
E
z
l
r
e
h
„
h
d
o
f
v
r
h
a
s

S
r
r
f
r
a
s
n
a
m
i
S
r

A

H

z azt bizonyítja, hogy létezik egy másfajta kö-
önségigény is. Állástól, iskolai végzettségtől,
akhelytöl függetlenül megérett egy közönség-
éteg, amely kiéhezetten várja, hogy a művészet
ligazítsa a személyes problémáiban. És ezért
ajlandó bizonyos eröfeszítésekre is. A másik
felfedezésem", hogy mennyire nem igaz az,
ogy a magyar lélektől idegen az irónia. Ez a
arab legalábbis - nézőtéri tapasztalataim szerint -
tt hat, ahol a legélesebb az irónia. Meg-
igyeltem, hogy az ironikus motívumoknál - a
izsgajelenetben, a telefonnal való játéknál -
endszerint hátulról indul el a nevetés. Az olcsóbb
elyekről, ahol a fiatalok ülnek. És ez a nevetés
zt jelenti számomra, hogy van kinek komolyan
zólni.
Hetekkel a bemutató előtt találkoztam egyszer
zabó Györggyel, aki elmondta, hogy évek óta
itkán jár színházba. Az indok? Túlságosan sze-
eti, túlságosan hat rá. Megrázza, felemeli vagy
elbosszantja. Filosz létére nem az irodalmi
emek, hanem az „igazi színház" az eszménye. Ha
Szekrénybe zárt szerelemnek történetesen nem ö a

zerzöje, alighanem erre a darabra rábeszélném:
ézze meg. Távol van attól, hogy hibátlan legyen,
z elsö részben felcsigázott várakozásunkat a
ásodik rész nem tudja teljesen kielégíteni, mégis

gazi színház. Es ebben a drámának és a Pesti
zínház ötletgazdag, kitűnő elöadásának egyenlö
észe van.

RNOLD WESKER

új drámát írt The Friends (Barátok) címmel, és
ó' maga akarja rendezni a mű előadását is. Úgy
hírlik, hogy Londonban sem a Royal
Shakespeare Company, sem pedig a Royal
Court nem hajlandó eleget tenni ennek a fel-
tételnek, ezért valószínűleg Stockholmban lesz a

dráma ősbemutatója.

AROLD PINTER

nem kapható arra, hogy színdarabjait szín-
házüzemként működő éjszakai mulatóhelyeken

játsszák. Megtiltotta Kollekció című szín-
darabjának előadását a bécsi Moulin Rouge-
ban, mint ahogy ugyanennek a műnek a
müncheni Theatron Eroticonban való bemu-
tatását is megakadályozta.
Theater Heute, 1969. május

MAJOROS JÓZSEF

„Mily komázás az istenekkel!"

A Bachus a Tháliában

1.

Ennek a XVIII. századi, ismeretlen szerzötöl
származó magyar iskoladrámának a bemutatása:
meglepetés. Meglepetés még akkor is, ha a
Thália Színház és Kazimir Károly a „borotva-
élen táncolás" minden kockázatát következetesen
vállaló kísérletezö kedve az idök folyamán
megajándékozott már bennünket egy-két hason-
ló, váratlan kirándulással. Ami a Bachust illeti:
azt hiszem, ez a legösibb réteg, amit a magyar
dráma, a magyar színház múltjában kutató szín-
házi szakembereink eddig feltártak, s alkotó mó-
don megelevenítettek.

Ismét egy „felfedezés" tehát a Thália prog-
ramjában. Talán nem lesz érdektelen, ha egy
rövid kirándulás erejéig a felfedezés nyomába
indulunk.

2.

A hazai iskoladráma új korszaka körülbelül a
XVIII. század 60-as éveire datálható. A jezsuiták
latin nyelven írt moralitásai erre az időre háttérbe
szorultak, s a piaristák és pálosok kezében a
magyar nyelvű iskoladráma különféle formái
fejlődtek ki. Az elsö lépést ezen az úton a
„magyarosítások" jelentik: Plautus, Metastasio és
Moliére lesznek a leggyakrabban játszott
„magyar szerzök". Egerben kerül színre az
Úrhatnám polgár magyarosított változata, Fenn-
héjázó és maga sorsával meg nem elégedő embernek
bolondsága címmel. Simai, Pállya és Hagymási
tolla nyomán a ravasz szolgák, a kapzsi ingyen-
élök, az üresfejű, dölyfös, de késöbb felsült gaz-
dagok népesítik be a diákszínpadokat. Egy másik
kezdeményezés a hazai, népies hagyományokhoz
nyúl: a népi szólások és a népi humor felhaszná-
lásával egyfajta plebejusi szellemet honosít meg.
Kedvenc figurái a fűzfapoéták, ispánok, cigá-
nyok, kiszolgált katonák, bohócok (ez utóbbiak
közül a legelevenebben megírt figura Szathmári
Paksi Sámuel Mariója, aki tréfás monológjaival,
vaskos „kiszólásaival" a commedia dell'arte leve-
göjét élesztette). S szólnunk kell végül a bohó-



