
zott. Feltehetően ez a színvonal erősen
hullámzott a háromszoros premieren - az
én benyomásaim az utolsó előadásra
vonatkoznak. Kállai Ferenc Edmundban
nem fél helyenként megejtően vonzónak és
színesnek mutatni a bűnt. Érezhetően ez az
elképzelés szoros kapcsolatot tart
Mensáros Gloster-felfogásával, függ tőle.
Ebben a színes-szertelen gazemberségben
van Gloster fattyújához való ra-
gaszkodásának magyarázata. Ehhez kap-
csolódik Horesnyi László groteszk szí-
nekkel is bátran dolgozó alakítása. Az ő
Edgarja nem a magasztos szerencsétlenek,
a szomorú-szánalmasak közé való. Drámai
vétsége a szinte nevetséges és groteszk
életképtelenség - néha már undorítóan
naiv. Csupa merész, harsány és mégsem
üresen harsogó szín ez az alakítás, amely a
színész eddigi pályájának szinte legjobb,
legérdekesebb teljesítménye. Így lesz
teljessé Gloster világa: hogyan is
szerethetné ezt a méltóságot nem ismerő,
élni nem tudó fiút, aki csak az egyszerű
tisztességet ismeri, s majd társa lesz a
kitaszítottságban. Szeretheti-e valaha is ?
Itt a jól megértett, le nem egyszerűsített
Shakespeare nem kínál meg-nyugtató
választ.

Az előadás ezzel a „hármassal" óriási
eredményt mutatott fel, valóban kapcso-
latrendszert, s nem egymástól külön épülő
alakításokat.

Lear lányai közül a hálátlan szerepként
számon tartott Cordélia figurája jelenik
meg legteljesebben. Vass Éva szépelgés és
érzelmeskedés nélküli Cordéliája nincs
híján a dacnak, az erőnek és a szertelen
indulatnak. Apja és az ő összecsapása két
kemény lélek ütközése: ezért igazán
drámai. Vass Éva meg tudja éreztetni apa
és lánya mély, karakterük rokon-
vonásaiban rejlő összetartozását.

S ezzel túllendíti az előadást a szokásos
népmesemotívum, a legjobban szeretett, s
legjobb legkisebb lány általánosságán.
Vass Éva Learhez oly mélyen rokon
Cordéliája így már nem a mindent feledni
tudó emberi jóság jegyében válik apja
végső támaszává - az őt ért sérelmek
ellenére is - hanem két, sorsában életre-
halálra összeláncolt ember egymásra
találása teljesedik be.

Psota Irén Gonerilje és Olsavszky Éva
Reganja leginkább a két egyéniség egyé-
niség-voltával marad adós. A magatar-
tásséma hasonlóságánál, s adódó alkati
különbségeiknél megállnak - így igazi
különbözőségük feltáratlan marad. Ez
azonban már csak következmény. A va-

lódi hiányt itt is a figurák ellentmondás-
mentessége okozza. Hiányzik belőlük a
gonoszság, a tisztességtelenség fedettsége,
a jellem rejtettsége, amely még saját maguk
előtt sem jelenik meg pőrén. Hiányoznak
az önmagyarázatokhoz a kapaszkodók, az
ürügyek, mentségek keresése - az egyén
ösztönös törekvése, hogy maga és a világ
előtt jobbnak, különbnek látsszon a
valóságosnál. Goneril és Regan túlságosan
kiszolgáltatja magát ítéletünknek - ezért
csak illusztrálják, s nem valósítják meg
drámai ön-magukat.

Szabó Gyula Kent grófja nem mélysé-
gekkel marad adós: hamis, természet-
ellenes hangon szólal meg, nem találja
helyét az előadás stílusában. Kudarca egy
színész, egy játékmodor mély válságát,
kiüresedését jelzi, amelyért a felelősség
nem ezt a három előadásnyi sorsra
szövetkezett szegedi közösséget terheli, s
amely nem is oldható meg a Dóm téri Lear

létrehozása közben - mellékesen.

Petrovics Emil zenéje nem aláfest, nem
„jól szolgálja az előadást". Több,
önállóbb ereje van, mint ahogy az egy-
mondatos kritikai közhelyek kifejezik.
Igazi felkavaró, megrendítő eszköze, része
egy előadásnak - amelyet idén a szegedi
játékszínre álmodtak. S a zene hiánytalanul

valósult meg.

Shakespeare: Lear király (Szegedi Szabadtéri
Játékok)

Vörösmarty Mihály fordítása, Mészöly
Dezső átdolgozásában.

Rendezte: Vámos László. Díszlet: Vilt
Tibor. Jelmez: Schäffer Judit. Zeneszerző:
Petrovics Emil.

Szereplők: Bessenyei Ferenc, ifj. Újlaki
László, Benedek Miklós, Hollai Kálmán,
Kovács János, Szabó Gyula, Mensáros
László, Horesnyi László, Kállai Ferenc,
Gábor Miklós, Székhelyi József, Máriáss
József, Psota Irén, Olsavszky Éva, Vass Éva,
Bagó László, Mentes József, valamint Emőd
György, Kolozsi Gábor, Korcsmáros
György, Medgyessy Pál, Patai József, Sár-
vári György, Spindler Béla, Szirmai Péter,
Timár Zoltán, Vizi György és Zsolnay
András, a Színház- és Filmművészeti Fő-
iskola hallgatói.

RÓNA KATALIN

Mindenki kikapós

A kikapós patikárius
a Városmajori Színpadon

Fourageot, a csapodár, nagyvilági életet
élő - talán kikapós ? - párizsi patikárius
kénytelen férjhez adni vidéki intézetben
nevelt leányát, Paulette-et. S mert ő maga
csélcsap életével egykor sok bánatot
okozott szerető hitvesének, most leányának
olyan férjet keres, aki nem rajong a nőkért,
nem éli a szabad fiatalemberek vidám
életét, s csak leendő családjának akarja
szentelni magát. Az ideális férj-jelölt
Fourageot mulya titkára, Ferdinand. Ám a
látszat, mint afféle bohózati helyzet,
sokszor csal, s a vidéki városkában, a
csöndes Beaugency-ban még Ferdinand is
kelendő párizsi férfi lesz. Bolondul utána a
helyi - az adottságok szerint itt is csak
kikapós! - patikárius forró vérű felesége,
de őt szemeli ki fölemelkedése segítőjéül,
párizsi szeretőjéül a kis szobalány, Brigitte
is. A látszat tehát: Ferdinand egy csapásra
éppoly - kikapós! - patikárius lehet, mint a
többiek, s a szerencse forgandósága, a sors
iróniája szerint természetesen övé lesz
Paulette is.

Szórakoztatás

Ennyi a történet. Könnyed szórakoztatás a
francia bohózat szabályai, pontos receptje
szerint. Szerelmi intrikákkal, sikamlós
motívumokkal, átöltözésekkel,
bujkálásokkal, rejtegetésekkel, véletlen
összetalálkozásokkal, mulatságos félre-
értésekkel teli habkönnyű bohózat, amely
nézőhívogató természetességgel tárul elénk
a Városmajori Színpadon. Nyáresti móka,
amely egy pillanatig sem kíván a
komolyság, a magvas mondani-akarás
látszatában tetszelegni, nem akar többet
mutatni-nyújtani annál, ami. