
nyomtatásának évében) sürgős rendezést
követeltek a királyi hatalommal elé-
gedetlen befolyásos elemek. Ezek után
ugyancsak elképzelhető, hogy a fiatal
Bertram végső soron jogos tiltakozása a
hatalmi szóval ráerőszakolt házasság ellen
nagyon is időszerű volt, és a király sza-
vaira, „ő a feleséged", Bertram modern
válasza: „Feleségem! Kérlek, felséges úr,
hadd használhassam saját szememet ilyen
ügyekben" - talán nyíltszíni tapsot váltott
ki a nézőközönség részéről. Még talán
nemis tartották elképzelhetetlennek a
gyors happy endet, amely szerint Bertram
csak akkor volt hajlandó beadni a derekát,
amikor felesége az elképesztő
követelményeket teljesítve, női mivoltá-
ban is bebizonyította vonzó tulajdonságait.
Shakespeare-nek és az Erzsébet-kori
reneszánsz színháznak éppen az az egye-
dülállóan csodálatos (csak az ókori görög
színházban fellelhető) jellegzetessége,
hogy az élet sokszínű bemutatásával tudott
szólni a társadalmat érintő gondokról a
nézők legkülönbözőbb rétegeihez. A
polgárleány erkölcsi, szellemi fölényével
szembeállítja a nemesi ifjoncok léhaságát,
és ugyanakkor a sokoldalú képben jelzi az
elavult törvény tarthatatlanságát is.

„Szép lány, nézz szét: e nemes úrfiak
Csoportját felkínálhatom neked.
Uralkodói és apai hatalmam
Van fölöttük: te választhatsz kötetlen, És
közülük nem ellenkezhet egy sem."

És így Bertram jogos lázadása:
Király: „Tudod, hogy felkeltett a beteg-
ágyból."
Bertram: „És most énnekem kell belefe-
küdnöm,
Mert te felkeltél ?"
talán népszerű is lehetett, hiszen érdeklő-
dést keltő, izgalmas beszédtéma az olasz
fehérnép körében is.

„Most meglátod egy földidet, ki sok
Jószolgálatot tett.

Mondják, Franciaországból szökött

Mert megházasította a király
Kedve ellen. Mondd, igaz lehet ez ?" (Vas

István fordítása)

Íme az érem két oldala, az átmeneti kor
képe. Így talán tapsolhatott a polgár a
kasztrendszert áttörő Helena hősiességé-
nek, a nemes ifjúság pedig Bertram jogos
lázadásának. Íme az élet teljessége a
shakespeare-i játékban.

Elvi viták - művészeti vetületek
Ha a színmű jelmondatának negatív ér-
telmezése ellen felhozható mozzanatokról
szólottunk is eddig, a színház felől nézve,
e filológiai meggondolásoktól függetlenül,
vagy éppen ezek ellenére is, nyilván
születhetik a sokrétűen értelmezhető
vígjáték szokatlan felfogásából érdekes,
újszerű előadás. Most is ez történt.
Szellemesen megszerkesztett, virtuóz
szakmai tudással megvalósított újszerű
rendezői koncepció, sodró tempójú lát-
ványos szórakoztató-elgondolkoztató já-
ték jött létre. Most mégis éppen az iz-
galmas színházi élmény nyomán kelet-
kezett hiányérzetünk magyarázatát keres-
ve (korunk szkepticizmusát talán túlsá-
gosan direkt módon a reneszánszba
visszavetítő koncepció révén) jutottunk el
a Shakespeare-kritikában jan Kott nagy
hatású tanulmányai kapcsán kialakult vi-
tához. Á Shakespeare-kritikában Kott
értelmezésével szemben nyilvánított vé-
lemény lényege, hogy szembehelyezkedik
Kottnak Shakespeare-t a bomlófélben levő
társadalom tagjaként megjelenítő
felfogásával, valamint azzal a meg-
állapításával, hogy „éppen a történelem
értelemnélkülisége, értelmetlensége teszi
Shakespeare-t a mi kortársunkká". (Alick
West: Shakespeare-i elemek a mai
színm

ű
vekben. Shakespeare a változó világ-

ban. Kossuth, 1964. 241. lap.) Lényegé-
ben tehát West is a Beckett-tel való túlzott
filozófiai azonosítással száll szembe,
akárcsak Kéry László, aki Kott „reveláló
összefüggéseket feltáró" nagy tudását
elismerve szintén tévesnek minősíti Kott
azon felfogását, hogy „Shakespeare
abszurd-egzisztencialista drámákat írt, ez
köti őt korunkhoz, vagy más szóval: a mai
színpadon csakis abszurd egzisztencialista
drámaként lehet előadni Shakespeare
műveit. Mert ez felel meg legjobban mind
a reneszánsz, mind a mai kor lényegének."

