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„Vala egyszer egy
gazdag király ...

Ponciánus históriája Egerben

A július-augusztusi szabadtéri előadások, a
„nyári színházi esték" dolgában mindig
többet nyomnak a latban a körülmények,
mint maga a produkció. A siker, a szóra-
kozás öröme jelentős részben a külső-
ségektől, a környezettől, a csatolt látvá-
nyosságoktól függ. Nem számíthat sok jóra
a kritikus, ha - ahelyett, hogy végre kifújná
tüdejéből a kőszínházi enyv- és porszagot,
gyönyörködne fákban, főtér-ben,
várfalban, s szükség esetén a publikummal
együtt kémlelné az eget hegyezi a
ceruzáját, s „komoly" bírálat, értékelő
eszmefuttatás írására készülődik. Ezért
aztán jószerivel a kritikák nem is
tudósítanak arról : milyen is egy-egy
szabadtéri bemutató.

Ne ijedjen meg a tisztelt olvasó: az
Agriai játékszín idei Heltai Gáspár-bemu-
tatója ürügyén én sem kívánom ismertet-ni
a régi magyar irodalom történetét, nem
igyekszem kinyomozni a vitatott kérdést:
hol és mikor született a szerző, nem
fejtegetem a „dramatizálás bukta-tóit". De,
engedelmük kel, ez az egri vállalkozás
mégiscsak színház; nagyon komoly
célkitűzésekkel. Tehát - ha olykor
derűsebb fogalmazásban is - komoly szót
érdemel.

„Megostromoltuk Eger történelmi
v á r á t . . . "

Az Agriai Játékszín - és az egri nyár
rendezvénysorozata - egy esztendővel
ezelőtt illeszkedett be a nyári hazai látni-
valók sorába. Ennek csak örülni lehet: ha
az ilyesfajta programokban sok is a
sallang, mégiscsak kialakulhat - ezúttal a
szó szoros értelmében - a magyar kultúra
remélhetőleg nem csupán időszaki
működésű fellegvára, színházcentrikusan
szolgálva a közművelődést.

Az Egri Várszínház létrehozásának
gondolata döntően Romhányi Lászlótól
származik. A Thália Színház rendezője
folytonosan lobogó, terveket kovácsoló,
kezdeményező kedvű fiatalember. Hogy
bőséges energiatartalékokkal rendelkezik,
az nem csoda: a színházában töltött
esztendők alatt mindössze egyetlen tehet-
ségét próbáló feladattal bízták meg:
Lengyel József Levelek Arisztophanész-

Ponciánus fejedelem és hitvese (Bessenyei Ferenc és Ruttkai Éva) a Magyar Dekameronban.
A háttérben: Bánffy György

nyilatkozataival cl is lőtte puskaporát.
Nem egészen illendő interjúkat, kis cik-
keket olvasni a rendező fejére - de kissé
mosolyogtató „Eger történelmi várának, a
gótikus püspöki palotának" az „ostromáról"

beszélni (természetesen művészi
értelemben); az ügyszeretet sem ment-heti,
hogy Romhányi a prózát - és dialógusokat
- író Heltai Gáspárban „a magyar dráma
egyik óriását" ünnepli; s bár nem vagyunk
túlzottan szkeptikusak, rosszat sejtünk, ha
a rendező egy nyári vígjáték okán
„szerepüket szívükhöz szorító"

színészekről vizionál. Ismételjük: egy-egy
nyilatkozatnak nincs különösebb
jelentősége - de e fellengzős mondatok
mögött átgondolatlanság húzódik meg.

Természetesen az még nem volna baj,
hogy mindjárt a második esztendőben -
eredeti dráma helyett - dramatizált prózai
alkotás került színre. Sőt, tulajdonképpen
mindjárt kettő is: hiszen Nemeskürty
lstván nemcsak a Ponciánus históriája című
novellafüzért dolgozta föl, hanem a .Száz
fabula legjobbikát, a 99.-et is: az Egy nemes
emberről és az ördögről szóló tantörténetet,
amely már átfejlődik a reneszánsz
novellába. Nemeskürty, aki köztudottan jó
értője és megszállott népszerűsítője a XVl-
XVII. század nagyrészt elfeledett magyar
irodalmának, s aki egyben kitűnő stiliszta
(ráadásul a dramatizálásban,
forgatókönyvírásban is járatos alkotó), az
eredeti nyelvi nagyszerűségét megőrző,
finoman átdolgozott, pallérozott szöveget
bocsátott Romhányi és a társulat
rendelkezésére. Igen: szöveget; és nem
drámát, nem igazi színpadi

hol című darabját állította színre. Legyünk
pontosak: stúdiószínpadra. Tehetséges
munkáját viszonylag kisszámú előadásban
csak igen kevesen láthatták. A
nagyszínházban az Emberi sorsok már alig
nyújtott lehetőséget képességeinek további
kibontakoztatásához; a - nem Romhányi
hibájából - ízlésromboló Thália Kabaré
című tákolmányt pedig mielőbb el kell
felejteni.

Igy Romhányinak ez a szabadtéri
színház rendezői fórumot is ígért (persze
tíz-tizenkét előadást még a nagy befoga-
dóképesség ellenére sem szabad hatásában
túlbecsülnünk). Személyes ambícióit
azonban közös ügynek: a régi magyar
drámairodalom szolgálatának kívánta
alárendelni. Ez a célkitűzés föltétlen
elismerést érdemel. (Ezzel indultak a
Szentendrei Teátrum egykori művészeti
vezetői is. Ma, mint tudjuk. itt a La Mancha
lovagja című musicalt játsszák, második
éve. Félreértés ne essék: ez ön-magában
nem baj. Csak: más.) Tavaly az András
kovács királyságát bányászták elő, s ha a
rendező észlelete a kritikákhoz és a
közönség véleményéhez viszonyítva nem
is mondható pontosnak („premierje
hatalmas, igazi színházi sikert hozott") - a
kezdeményezés föltűnést keltett, ro-
konszenvvel, figyelemmel, a jó ügynek
kijáró kíváncsisággal tekintettek rá or-
szágszerte.

Sajnos, Romhányinál a színházcsinálás
buzgalma nem párosul egyelőre a kivite-
lezés művészi magabiztosságával. idei
munkájáról többször is nyilatkozott, s -
közhellyel élve - emelkedett hangú



játékokat. Fokozott gond hárult így
Romhányira: neki kellett (volna) meg-
győznie a nézőt arról, hogy nemcsak
példázatok epizodikus egymásutánját
szemléli, hanem dramaturgiai feszültség-
gel bíró, vérbő színművet.

Nézzük: miért sikerült ez valamelyest
az „előjátékban", s miért nem a Ponciá-
nus-történetben: a Magyar Dekameronban.

Közhírré tétetik .. .

Eger város főterén az előadások napján,
este hat órakor - mintegy kedvcsináló-ként
- „ingyenes nézni való játékban" lelheti
örömét bárki emberfia. Egyfelől tudtára
adatik mindenkinek, aki még nem értesült
volna róla, hogy fönn a várban színészek
játszanak; az aiszoposzi fabula jóvoltából
pedig közhírré tétetik, hogy a szegényeket
nyúzó kapzsi gazdag ember előbb-utóbb
pórul jár: elviszi, ki is gúnyolja az ördög,
akit pedig maga óhajtott ispánjának.

Ez az alig félórás „előjáték" elég szép
sikert arat. A játék természetes formája,
hogy körbe lehet bámészkodni a desz-
kákból összerótt alkalmi színpadot, szinte
be is kapcsolódhatunk a játékba, s a szí-
nészek sem takarékoskodnak a rögtön-
zéssel, kikacsintással. Külön mulatság,
hogy némelyeket az ördög maga citál a
színpadra, s pirulásukat, szerencsétlen-
kedésüket az esti előadásra szóló jeggyel
jutalmazza. Ebben a fesztelenebb játék-
formában, játszó személyek és közönség
oldottabb viszonyában nem tűnik föl, ha
egyik-másik (és harmadik-negyedik-so-
kadik) mozzanat kimunkálatlan. Sőt: jól is
jön, ha a színész megbotlik, ha el-felejti
szövegét, vagy ha a kiszemelt néző találja
föl magát.