zatról vagy travesztiáról, amely főleg az antik
istenek kigúnyolásában lelte önfeledt kedvét.
Szathmári Phaedrája, Szászi Didója felvonultatja
az egész barokk mitológiai, apparátust - negatív
előjellel persze.

A magyar nyelvű iskoladrámának ezeket az
irányzatait egyébként Csokonai munkásságából is
kielemezhetjük: a Dorottya és a Béka-egérharc a
barokk allegória és heroizmus megannyi tra-
vesztiáját szolgáltatja.

3.
A pálos Bachus a felvázolt irányzatok mind-

egyikével rokonságot tart. Keletkezéséről nagyon
keveset tudunk. Tudjuk azt, hogy „Sátoraljaújhely
mezövárosában" mutatták be „Első Remete Szent
Pál szerzetének gondviselése alatt nevelkedő s
tanuló ifjúságtul T. P. Borss Dániel pro-
fesszorságában, 1765-ik esztendőben, farsang
utolsó napján". Bayer József úttörő jellegű
tanulmányában (Pálos iskola-drámák a XVIII.
évszázadból - 1897) megemlít ugyan két szerzőt
(Billisics Márton és Szabadhegyi Mihály), de
biztos adatok híján kérdöjelet tesz a nevük után.
Egy biztos adatunk azért mégis van: a Bachust P.
Táncz Menyhért másolta le teológiai stúdiumai
közben.

A Bachus a klasszikus mitológia travesztiálásá-
val váltja ki elsősorban a komikus hatást; de
jócskán merít a népies farsangi játékok témakö-
réből, s írója alighanem ismerte Moliére Képzelt
betegét is.

Bachus, mint egy „benyakalt korcsmai hős" lép
elénk, hű serege „kövér farának árnyékában"
húzódik meg; Jupiter megelégeli fiának boros
dicsőségét, s „Vulcanus menköveivel" veri le őt
„szurkos Tronussábul". A vesztét érző Bachus
most Apollóhoz fordul segítségért; érdemei el-
sorolásában a farsangi játékok hangulata elevene-
dik meg: „Járd el bár az iskolákat, járd el a kor-
csomákat, vizsgáld meg a karokat, kérdezd bár az
Orgonistákat - Csekély Deák, redves Musikus, a
ki mit egy nap keres, más nap meg nem iszsza. De
még a vény Czigány is jobban húzza a nótát, ha a
Boros korsóhoz fenyheti vonyóját". Apolló
szkeptikus válasza : „... ha tudtam volna, hogy
Bachus illy nagy éllesztője az elméknek, már
régen Parnassus hegyérül Tokai vagy Bogloskai
hegyre vontam volna kilencz musáimmal
sátoromat". Ariadne, Bachus felesége és Berta, a
hímnemű szolgálólány segítségül hívják a doktort
és a borbélyt, s noha ezek „klistéllyal" és
„köpöllyel" is megpróbálkoznak, mindhiába. Az
elbizakodott Bachuson beteljesedik Jupiter vég-
zetes akarata. A darab végén Venus könyörög

Bachus szabadulásáért, ám Jupiter hajthatatlan:
„Tanullyanak rajta . . . hogy Bachuson felül is
vagyon Istenség, Ennek Égh, Föld s Pokoly
méltán térdet hajcson".

„Mi minden nincs abban!" - kiált fel Bayer -
„mily komázás az istenekkel! Akárcsak Offen-
bach Olympusán!"

