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„Párt, mint szabad észjáráshoz,
önkormányzathoz szokott néphez a
debreczeni piaczon is mindenha létezett. A
piacznak is van aristocratiája és
democratiája. Szerencsére, ha voltak is
pártok a debreczeni piaczon, de az
intelligentia mindig többségben volt és
mindig győzött. . .

Tehát a nevezetes piacz izgalmai
közepette állunk jelenleg: azaz a század
első negyedében... a gyékénytetejű sátor
alatt állva . . . t e t t a Forumhoz Dudásné
asszonyom következő tartalmú betanulatlan
beszédet: »Hallják pedig. Ide hallgassanak
... A magam szemével láttam amikor... éjfél
után ;két órakkor hazamentem . . . hát
mikor a collegium elé-be érek, csak zeng
ám valami ének onnan felyülről ... Hát
amint feltekintek, ott jár a ház tetején
valaki. Nem volt a rajta tóga, sem a fején
csóka orrú, ha-nem egy fehér lepedő,
fülmászott a collegium legeslegtetejére,...
belekapaszkodott a holdvilágba, ... azután
elkezdett énekelni, . . . Utoljára bebújt a
padláslukon .. Az egész sátoros aristocratia
azon a nézeten volt, hogy »ez a lunátikus«.
Ellenben a Siserahad, a democrata
sulyomáruló nép zsibajjal fogadta az
előadást, hazugságnak, mesebeszédnek
kiáltva ki az egész látom á n yt . . . " Az
általános „népmozgalom" zsivalyában nem
parancsolhatott más csendet, mint a
„collegium csengetyűje, mely hirdeti, hogy
... most mindjárt nyitják a collegiumkaput s
omlik belőle Góg és Mágóg megjövendölt
hada , m i n t a kifüstölt darázsraj, s ihol jön
egymást püfölve ... útbaeső kosarakat
átugrálva, könyvekkel hajgálózva ...
kötekedve, kutyakergetve - a jövendő
reménysége ..."

Ezzel a még Jókai művészetében is
szinte párját ritkító kort, környezetet festő
játékos zsánerképpel indítja Jókai a magyar
irodalom mindmáig egyik leghumorosabb
elbeszélését, A debreceni lunátikust. (Talán
megbocsátja az olvasó a szokottnál
hosszabb idézetet ezt a színházi emberek
namzedékeit megihIető leírást. Kitűnő
gondolat, hogy a Békés megyei Jókai
Színház e történet-

bál merített zenés komédiával tiszteleg
névadója 150. születésnapján és egyben
ünnepli a színház 20 éves jubileumát is.
(Az 1954/55-ös évadban Jókai
Arányemberével nyitotta meg kapuit.)
Jókai-nak ez az elbeszélése csakugyan
önmagáiban is szinte színpadra kívánkozó
bohózat: tréfás anekdoták, fejre állított
komikus szituációk, egymást kergető for-
dulatos váratlan csattanók, ötletes
képtelenségek fergeteges játéka az egész
história. Szinte törvényszerű, hogy
megjelenése 1875 óta már több ízben került
színpadra. Most is ott él az Operaház
színpadán Oláh Gusztáv, Harangozó Gyula
és Farkas Ferenc balettjében, a Furfangos
diákokban. Ez a téma úgy látszik akkor
talál újra meg újra gazdát a színházi
világban, ha akad olyan „társszerző",
akinek vele született tehetsége, életeleme a
derűs humor. Ilyen művészünk volt a
táncos-koreográfus, Harangozó Gyula. Úgy
tűnik, a békéscsabai színház fiatal
rendezőjének, Karinthy Mártonnak is
megvan a különös érzéke az üde játékos
komikum iránt. Ezért állta ki sikerrel
esztendővel ez-előtt is az egyik
legnehezebb próbát: Tamási Áron lebegő
mesefényű humorának hiteles
életrekeltését.