Az „előjáték" ugyanakkor némi aktuális
mondanivalóval is rendelkezik - anélkül,
hogy hemzsegne a durva aktualizálásoktól.
Ne kuporgass esztelenül, ne harácsolj a
közösség kárára - ez nem-csak „minden
időben" érvényes erkölcsi tanulság, hanem
ma különösen megszívlelendő társadalmi
gondolat; no persze csak könnyed, derűs
formában.

Romhányi ezt az epikus példázatot - a
commedia dell' arte mindörökké hatásos
eszközeinek segítségével - el tudta
mozdítani a színpadszerűség, a vígjáték
irányába. Minden színésznek jut feladat:
ki-ki fölvázolhat, néhány szándékoltan
elnagyolt vonással, egy-egy karaktert.
Szacsvay László például a Csongor és
Tünde ördögfiókája után előbbre lép a
pokolbeli ranglétrán, s igazságosztó
szigorúsággal úgy sátánkodik, hogy azért

az ördöggyerek hancúrozó kedve, kópé-
sága se hiányozzék játékából. Bánffy
György, aki csak nagyritkán jut humoro-
sabb szerepekhez, most - fukar nemes-
úrként - önmagán is gúnyolódik, s
visszafogott alakításával sűrűn meg-
kacagtatja a természetesen ördögpárti
publikumot.

Az Egy nemes emberről és az ördögről

szembetűnően félkész állapotú, de -
részben épp ezért - kellemes látványosság,
amelynek értéséhez alapvető színházi
ismeretek sem kellenek. Kedves naivsá-
gán, bumfordiságán mindenki derülhet.

A „bemelegítéssel" tehát nagyjából
elégedettek lehetünk : átmozgattuk neve-
tőizmainkat, nyújtogattuk a nyakunkat, a
régies szöveghez igazítottuk fülünket.

Jöhet a „nagyszínház".

Nohát meséljünk!

A Magyar Dekameron - immár az egri vár
gyönyörűséges udvarán - pontosan úgy
hat, mintha „előjátékokat" fűzött volna
egymás utána rendező. Csakhogy: mind-
ez már - látni fogjuk - ide nem illő
„kőszínházi fogásokkal" megterhelten,
ízlésficamokkal történik. Néző és szín-
darab megváltozott viszonya, a játék
eltérő jellege azonnal fölfedi az előadás
hevenyészettségét; a hosszadalmas cse-
lekmény elillantja kezdeti reményeinket
és jókedvünket.

Tartalomismertetéssel nem szükséges
vesződni, hiszen Boccaccio Dekameron-
járól zsenge kamaszkora óta minden-
kinek vannak megfelelő ismeretei. Hűség
és hűtlenség, szerelem és halál, ravaszság
és ostobaság, álöltözet és fondorlat - nem
hiányzik semmi. Heltai Gáspár egy német
nyelvű kiadásból magyarította a
világirodalom keleti eredetű közkincsét,
Ponciánust téve meg főhőssé. Ez a
Ponciánus kénytelen lenne kivégeztetni
első házasságából származó egyetlen fiát,
egyben örökösét, mert állítólag megkí-
vánta volna az ő szerelmetes asszonyát, új
feleségét. Az ifjút tanító bölcsek unszo-
lására hajlandó egy példázatot megszem-
lélni - s aztán már nincs megállás. Még
vége sincs az egyik tantörténetnek, már
kezdődik is az újabb - esetleg ellen- -
történet. Nem színház ez, hanem az
Ezeregyéjszakából is ismerős életmentő
célzatú mesesorozat. Szerencsére nem az
ezeregyediknél végződik: a pilledő nézőt
befejezésképp a gyarló és csalárd, az
örökségre fenekedő asszonyszemély női
ruhába bújt szeretőjének leleplezése vil-
lanyozza föl.

Igazi színpadi játékká aligha válhatna

ez az epikus matéria; de, sajnos, mese
voltában is töredékes marad.

Már a játéktér sem nyújt kellemes be-
nyomást: Rajkai György várszerű épít-
ménye disszonánsan hat az igazi vár előtt.
Bizonyos, hogy szcenikailag elkerülhe-
tetlen volt díszletet építeni - ezt azonban
jóval több leleménnyel kellett és lehetett
volna megoldani, többet játszatva azt a
bizonyos „ostromlott várat, gótikus
püspöki palotát".

A díszletet csak-csak megszokná, el-
fogadná a szem - de nem fogadhatja el a
fül a Heltai szövegébe folytonosan be-
tolakodó „pesti vicceket". Nem hinnénk,
hogy a húsár emelésével kapcsolatos
otrombaságot - amelyen persze a közön-
ség kínjában nevet - Nemeskürty szőtte
volna bele Heltai művébe. Csak hajszállal
jobb, ha a földön heverő halottat „Hulla,
hopp!" fölkiáltással kapja vállára az, aki
eltakarítani hivatott.

Nagy kár, h o g y Romhányi csak elmé-
letben vállalkozott irodalmunk elfeledett
értékeinek újraélesztésére - s a gyakor-
latban már (nyilván akarata, szándéka
ellenére) csakis nyári bolondságot szer-
vezett. Mindegy, hogy tőle származnak-e
az aktuális poénok, avagy színészei túlzott
jókedvének, olykori ripacskodó
hajlamának engedett túlontúl gyakran - a
végeredmény: a darab legfőbb értéke,
nyelvezete megrokkan. (Természetesen
nyugodtan el lehet rugaszkodni - véle-
ményem szerint - a mégoly ápolandó, sőt
klasszikus szövegektől is, kiváltképp
vígjáték esetében. De ez csak akkor hoz
művészi eredményt, ha az újítás, a „be-
mondás" valamiképp, tartalma vagy
formája szerint, kötődik az eredetihez.
Jobb híján egy példa: Görgey Gábor
Hírnök jő című, részben Vörösmarty-
tirádákból összeszerkesztett abszurd ko-
médiájában megengedhette magának a
színész, hogy a feladata teljesítése után
hősiesen kimúló Hírnöktől megkérdezze:
„Hová merült el szép szemed világa ?" A
morbid rögtönzés „Vörösmartyn belül"
maradt - sikere volt, indokoltan. Ugyan-ez
akcióban is elképzelhető. Egerben
Romhányi nem ügyelt arra, hogy „Heltain
belül" maradjon az előadás; a poénok,
rögtönzések nagy része kilóg a négyszáz
év előtti alkotásból; nincs hozzá semmi
köze.)

A bemutató előadás éppen hogy csak
elkészültnek, kuszának mondható. He-
lyenként fedezhető föl csupán a rendező
keze nyoma (s igazságtalanok lennénk, ha
nem jeleznénk: ezek a lelkiismerete-
sebben, alaposabban kimunkált részek -



például a kincsestorony „meglékelése" -
ügyesek, ötletesek is). A színészek igen
sokszor „önmagukat rendezik", amiből
zavarodás ugyan nem támad a tágas
színpadon - de a puszta színészi rutin,
jóakarat, lelemény kevés a jó produkció-
hoz.

Nagyon sok - és részben elháríthatatlan
- külső és belső oka, magyarázata lehet
annak, hogy ez az előadás a bemutatón
csak úgy tett, mintha létezne - valójában
nem létezett. Tudjuk azt is, hogy a
bevezetőben oly hangsúlyosan emlegetett
körülmények nemcsak a közönségre,
hanem a művészkollektívára is erősen
hatnak: valószínűleg a legrutinosabb
színésznek sem mindegy például, hogy
amikor a színen épp esőcsinálás folyik,
akkor valóságosan is zuhogni kezd, a
nézők pedig kinyílni nem akaró
esernyőkkel vacakolnak, vagy hanyatt-
homlok menekülnek a püspöki árkádok
alá. Mindezt figyelembe véve is tény,
hogy az egri előadás gyöngeségéért nem a
körülmények, sokkal inkább a határozott
elképzelés és a következetes, energikus
munka hiánya felelős. Sokadszor sajnál-
kozunk ezen: Heltai művének szelleméből
így vajmi kevés juthatott el a közön-
séghez. Jószerivel csupán az erotikus
mozzanatok - amíg el nem unjuk őket a
„túladagolás" következtében.