4.
Kazimir Károly jól megérezte az alapanyagban

rejlő legfőbb lehetőséget: játékosságnak és
ötletességnek szabad áradású terét. A darab at-
moszférájának felelevenítésén túl remek ötletek
egész sorával bemutatja azt is, amit ez a produk-
ció végsö soron kifejez: a korabeli iskolai játékok
naiv-ügyetlen „szertartásainak" körülményeit. Azt
az esetlenségében megható eröfeszítést, amellyel
az iskola tanulóitól egészen a pedellusig erre az
alkalomra mindenki Thália szolgájává szegődött.
A színpad bal oldalán elhelyezett harmónium, a
lóca, a boroshordó, a színen átmenő zenészek és
egyáltalán: a keretjáték hamisítatlan „iskolás"
levegője (a szerepek kiosztása és a diákok
reagálása; az alsó osztályosok „magolása" és
rakoncátlan kívülállásuk a „komoly játék" közben;
a mennydörgés és vihar felidézése a statiszták
által; a rendezői instrukcióknak egy kisdiák által
történő megszólaltatása) egyszerre láttatják a
hajdani színházat és annak sziporkázó ötletekkel
telített paródiáját is.

5.

A színészek fejest ugranak a megannyi ötlet
lehetőségébe. Látszik: élvezik a játékot, szeretik
az előadást.

Bachus: Harsányi Gábor. Úgy viseli hatalmas
potrohát és bortól feszített bendőjét, mintha ez
lenne természetes állapota. Vagyis szeretettel,
„kímélettel" - sután-nehézkes járása is a boros
flaskókra való körültekintő felkészülést példázza.
A szavakat, mondatokat az éneklö népieskedés-
ben meríti meg - túljátssza a szerepet. Ponto-
sabban: hozzáadja a szerephez a sátoraljaújhelyi
diákszínjátszó ügyetlen kezdetlegességét is, el-
játssza a szerepen belül az alkalmi színjátszó
lámpalázát meg ami ebből következik: a bárdo-
latlan hangoskodást. Egész alakítása erre a
„pszichikai rugóra" épül: állandóan és közvetle-
nül éreznie kell a hatást, amit kivált - ennek ér-
dekében kántál fejhangon, ezért követi szeme oly
bamba révülettel balsejtelmeit, fájdalmait no meg
a bor enyhítö hatását.

Jupiterrel való jeleneteiben az elsö pillanattól
kezdve valamiféle szégyenlős gátlásosság vet
árnyékot felhőtlen hancúrozásaira. Ugyanakkor



szerepe szerint tulajdonképpen csak a darab
második felében „szeppen meg" Jupitertöl, odáig
a bor és a mámor elpusztíthatatlan kedvű
istene. Az az érzésünk: nem is annyira Bachus
fél itt Jupitertől - Harsányi ügyes leleménnyel a
diáknak a szerep álarcán is átsütö félelmét
játssza el a Jupitert alakító tanárjától.

Amikor Esculapius eret vág rajta, valójában
már alig van benne élet. Á . egyszerre csak hát-
rabillenti fejét, s gyerekes kíváncsisággal végig-
nézi a saját vérvételét. Arcán bamba csodálko-
zás: látszik, hogy elhiszi mindazt, ami itt most
történik vele.

S mindezeken túl: kiválóan - és fölöslegesen -
jódlizik.

Jupiter: Inke László. Nehéz a dolga. Egysze-
mélyben föszereplö és az elöadás „rendezöje". (Ő
osztja ki a szerepeket; Jupitert természetesen
saját magának adja, pedig többen is szeretnék
eljátszani. A szerepkiosztásnak ez a mozzanata
tényleg csak egy futó másodpercig tart, de figu-
rát teremt, szituációt rajzol.) Ez a »kettös tiszt-
ség" alakításában egymásra játszik, levegöjét a
diákok „ellenszenve" teremti meg igazán. Moz-
gása merev, amolyan dobbantó-szálfaegyenes
tartás - ö a pátosz hangsúlyait torzítja. Szavainak
villámokat kellene idézni, ehelyett fütykösként
röpködnek: az első osztályosok nem kis mulat-
ságára. De hiszen jól sejtik: ezek a fütykösök
csakugyan feléjük röpködnek ilyenkor, rendet,
fegyelmet parancsolva az elöadáson „kívül". Inke
a XVIII. századi tanár-rendezö feltétlen
önbizalmát is eljátssza, akit nem tudnak kizök-
kenteni a jupiteri szerepből, ezért lehet alakítása
a „korlátoltság" remek rajza is egyben.

A tekintély komolysága érdekében a fejtartá-
sával hangsúlyoz, fel-felkapva fejét egy-egy
vészjósló tiráda végén. Szemei az „átélés"
következtében kidüllednek, s legtöbbször „el-
néz" velük környezete fölött. Hisz mégiscsak
Jupiter! Vagy fél, hogyha rájuk tekint, oda a
„kettös tisztség" minden tekintélye, s maga is
hangos hahotára fakad?

Egyszóval: nevettetöen komolykodik.
Ariadne: Kozák András. Igazi meglepetés.

Örömteli felfedezés. Erröl a fiatal, tehetséges
színészről ugyanis az utóbbi időben már-már
készek voltunk elhinni, hogy a „lázadó", „pa-
rancsokat osztogató", „rendet teremtö" höstípu-
son kívül alig való számára más szerep. S íme
most: „dús keblekkel", fökötőben, szerelmetes
pírral az arcán áll elénk, mint Bachus „lankadt
szeretetét élleszgető tserfa tapló". Affektál.
Enyeleg. Vásári kofát bújtat a siratóasszony jaj-
gatása mögé. Kelleti magát - természetes, hogy

ő itt bizonyítja a szerepet. Hiszen „kifelé", a
diákokkal kell elhitetnie, mennyire neki való ez a
szerep.

Bertával, a szolgálólánnyal szemben - a zsém-
bes háziasszony. A borbélynak és Esculapiusnak
az önfeláldozó - pontosabban: a szoknyáit fel-
áldozó - feleség pózában mutatkozik. Fetrengő
férje mellett hol pironkodik, hol jajgat, aszerint,
hogy hol, melyiket kívánja meg az „asszonyi
természet".

Szemérmetesen bevallja Esculapiusnak, hogy a
magyar és orosz nyelven kívül más nyelveken
nem beszél. Azután oroszul kezd el csevegni.
Egészen jól. (Itt megintcsak tetten érhetjük az
elöadás próbáinak ötletgazdag, sziporkázó han-
gulatát.)

Berta: György László. Egyszerre „rusticissima
induta" és „tota morosa", ahogy a darab ránk
maradt szövege jellemzi. Vastag, darabos,
szétfolyó és ordináré módon henye, lustán höm-
pölygö szolgáló, mozdulatait örökösen mogorva
„fohászokkal" kíséri. („Ördög hozta ismit ezt a
dögöt, lesz bajom megént a plundra mosással".)
Ő nem játszik kifelé - illetve így játszik kifelé,
mutatva, hogy mennyire méltatlan hozzá ez a
„hálátlan szerep". S ezzel a mogorva, kedvetlen
játékkal a színész elhiteti most már azt is, hogy
nemcsak a darabbéli Berta asszonynak jutott
mostoha sors, de annak idején talán a sátoralja-
újhelyi életre keltöje sem véletlenül „szenvedte"
ezt a szerepet.

Bachusszal való „meghitt kettösük" az elö-
adás egyik csúcsjelenete; úgy döl itt le „heverö
pózban" Berta a lócára, mintha most az egyszer
csakugyan szándékában állna a nevettetés.

Borbély: Buss Gyula. Üreskeretű szemüvege
mögül végig „játssza" a tudálékos mestert. Jól
érezteti, hogy ennek a figurának már hagyomá-
nyai vannak a korabeli elöadásokon, így tehát:
„hálás szerep". Az „Angatómiát mind a Pataki,
mind a Döbröcönyi mester keze alatt frequen-
táltam" - vallja büszkén, hogy azután felsülésé-
nek túlhangsúlyozásával kifelé kacsintson, meg-
adja a fricskát e mesterek tudományának. Hogy
mennyire „tudatos" figura, azt leginkább hang-
súlyozása árulja el, a recept-könyv felolvasásakor.
Minden bizonnyal a Döbröcönyi és a Pataki
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mestereket utánozza, karikírozza úgy, hogy már jó
előre elkészült a várható tetszésnyilvánításokra.

Neptunus: Kautzky József. Ő egy idösebb
diákszínészt játszik, aki magamagán is derűsen
mulat; valószínűleg eminens diák is lehet, hisz a
darab összes szerepét betéve tudja - minden-
kinek súg, olykor önfeledten, az idegen szöveggel
együtt mozog a szája.

Azt a típust játssza, akinek már nem igazi
öröm a harsány travesztia; aki nemcsak Neptu-
nuson „van túl", de bohócsipkába öltöztetett
mását is jól ismeri, s hogy most mégis itt van, és
részt vesz a mulatságban: semmi másért nem
teszi, csak mert „jó fiú", jó pajtás, ö az, akire
mindig lehet számítani.

Külön színfolt, típus a tablóban.
Alsó osztályosok: Drahota Andrea, Polónyi

Gyöngyi, Esztergályos Cecília, Petényi Ilona,
Jobba Gabi, Monori Lili. Ők a kar, a kórus,
Dionüszosz bakkecskének öltözött szolgái. Itt
diákoknak vannak öltözve, s mindegyikük külön-
külön is egy találó jellemrajz, az örök diák-típus
egy-egy remek telitalálata. Az összképben ök a
nézők, a hallgatóság, s ebben a minöségük-ben
tökéletesen illik rájuk az a jellemzés, amit
Benyák Bernát (aki maga is írt darabokat ebben
az idöben) mond a korabeli közönségről: „Ezek .
. . csak a merő tréfákat lesik, áhítják .. . mivel
akár szomorú, akár nagy tekintetű érdemes
dolgokat ábrázoljon is az (ti. az előadás), csak a
kacagásra készültek." Ezen belül : Drahota Andrea
a fanyar, fásult nézö. Arcára kiül a bosszús
unalom, a harmóniumhoz is kötelességszerűen
vánszorog - csoda, hogy hangot ad a keze alatt.
Esztergályos Cecília: az örökké hancúrozó kópé.
Szeplös arcából úgy villan ki két huncut,
állandóan tréfás csínyekre éhes szeme, hogy egy
pillanatig magunk is szükségesnek véljük Jupiter
„földöntúli komolyságát": nehéz lehetett beta-
nítani ezt az „előadást". Polónyi Gyöngyi kama-
szos esetlenséggel „áhítozik" - vagyis mindvégig
megmarad az előadás hatásán belül. Tátott szájjal
figyeli, és élvezi a felnöttek „komoly játékát".

De a többiek is (Kollár Béla, Peti Sándor,

Gyimesi Tivadar, Tándor Lajos, Valcz Péter) egy-
egy üde, „egyéniesített" ízzel fűszerezik ezt a
triviális, önfeledt bohóckodást.

6.

Mert szerencsére a színház is csak ennyit látott
a darabban és semmi többet. Színháztörténetünk
őskorába invitálta a nézőt, kifogyhatatlan
ötletességgel és szellemes fantáziával. Jól szóra-
koztunk tehát, és ezenközben még egy régi ha-
gyományunkat is ápoltuk.

FÁY GÁBOR

Unalom és bűvészmutatvány

G y u rk o v i c s T i b o r : Estére megha lsz

A színészek olykor valóban csodát művelnek
vagy majdnem azt: bűvészmutatványt. Néhány
hete írta, aki mondja címmel sugárzott műsort a
televízió, pódiumra, illetve kamerák elé engedve a
közölhetőség határát el nem érő amatőrizmust.
Jeles színészeink oly tiszteletreméltó hévvel és
komolysággal adták elő irodalmi
próbálkozásaikat, a színészklubban, baráti
társaságban nyilván sikeres műveiket, hogy néha
már-már elhittük: amit hallunk, valóban irodalom.

Ennek a csodának lehettünk tanúi április izén,
az Estére meghalsz bemutatóján is, amikor a
rendezö, Pártos Géza és a színészek jobb ügyhöz
méltó igyekezettel, tehetséggel próbáltak dialó-
gust csinálni abból, ami nem dialógus, egymásra
tornyosuló hullámokat kavarni a sekélyvízben.
Igyekezetük és teljesítményük annál tiszteletre-
méltóbb, minthogy ez esetben nem is saját műveik
sikerre viteléről volt szó.

Gyurkovics Tibor elsö színpadi műve, az
Estére meghalsz rossz darab. Ritka eset, hogy a
teljesen elmarasztaló ítéletet ilyen egyértelműen
elöre kell bocsátani, félö azonban, hogy amit a
késöbbiekben a bemutató értékeiről el kívánunk
mondani, enélkül talán félreérthető lenne, s a
darab javára írnák. Holott amit Almási Éva,
Mensáros László és Dégi István az est folyamán
művelt, az felér egy bűvészmutatvánnyal.

„Az Estére meghalsz a nők darabja - nyilatko-
zott a bemutató előtt Gyurkovics Tibor. - A
dráma mélyén valami jóvátehetetlen fekszik. A
figurák a szeretet, a fölfokozott csodák áldozatai,
örökre reménykedők, örökre elveszők." Valljuk
be, nem túl eredeti gondolat. Igaz, minden kor
megteremtette a maga Don Juan-típusát s a csá-
bító áldozatainak típusát is, a karikatúrában éppen
annyira, mint a drámában vagy a kriminalisz-
tikában. Ám valahol, valamiben mindegyik saját
kora ellentmondásainak kifejezője volt.

De mit tudunk meg Ivánról, az Estére meghalsz
központi alakjáról, akiért három felvonáson ke-
resztül epekednek az örökre reménykedő, örökre