Jókainál a hagyományos debreceni
adomákat és kollégiumi diáktréfáikat a
komikai cselekményben meglehetősen
gyenge fonál tartja össze, de az olvasó a
folytonos kacagás közben észre sem veszi a
mű laza szerkezetét. Az egész „lu-
nátikusság" csak móka, szerelmi hátterű
diákcsíny. A vékony kis „sztori" tökéle-
tesem elegendő volt Harangozó
egyfelvonásos balettjéhez, de egész estét
betöltő zenés komédiához már csakugyan
kissé sovány, nyilván ezért is kapcsolták
össze a szerzők - Ambrózi Ágoston és
Nemes Zoltán - más Jókai-novellák
motívumaival, a szabadságharc bukása után
bujdosó honvédet rejtegető diákok tör-
ténetével. Így azután az elnyomatás
éveinek (1850) sötét hátteréből bontakozik
ki a mókás diákcsíny, és többrétűvé vált a
bonyodalom, valamint a szereplők
jellemzése is. A „nagytiszteletű" Tóbiássy
Menyhért professzor leánykájáért,
Veronkáért és egyben a törkölyösi eklézsia
elnyeréséért is versengő két jurátus diák
Dallos Ádám és Nyaviga Vince most már
nemcsak abban különböznek egymástól,
hogy az első szép, eszes legény és a leány
is szereti, a másikat pedig csupán a leány
anyja szemelte ki szálmára, de neki nem
kell ; „úgy tartotta hátát, mint a macska,
ami-

kor kutyát l á t . . . szája szüntelen hízel-
kedésre volt félrehúzva. . . " diáktársai
között pedig „a leggonoszabb besúgó",
hanem a nemzeti szabadság eszméiért valló
kiállás és az önző, gyáva, közömbös
magatartás is ütközik a két vetélytárs
személyében. A komolyabb politikai
mondanivaló és a bohózatos elemek
keveredése korántsem mond ellent Jókai
szellemének, hiszen elbeszélő
költészetének éppen egyik sajátosan
„jókais ' vonása a tragikus témák kibontása
közepette az elbeszélés fonalát meg-
megszakító különös történetecskék,
anekdoták halmozása. Ez éppen műveinek
jellegzetes varázsa, 'néhol talán gyengéje is
Debrecenhez csakugyan a szabadság-harc
emlékei főzték Jókait; 1849 január-jától
április végéig a menekülő Kossuth-
kormánnyal együtt élt ebben a különös
városban. A debreceni cívis haza-fiasság
megragadó élménye fél évszázad múlva is
vissza-visszatérő emlék művei-ben.
Magába szívta az alföldi város különös
légkörét. Hiszen maga járt el vásárolni a
debreceni piacra, miközben a nagy tragika,
Laborfalvi Róza főzőkanállal, kosztos
diákok tartásával igyekezett a nehéz
időkben előteremteni a létfenntartáshoz
szükséges anyagi eszközöket. Ennek
köszönhetjük a novellában a 'kofák és
taligások, a polgárok életé-nek színes
leírását. Jókai egzotikumra való hajlamát
vonzotta, fantáziáját pedig sokat
foglalkoztatta a kálvinista respublika egy
különlegessége is: a debreceni református
kollégium, az európai neveléstörténet e
nagy jelentőségű magyar kuriózuma. A
debreceni diákéletről festett képeiben válik
világossá, hogy ez a kacagtató iskolai
furcsaságok hajléka évszázadokon át a
nemzeti 'kultúra pótolhatatlan bástyája
tudott lenni. A debreceni kollégiumi
diákélet rajza mögé több művében is
odavetíti Jókai a nemzeti hivatást betöltő
jelentőség távlatait. (Eppur si muove,
Kiskirályok stb.)

A Telihold szerzői tehát csakugyan nem
esnek távol Jókai szellemétől, ami-kor a
diákcsínyek mögött megláttatják a város
polgárainak a bujdosó honvéd-dal való
szolidaritását, és Dallos Ádám, a furfangos
kollégiumi diák nemcsak „lunátikust"

játszik a háztetőn, hanem egyben titokban
elemózsiát hord a bujdosónak, és pénzt
gyűjt menedéklevelére is. Mégis úgy tűnik,
hogy bár Jókai prózájában egységbe olvad
a nemzeti sors és komikus 'anekdota, a
zenés komédia műfajában ezúttal mégsem
éreztük



ugyanilyen természetesnek a különböző
hangulatú és fajsúlyú elemek vegyítését.
Talán már azért sem, mert A debreceni

lunát ikus , ez a Jókai-életműben is szinte
egyedülálló „vegytiszta" bohózat nehezen
viseli el, hogy a XIX. század el'ej'éről a
szerzők által 1850-be, a szabadság-harc
utáni önkényuralom légkörébe he-
lyeztessék. Amivel nyilván tisztában vol-
tak a szerzők is, és könnyed, ironikus,
mára kacsintó hangvétellel oldották meg
az áthidalást. A darab legsikerültebb
rész e i mégiscsak azok, amikor a Jókai
novellájában rejlő bohózatos helyzeteket
jól játszható színpadi jelenetekké for-
málták át, például amikor Tóbiássyné
professzorné asszony tetszhalottságát tu-
datosan megjátszott halottsággá változ-
tatják. Ezzel u Volpone-szerű cseles for-
dulattal Márta asszony nemcsak saját
siratását és környezete kapzsiságát les-
heti meg, hanem egyben mód nyílik a

beavatott közönségre kacsintó játékra is.
Sikeres színpadi lelemény a két „nagy-
tiszteletű" professzorné közös kis nyelves
cselédjének a „Bábi te!... Borcsa te! ... Ide
gyere! ... Ott maradj!" mulatságos
szerepiében rejlő lehetőségek kibontása is.

Éppen ezért lehet sajnálni, hogy a szerzők
nem mentek tovább ezen az úton, nem
vállalták az egységes bohózat műfaját.
Örültünk volna, ha a jellegzetes debreceni
vásárral indítják a játékot. A hírneves
kollégium képének megidézése pedig
'debreceni atmoszférát, couleur locale-t
áraszthatott volna és egy-ben
levegősebbé, mozgalmasabbá is va-
rázsolhatta volna a derűs kis darabot, mint
amennyit így az egyetlen színhely-re, a
Harangi professzorék háza udvarára
szűkített játéktér ezúttal lehetővé tett.

A rendező jó érzékkel bontotta ki a
darabban rejlő komikai lehetőségeket, és

hidalta át (a kis színház szabta keretek
között) az adaptáció műfaji, történelmi,
hangulati buktatóit, valamint a helyszíni
megkötöttségből fakadó bizonyos sta-
tikusságot is.

A történelmi korszak és a „lunátikus"
anekdota ellentmondását villanásnyi zenés
pantomimikus nyitány és percnyi keretjáték
fogja össze. Titokzatos kék fény-ben
világított biedermeier tornyos ház átlátszó
csipkefalán át a lépcsőkön a padlástól az
udvarig fehér lepelbe, hálósapkába,
köntösbe burkolt alakok fut-károznak
komikusan megbolydult holdkóros
méhkasként. A megvilágosodó szín-padon
hirtelen leeresztett rács, Debrecen , 1850

felirat, szabadságharcos fejé-re kitűzött
vérdíjat hirdető falragaszok és kétoldalt
szuronyos őrök hátteréből lép elő
narrátorként a titokban elemózsiát hordó
Dallos Ádám, és közli velünk, hogy ebben
a világban rossz diák-nak lenni; de miit
tehet mást a diák, mulat: csak azért is
mulat. A rács emelkedik, és a napfényben
reálissá vált ház udvarán indul a
tulajdonképpeni játék.

A darab végén, amikor a szerencsés
befejezéskor minden a maga rendje és
módja szerint a helyére kerül: a
professzorné asszony tétszhálottsága alatt
lelepleződik környezete; az álszent Nya-
viga Vince részegségében botrányosan
falsül, Dallos Ádám pedig megszerzi a
honvéd menlevelét, megkapja az aklézsiát
és vele a lányt is; a felszabadult befejező
csárdás közepette hirtelen újra leeresztett
rácson mementóként most más
halálbüntetésre körözött honvéd neve
olvasható. Egy fecske nem csinál nyarat ..