(Kéry László: Az abszurd Shakespeare.
Angol írók. 1975. 35. lap.) Az emberi
küzdelem abszurditásáról vallott nézet,
hogy ugyanis a történelem gépezet,
mechanizmus, mint a

vurstliban az elvarázsolt kastély padlója,
amelyen a szükségszerűen ellentétes
irányban mozgó ember végül mégiscsak
elveszti az egyensúlyát a nézők nagy
mulatságára, képletes eszmetársítással
csak-ugyan felbukkan a vígszínházi
előadás záróképében. Valamilyen módon
ezt a vurstliban, a színpad fehér
ringlispiljén a nézők mulatságára elbukott
hőst éreztük ebben a visszájára fordult
„győzelemben", végül is keservesen
kiharcolt happy endingjéhez érve
megalázottan pucér hasát mutogató,
pellengérre állított szegény kis Helenában.
A szövegből közvetlenül nem indokolható
pantomim drasztikusan szimbolikus
záróakkordja nyilvánvalóan szándékolt
agresszivitással visszafelé is értelmezi az
egész koncepciót. És ez az a pont, ahol
úgy érezzük, a megfelelő mérték hiánya
már lényeggé válik. A groteszk uralma
túllép azon, amit az eredeti mű elbír. „A
mennyiség átcsap a minőségbe." Ha eddig
valóban jól szórakoztunk; magával sodort
a szatirikus, ironikus, frissen szemtelen
abszurdoid játék lendületes tempója, ez a
drasztikus színpadi látvány egy csapásra
szét-robbantja a költői nőalak varázsát és
vele együtt az egész mű lelkét. A
provokálóan harsány, szkeptikus
megközelítés ugyanakkor a felfedezés
örömével termékenyítőn, frissítően is hat:
új színek, rejtve maradt új vetületek is
kerülnek fel-színre a darabban és a
színészi játékban. Az abszurd színház
hatására felerősített bohócszerep például
új lehetőségeket nyitott Kern András
nagyvonalú alakításához. Az önironikus
játékstílusnak és egyben az egész
előadásnak művészi fénypontja Darvas
Ivánnak a rang és érdemről szóló nagy
tirádája. Ebben a többrétű játékban új
értelmet nyer a szöveg, amely a
hagyományos előadásban talán már
„tanmeseként" peregne le tudatunkon.

Ez az egyedülálló művészi bravúr mára
tekintő szkepticizmussal, iróniával, a
mához közelítve sem torzítja el a rene-
szánsz író keserűséggel vegyes igaz hit-
vallását. Érdekes paradoxonként a ra-
gyogóan szellemes komikus ötletben,
amikor Darvas hirtelen angol nyelven,
gunyorosan deklamálja a patetikus tirádát
az angol blank-verse csodálatos fel-
szikráztatásával, döbbentünk rá, hogy mit
is veszítettünk azáltal, hogy a sok látvány
mögött némileg elsikkad a mű líraisága,
költészete ebben a világosan kimunkált,
biztos vonalvezetéssel meg-valósított
koncepcióban. Ha Marlowe és
Shakespeare gondolatvilága sok vonat-



kozásban kapcsolódik is ahhoz, amit Kla-
niczay Tibor az 1560 utáni kor „szomorú
emberei"-ről elmond, a kései reneszánsz
tragikus hőseiről, korukat messze
meghaladó lázadóiról, akik mindannyian,
Tasso, Bruno, Montaigne, Greco,
Shakespeare, az egész emberiség fejlődése
egyik legnagyszerűbb pillanatának, a re-
neszánsz fénykorának szülöttei, mégis
már egészen más világban éltek, mint
nagy elődeik, Erasmus, Luther, Machia-
velli és Michelangelo, mégis miközben e
„szomorú emberek"-ről szólva elmond-
ja, hogy életművük, életútjuk, sorsuk azt
példázza, hogy a reneszánsz humanizmu-
sának bealkonyult, ismét csak maga Kla-
niczay figyelmeztet arra, hogy „bár a
XVI. század második felének válsága el-
söpörte az emberi teljességnek, az emberi
tudás és hatalom határtalanságának,
ember és világ irreális harmóniájának re-