A játszó személyek
Az egri előadáson csak a rendező veszít-
hetett (egy jó lehetőséget tehetsége, tudása
bizonyítására); a színészeknek nincs
veszítenivalójuk. Szembetűnő, hogy -
habár magát az ügyet, az Agriai játék-szín
eredeti célkitűzéseit és eszméit kétségkívül
támogatják - a produkcióval való
kapcsolatuk alkalmi és felületes. Ez
véletlenül sem jelent lelkiismeretlenséget!
Ebben a gárdában a fiatalok is tapasztalt
színészek: képességeikből, szakmai
fölkészültségükből, személyes
vonzerejükből és népszerűségükből épp
annyit használtak, amennyire a tisztes
szerepformáláshoz szükség volt, s
amennyit a rendezői koncepció lehetővé
tett.

Színészi alakításokról így nemigen
beszélhetünk. Bessenyei Ferenc és Ruttkai
Éva (a Fejedelem és a Fejedelemné)
puszta jelenlétével is nagy sikert arat s
légkört teremt - ez azonban nem
Ponciánusé és a csalárd feleségé, hanem
csakis a sajátjuk. Maros Gábor az „elő-
játékban" sem nagyon játszhatta ki ma-gát,
a Dekameronban pedig igazán nem
irigylésre méltó a helyzete: már-már
szerelmeskedne őt fondorlatosan elcsábí-

tani akaró mostohájával - de a fiúi hűség
visszaborzasztja; aztán szólana az igaz-
ságról, de ezt a jövendölés miatt nem
teheti. Bánffy György Bálint mestere
gyönyörűen beszéli Heltai nyelvét, s
ezért föltétlen elismerés illeti, de már
kevésbé azért, hogy a figura nyelvleckét
adó tanárrá sótlanodik. Agárdi Gábor
bátran alkalmazza a tőle megszokott
harsányabb hangot; az ő komédiázása
találja el -- túlzásaival együtt is - azt a
stílust, amely az előadáshoz illik. Jó társa
a folytonosan begyulladó, fejében sunyi
gondolatokat forgató Szacsvay László.
Bodrogi Gyula az egyik pillanatban
nagyszerű művész, a másikban eladja
üdvösségét - és a jelenetet -- egy gyönge
poénért. Szabó Tünde és Voith Ági sűrűn
és vonzón kicsaponganak.

Értelme
Heltai Gáspár a maga Száz fabulájának
mindegyikéhez értelmezést is illesztett,
sőt, ezekért nagyobb elismerést, sikert

remélt, mint a mesékért. A kritikus sem
írásáért, sem pedig ezért a záradékért
nem remél semmit. Rögzíti: a Magyar
Dekameron persze vastapsot kapott. Még-
sem lenne helyes a tapshangerőn lemért
siker hullámain ringatózni. Az Agriai
Játékszín már második bemutatóján
világosan példázta egy nemes elképzelés
megvalósításának nehézségeit, buktatóit.
Nincs azonban veszve semmi, ha a jobb
sorsra érdemes társulat s főként a fiatal
rendező minél előbb talán már most -
megkezdi a higgadt fölkészülést a kö-
vetkező, sikeresebb nyárra.

Heltai Gáspár: Magyar Dekameron (Agriai
játékszín)

Színpadra alkalmazta: Nemeskürty Ist-
ván. Rendező: Romhányi László. Díszlet-
tervező: Rajkai György. jelmeztervező: Mial-

kovszky Erzsébet.
.Szereplők: Ruttkai Éva, Bessenyei Ferenc,

Agárdi Gábor, Voith Ági, Bodrogi Gyula,
Bánffy György, Szabó Tünde, Maros Gábor,
Szacsvay László, Várdai Zoltán.

Voith Ági az Agriai Játékszín előadásán (MTI fotó)


