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A szent strici Egervárott

Mire vállalkozik a nyári színház? Az
önfeledt szórakoztatásra, a harsány vidá-
mításra-e, vagy vállalt magatartásának
egyfajta történelmi-társadalmi gondolat
köré csoportosítása jegyében, nehézveretű
drámák előadására. Tehát valójában
mindaz megtalálható a nyári szín-házak
műsortervében, ami általában a színház,
illetve alkotóinak gondolkodás-módjára
érvényes. Legújabb nyári szín-házaink
egyike ebben az esztendőben határozott
szándékkal, avagy inkább két rendezője
vállalkozókedvének jegyében jófajta
humorral meglehetősen a végletekre tört.
Hogy a különböző nézőigények tökéletes
kielégítése volt-e a cél, avagy véletlen
egymás mellé rendelése az időben,
szellemben, gondolatban és stílusban
olyannyira más-más képet mutató
műveknek, a végeredmény szempontjából
nem fontos. Mindenesetre a magyar
drámairodalom nem éppen leghaladóbb és
legmagasabb szintű ágának fölidézése és a
történelemlátás meglehetősen érdekes
példájaként fölfogható olasz vígjáték
műsorra tűzése a vállalkozó-szellemet, a
szemlélet sokirányúságát példázza.

Némi ironikus felhang vezérli Halasi
Imre rendezését A falu rossza színpadra
állításakor. Tóth Ede „eredeti népszín-
műve" azonban ettől nem válik, nem
válhat sem igazán groteszkké, sem maivá.
Ha az volt a rendező szándéka, hogy egy
korszak irodalmi termésén, színpadi
gondolkodásmódján gúnyolódjék, úgy jól
látta, hogy ezt leginkább A falu rossza
édes-bús történetén teheti. Ám ha magát a
kort kívánta megmutatni, szándéka
hiábavalónak bizonyult, Tóth Ede ugyanis
képtelen volt kora valódi társa-dalmát
ábrázolni. A vidámkodó, jó ritmusú
előadásban a halvány irónia és a
népieskedő magyarkodás keveredik; ennek
mintegy ellenpontjaként játssza az
egervári nyári színház az olasz Fabio
Storelli komédiáját, A szent stricit.

A háromszázas évek kezdetén, a ke-
reszténység államvallássá válásának ide-
jén, Siracusa a színhelye Teomédio tör-
ténetének. Á római trónkövetelők harcából
Constantinus került ki győztesen,

aki felismerte a már kiépült egyházi
szervezetben és a nagyjából egységes
keresztény tanokban rejlő erőt, ezért ki-
egyezett a kereszténységgel. 313-ban adta
ki a milánói ediktumot, amelyben vallás-
szabadságot és különleges jogokat bizto-
sított a keresztényeknek. Nemcsak ado-
mányokkal gazdagította az egyházat,
hanem kiváltságokat adott a papság-nak,
különösen a főpapoknak. A püspökök
még az igazságszolgáltatásban is részt
kaptak, mert a pereket az egyik fél
kívánságára át lehetett tenni a püspök elé,
akinek ítélete megfellebbezhetetlen volt.
Maga Constantinus is „keresztény
alattvalók püspökének" tartotta magát, és
ily módon irányító szerepe volt az egyház
belső életében is. Ezzel lezárult a
kereszténység történetének első nagy
szakasza: az üldözött egyház fokozatosan
diadalmaskodó, uralkodó egyházzá
változott.

A szent strici története: a keresztény
leányért, Lucináért epekedő Teomédio, a
szicíliai hölgyek csábítója, a római er-
kölcsök példamutató megtestesítője, a
bájos gazfickó és strici inkább elfogad-ja
a kereszténységet, mintsem lemondjon
szerelméről. Ily módon keveredik a
keresztények közé, és így a kiherélt
praetor parancsára az igazi kereszté-
nyekkel együtt az arénában az oroszlánok
elé vetik; mártírnak vélik, szentté avatják,
s tunikája csodatévő lesz. A véletlenek, a
félreértések sorozata a szentté-avatás, s a
hivő lány alig veszi észre, hogy holtnak
hitt s szentté avatott lovagja saját maga tér
vissza, nemcsak üdvözült lelke.

Á fölismeréssel Lucinának kell meg-
barátkoznia: mivé lesz a tiszta hit, a tiszta
szenvedély. S látnunk kell a politikai
küzdelmeket, a csalfaságokat, a
szentségtöréseket, a hazugságokat, az
ereklyék áruba bocsátását és a szentté-
avatás komédiáját. Mindazokat az esz-
méket és eszmegyalázásokat, hiteket és
hitszegéseket, amelyek kísérhetik egy új
korszak kezdetét, az új politikai, ha-talmi
szempont megvalósulását, kibontakozását.

Hatalmas komédia, groteszk játék ez a
történelemmel, egy átalakuló korban, a
legkülönbözőbb hatalmi erők áramában.
Storelli gazdag cselekményével oly
biztosan kezeli a témát, oly förgeteges
komédiázásra kényszeríti-készteti a
játékban részt vevőket, és oly ha-
tározottan históriai, mégis történelmietlen,
hogy nem lehet nem észrevenni ko-
médiájában a parabolisztikus hangokat.

Teomédio középkori történetében meg
kell hallanunk más századok kiélezett
helyzetcinek kórképét is. S ezen még az
sem változtat, hogy némileg meghátrálva,
s tán megrettenve a gondolat
merészségétől, az író kitér a végső döntés
elől: kiderül, Teomédio álmodta, képzelte
csupán a történetet, nem más ő, mint a
templom szépségre, gyönyörre áhítozó
sekrestyése.

Miről szól, miről szólhat valójában
Storelli komédiája? A kereszténység ál-
lamvallássá válásán túl értelmezhető min-
denfajta történelmi-társadalmi korszak-
váltás képeként, annak valamennyi gond-
jával, ellentmondásával. De éppígy vo-
natkozhat és vonatkozik is bizonyára
napjaink olasz társadalmának egymást
marcangoló politikai pártharcaira is.

Merő Béla rendezésének alapmagatar-
tása épp az, hogy nem akarja konkrét
politikai képpel, látványosan didaktikus
magyarázkodással ellátni a játékot. Pon-
tos, egységes hangra törekszik, és a för-
geteges komédiában így is jól érzékelteti a
politikai küzdelem erővonalait. Ízléssel
mutatja a Lajos Mari fordította vaskos,
vérbő történetet Menczel Róbert
színpadképében, Hruby Mária kosz-
tümjeiben.

A szent strici címszerepét Nemcsák
Károly alakította ellenállhatatlan humor-
ral, komédiai kedvvel. Óriási lendület-tel
pörgeti az események fonalát, játéka
kiegyensúlyozott, okos és szellemes. Deák
Éva a feltétlen hithű, erényes és a hitében
megrendült Lucinát mutatja. Nádházi
Péter Egnazio alakjában ízlésesen
komédiázik; Szalma Tamás erélyes; Áron
László Rezio és Derzsi János Rutillio
szerepében jól ábrázolja a politikai
cselszövéseket; Egervári Márta erőteljes
színekből formálja Maximillát.
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