neszánsz utópiáját, a kor legnagyobbjai
mégis folytatni, fenntartani próbálták a
nagy reneszánsz eredményeit. (Klaniczay
Tibor: A manierizmus. Bp., 1975)

E hatalmas ellentmondásokkal teli kor-
szak nagy alkotói, sőt egy-egy alkotó egy-
azon korszakának különböző művei is,
úgy véljük, mindenkor csak egyenkénti
differenciált elemzéssel értelmezhetők.
Ezért is gondoljuk, hogy a késői keserű
vígjátékok sorába tartozó Minden jó, ha vége
jó időbeni közelsége és bizonyos hason-
lóságok ellenére is lényegesen eltér a Sze-
get szeggel vagy éppen a Troilus és Cressida
sokkalta sötétebb tónusú szellemétől.
Ebben a műben kora társadalmának tükröt
tartó keserűsége mellett mégis érvényesül
az emberi helytállás, az ember-nek
megnövekedett cselekvési szabadsága,
amely - hogy ismét Kéry Lászlót idézzük
- „minden ellentmondásossá

gával és végletességével együtt mégis-
csak nagy vívmánya volt a reneszánsz-
nak, amely nélkül a shakespeare-i dráma
létre sem jött volna".

A reneszánsz ember

A középkorból kilépő ember a földi si-
ralomvölgyre és a túlvilágra szegzett te-
kintet helyett a földi létben veti meg a lá-
bát, ennek minden gyönyörhabzsolásával
és azzal is, hogy fizet a hit elvesztéséért. A
túlvilági elkárhozástól való rettegés alól
felszabaduló, a szexualitás, az élet
gyönyöreit rettegés nélkül habzsoló ember
diadalmas nekivadulásával érzékelteti a
Boccaccio Dekameronja nyomán készült
filmnek egy epizódja a XIV. századbeli
ember tudatában megindult mélységes
fordulat értelmét. Az az epizód, amikor a
vallásos önmegtartóztató fiatal-emberhez
álmában visszatér a túlvilágról
élethabzsoló barátja, s megtudja tőle, hogy
odafent a szeretkezéseit nem számították
bűnei közé, mire a fiú azonmód kiugrik az
ágyból, és éjszaka, percet sem veszítve,
„nem bűn! nem bűn!" ujjongással rohan a
menyecskéhez. - Számomra valahol itt,
ebben a XIV. században kezdődő
robbanásszerű felismerés-ben születik
meg a reneszánsz színművek hőseinek
archetípusa, a földi boldogságot mámoros
örömmel felfedező, majd érte életre-
halálra küzdő reneszánsz ember. Az
agyafúrtsággal, primitív ravaszkodással
küzdő XVI. századi Ruzzante és Csapodár
madárkája, a XIV. századi Boccaccio-
novellából a XVI. század társadalmába
átemelt fölényes műveltségű, merész
polgárlány, Shakespeare Helenája és végül
a minden földi korlátot szétfeszítő,
mindenre szomjúhozó, mindent birtokolni
vágyó gigantikus lázadó és meg-rettenő
tudós ember: Faustus. Végül is akár a
diadalmas embert, akár a csalódott
„szomorú" embert látjuk is meg a
reneszánsz színművekben, akár gyönyör-
re, hatalomra szomjúhozik, mint Faustus,
vagy a szomorú, csalódott Mefistóval
együtt úgy látja, hogy a „pokol" a föld,
ahol vagyunk, akár kapzsi telhetetlenség-
gel fut a földi javak és a másik nem után,
mint a csapodár madárka és az érte meg-
veszett három groteszken agyafúrt férfi,
vagy a tisztán izzó szenvedélytől hajtott
szépséges Helena, mindenkor mégis-csak
az evilági boldogságért életre-halálra
küzdő emberről szól a nóta. Hatalmas
színészi lehetőséget kínál, felfokozott
követelményeket támaszt a reneszánsz
színház. A rendezés nem mellőz-heti és
nem pótolhatja a nagy színészi