A rendező ott van igazán elemében, ahol
Jókai bohózatos tréfáit kelti szín-padi
életre. Üde, játékos humora magával
sodorja a z egész együttest. Nem engedi a
poénokra való „rájátszást", és így tud (ahol
a színész vele megy) operett-és
népszínműsablonoktól mentes hangvétellel
nyíltszíni tapsot, kacagóorkánt kiváltani.
Legsikerültebben, amikor humora olyan
kitűnő közvetítőre talál, mint a Tóbiássy
professzornét alakító Dénes Piroska. Jókai
a nézőt előre beavatva, szinte színpadra írta
ezt a jelenetet. „Tóbiássyné azt a hibát
követte el, hogy meghalt." De ne tessék
komolyan venni a dolgot: nem igazán halt
meg, hanem csak félig-meddig ... A chi-
rurgus, akit oda h ívat t ak . . . csak azt
kérdezte, hogy tudja-e mozdítani a
nyelvét?" - „Nem." - „Akkor meg-holt." A
"megboldogult" azután hallja.

Jókai-Ambrózi-Nemes-Daróczi Bárdos: Telihold (Békés megyei Jókai Színház).
Kárpáti Tibor (Dallos Ádám). Sipka László (Nyaviga Vince) és Dénes Piroska (Tóbiássyné)



amint Veronka szívből siratja, viszont a „két
nagytiszteletű" úr, Tóbiássy és Harangi
professzorok azon tanakodnak, hogy „vajon
mely rejtekbe dughatta a lelkem a
pénzecskéjét"? Ennek a szituációnak időálló
komikumában egyaránt kedvére
komédiázhat rendező és színész. Remek
groteszk jelenet, amikor a professzornét a
„ravatalon" ide-oda taszigálják, hogy párnái
alatt kutassanak a pénz után, és ő időnként a
közönségre villantja a szemét. Majd pedig
énekes-táncos monológja, amikor a
„halottas ágyból" felkelve tenyeres-talpas
balett-mozdulatokkal lebegő kísértet.
Mindez talán inkább Csokonai
Karnyónéjára vagy Dorottyájára utaló
vaskosabb humor. De sebaj, ezt a kis
stílustörést Jókai is megbocsátaná, és szívből
kacagna rajta.

A rendezés másik humoros telitalálata a
törkölyösi eklézsia elnyeréséért vetélkedő
két jurátus diák vizsgáztatása. A nagybecsű
kollégium tisztelt vizsgabizottsága
látszatvizsgát rendezne, hiszen eleve
eldöntötték, hogy Nyaviga Vincének szánják
az állást. Így azután sorra régi anekdoták
megfejthetetlen kérdéseire kell a jelölteknek
válaszolniok. Míg végül végső menedékként
sorsot húzat-nak Dallossal, de ez tudván,
hogy mind-két cédula üres, hirtelen lenyeli a
ki-húzott cédulát, és azt mondja, nézzék
meg Nyaviga céduláját. A talpraesett fiú
furfangja túljár a „vaskalapos" korrupt
tanárok eszén. Ezt a külsőségeiben
rendkívül akkurátus, de velejében eleve
hazug vizsgakomédiát szertartásos bo-
kázásokkal, a kérdés és felelet jellegének
megfelelő tiszteletteljes előrelépő, hátráló
verbunkos tánclépéseikkel adják elő az
egzmaninált diákok, miközben az
ajtót őrző pedellussá" előléptetett kis

Borosa szolgáló komikus marionettszerű
merev karmozdulatokkal imitálja a jelöltek
előtt kinyíló vagy becsukódó teremajtót.

A színház együttese felszabadult já-
tékkedvvel jól követte a rendezői elkép-
zelést. Elsőnek a már említett Dénes Pi-
roskáról kell szólnunk: csakugyan párját
ritkító komikai tehetség. Magától értetődő
egyszerűsége, közvetlensége, spontán áradó
természetes humora olyan ellenállhatatlan,
mint a népi mesemondóké. Mindent
elhiszünk neki. Ez a túrkevei parasztlányból
lett kedves színész-nő érett színpadi
gyakorlatra tett szert az évek során, de
megőrizte az alföldi város ízes beszédét és a
népi humor év-százados hagyományában
fogant merték-

tartást, amellyel természetes szemérem-mel
elkerüli a groteszk monológhoz hasonló
jelenetek veszedelmes buktatóit. Hiszen
csak egy alig észlelhető árnyalat, egy oda
nem illő hangsúly, és máris el-viselhetetlen
ripacskodássá válhatna! Kárpáti Tibor
Dallos Ádám szerepében el tudta hitetni
velünk, hogy „eszes, jó-kedvű fickó
vol t , . . . és fejét fennyen hordozó ember",
amellett még eszmékért síkra szálló Jókai-
hős is. Rokonszenves alakítását oldottabb
játék még plasztikusabbá teheti. Boross
Mária nem biedermeier baba szépségű
Veronka, ha-nem táncos mozgásával eleven
kis tinédzsert formál az üdvöske alakjából.
Sipka László mulatságos Nyaviga Vince
volt, a szerep kissé clownszerű felfogását
tompítva, a stréber diák álszent vonásait is
felmutatva még gazdagod-hat humoros
jellemzése. A két „tudós férfiú", Tóbiássy és
Harangi professzorok szerepében Cserényi
Béla kort és milliót finom játékossággal
jellemző alakítása mellett Székely Tamás
jobbára harsányabb hatásokat célzó
komikuma ezúttal mintha kissé elütött
volna az együttesi összjátéktól. Haranginé
Zsófi szerepében Fodor Zsókát szép
tartása és friss humora alkalmassá teszik
arra, hogy megtalálja a biedermeier szépség és
rátarti debreceni menyecske hiteles egysé-
gét. A nyelves kis Bábi-Borcsa szolgálót
megelevenítő fiatal Máhr Ágnes - úgy
tudjuk, első szerepében - ugyancsak igen jól
mutatkozott be. Gyermetegen eleven és
természetes.

Ambrózi Ágoston mulatságosan csat-
tanós rímekbe szedett verses szövegével és
Daróczi Bárdos Tamás folklórt, diák-dalt és
beatet idéző gunyoros zenéjével teremti
meg a zenés komédia múltat idéző, mára
kacsintó lebegő játékát, mai távlatból láttató
ironikus hangvételét. Langmár András
díszlete az adott hely-színi kötöttségék
'között törekszik a játéktér tágítására. Ék
Erzsébet némi kor
hűséget és mai „áthallásokat" egyaránt idéző
jelmezei közül jól sikerült a két professzor
fekete tógája, Fodor Zsóka csinos mai-
biedermeier öltözete, vagy Máhr Ágnes
mulatságos, stilizált jelmeze. A két versengő
jurátus színes sujtásos kék öltönye kevésbé
tudott illúziót kelteni, mert a neves
kollégium fogalmához évszázadosan a
fekete „tógátus diáik" képzete társul. Széky
József humoros koreográfiája szerencsésen
támasztja alá a rendező frissen pergő já-
tékát. A táncok sohasem betétek, hanem
embert, helyzetet, hangulatot jellemez-

nek. Jól érvényesült ez Tóbiássyné groteszk
monológjában, Dallos és Nyaviga
vizsgajelenetében, valamint Boross Mária
táncos motívumaiban is. Utoljára, de
korántsem utolsósorban említjük meg,
hogy a rendező, Karinthy Márton meg-
követeli a szép magyar beszédet. Már esz-
tendővel ezelőtt Tamási játékának be-
mutatásánál örömmel nyugtáztuk a ren-
dezés mértéktartását; nem népieskedett.
hanem megcsillantotta Tamási nyelvének
költői szépségét. Ezúttal a Telihold jól
sikerült bemutatóján ismételten élveztük a
beszéd természetes egyszerűségét, a szép
szóejtést; színjátszásunk ezen soha eléggé
nem hangsúlyozható alapvető kö-
vetelményét, ás az előadásnak soha eléggé
nem dicsérhető erényét.

Jókai Mór-Ambrózi Ágoston-Nemes Zoltán:
Telihold (Békés megyei Jókai Színház)
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Mosoly - slafrokban
Koltai Tamás:

A vidékiesség képei
Nánay István :

Lengyel drámák -. vendégrendezőkkel
Gábor István:

Orfeum az alvilágban

Bányai Gábor:

Két Gloster

Saád Katalin:
A földbirtokos, a kereskedő,
a házmester - Jordán Tamás

Száraz György :

Majczen Mária

Révy Eszter:

A Halotti beszédtől a vezércikkig

Földes Anna:
A magyar dráma vitájáról
- szenvedélyek nélkül

Iglódi István:
A Spektákel, a Volksbühne és
Benno Besson