Jelenet a Doktor Faustus várszínházi előadásából (Jordán Tamás és Gábor Miklós) (Iklády László
felvételei)



játékot. Gábor Miklós, Sinkovits Imre és
Darvas Iván végletesen különböző stílusú,
tartalmú és fajsúlyú szerepekben
maradandó példaként sugárzó reneszánsz
embert tudott megalkotni. Amikor a ren-
dezés viszont valamilyen meggondolásból
magára hagyja, vagy túlzott intellektuális
elképzelésekkel visszaszorítja, esetleg a
gépezetek hangsúlyozásával, de-
korativitással elnyomja a színészi játékot,
akkor így vagy úgy mindenkor hiányér-
zetünk támad. Nem érezzük feltámadni a
sokszínű reneszánsz játék gazdagságát,
minden keservével együtt is gyönyörű
humánumát. A primitív, jelentéktelen kis
Ruzzante-darab varázsa viszont éppen ab-
ban rejlik, hogy Szőke István a színészre, a
szerepre épít, kibontakoztatva a commedia
dell'arte őseit jelző színpadi típusokat.
Ruszt perdöntő felfedezése és ma-
radéktalan sikere a nagy színésznek nyúj-
tott, mélyen elemzett, nagy szerep. Valló
Péter szellemes, önironikus játékstílusában
nemcsak a fehér, apró jelzésekkel elütő
kosztüm kissé egyenruhaszerű, ha-nem az
érdekes színészi személyiségek is némileg
nivellálódnak. Olyan ez, mint-ha egy
kitűnő karmester határozott vezetésű
pálcája alatt, zenei hasonlattal élve, szinte
hasonló hangon szólna a hegedű, a brácsa
és a fagott is a szólóképes, remek
muzsikusokból álló zenekarban. Holott az
emberi egyéniség nagy felfedezését,
kibontakozását, a reneszánsz világát kel-
lene megidéznie a színpadnak. Az új hul-
lám rendezőinek törekvése, hogy a rene-
szánsz művek gazdag lehetőségeiből fel-
tárja mindazt, amire a mai néző leginkább
rezonál, vitára késztető, pezsdítően újszerű
előadásokat eredményezett. Jellegénél
fogva legkevésbé problematikus és így
nyilván legegységesebb is Szőke István
Ruzzante-rendezése. Vitathatatlanul
bravúros és érdekes problematikus voltá-
val egyetemben Valló Péter Shakespeare-
rendezése, míg félmegoldásával is mara-
dandó, magasrendűen katartikus élmény
Ruszt-Gábor Ős-Faust-interpretációja.

CSERJE ZSUZSA

Debreceni előadások
kérdőjelei

Három színházi estéről

A debreceni színházi élet válságairól
immár hosszú évek óta igen sok szó esik
a sajtóban. Szinte szakirodalma van a lát-
leleteknek, amelyek azt vizsgálják, mi
okozza a sorozatos kudarcokat. Sorra
jöttek az új igazgatók és főrendezők, s
nyilatkoztak: hogyan képzelik megoldani
a tarthatatlan helyzetet. Részletes hely-
zetelemzést olvashattunk a SZÍNHÁZ
1977. augusztusi számában. Már ott szó
esett mindarról, ami gátja a debreceni
színházi élet egészséges fejlődésének. Az
említett igazgató- és főrendező
változásokon kívül a színészek
foglalkoztatott-sági problémáiról
csakúgy, mint az épületgondokról.
(Köztudott: azóta bezárták a
nagyszínházat.) A játszóhely kérdése
egészen az idei tavaszig aktuális maradt.
Most végre átadták a Kölcsey Ferenc
Művelődési Központ színháztermét, ám
itt is igen sok a technikai meg-
oldatlanság (rossz akusztika, díszlettáro-
lási gondok stb.).

Azt is olvashattuk, hogy a közönség
leszokott a színházba járásról, visszahó-
dítása égető feladat. Talán csak az opera-
társulat az, amely minden nehézség elle-
nére egyenletes színvonalon működik.
Am ha bízunk az újonnan kinevezett Gali
László igazgató és Lengyel György mű-
vészeti vezető reménytkeltő nyilatkoza-
taiban, akkor most valóban optimizmus-
sal nézhetünk a jövőbe. Ehhez azonban,
úgy vélem, elsősorban az eddigi művészi
munkát kell megvizsgálni.

Három előadást láttam májusban, ame-
lyek, nézetem szerint, reprezentálják az
elmúlt szezont, s bizonyos értelemben
utalnak a következő, reményteli évadok-
ra is.

Egy igazi úr

Az O'Neill-dráma hőse Cornelius Melody,
az ír származású Boston környéki kocsma
tulajdonosa, aki Wellington se-regében
őrnagyként hősiesen harcolt Napóleon
ellen, s csak egy végzetes párbaj miatt
esett ki a tisztikarból. Ekkor ha-józott át
Amerikába. Az új életbe nehezen
beilleszkedő, az őt megrövidítő utált
jenkik világából menekülni vágyó Corne-
lius az alkoholmámor perceiben most is

igazi úrnak képzeli magát. A hajdani, le-
tűnt dicsőség bűvkörében él, régi dísz-
egyenruhájában feszít a tükör előtt, min-
den évben megünnepelve a nagy csata
emlékét. S miközben büszkén, szent hit-
tel ragaszkodva álomvilágához, Byron
sorait citálja, családja és környezete éle-
tét pokollá teszi. Igy ír erről Mihályi Gá-
bor Végjáték című könyvében: „O'Neillnak
nincsenek kétségei az élethazugságok
értékét illetően. Igaz, mély részvét fűti
elesett alakjai iránt, s megérti, hogy szük-
ségük van az illúziókra az élet elviselé-
séhez. De azt is látja, hogy a képzelgések
csak elodázzák a katasztrófát, sőt a
hazugságok pusztulásba sodorják azt, aki
rabjukká válik, akiben nincs erő ahhoz,
hogy tudomásul vegye a valót... Az
O' Neill-hősök tragédiája akkor követ-
kezik be, amikor rá kell ébredniök arra,
hogy alkoholmámor táplálta álmaikat,
illúzióikat már nem lehet többé fenntar-
tani, amikor az igazság visszavonhatatla-
nul áttöri a képzelgések hurkát."

Az előadás láttán elgondolkodtam az
O'Neill-játszás módjairól, lehetőségei-ről.
O'Neill drámaírói módszerében a
helyszínek leírása az utolsó szögig pontos
és részletező, szereplőinek külsejét,
alkatát, ruházatát aprólékosan közli, a
lélektani helyzetek, kapcsolatok bonyolult
szövedékének, az érzelmek finomságai-
nak olyan mélyreható elemzését adja egy-
egy zárójeles instrukciójában, hogy drá-
máinak előadása már azzal a tökéletesség
lehetőségét hordja magában, ha minden
szerepre megtalálják a leírásnak ideálisan
megfelelő színészt, aki aztán „csak"

hitelesen, érzelemgazdagon és az instruk-
cióknak pontosan megfelelve megvaló-
sítja az író megálmodta alakot. Ennek el-
lenére elképzelhető persze, hogy egy ren-
dező nem akar mindenben hűséges len-ni
drámaírónkhoz, mert úgy érzi, akkor nem
tudná érvényre juttatni a dráma mához
szóló mondandóját. Így aztán nem
ragaszkodik a leírtakhoz, akár a díszlet-
ről, akár a szereplők lelkivilágának áb-
rázolásáról van szó. A rendezői szándékot
azonban az előadásnak kellene hite-
lesítenie.

A debreceni Egy igazi úr előadása nem
érte el a kívánt hatást, a dráma nem ra-
gadta meg a nézőt. Ennek legfőbb oka a
fent említett problémakörben keresendő.

Feltételezhetően a rendező, Rencz An-
tal a melodramatikus elemeket szerette
volna kiirtani az előadásból, ám ezúttal az
igazi érzelmek is áldozatául estek, s a pro-
dukció savát-borsát vesztette. „Csak sem-
mi ellágyulás" - mondja magának Cor-


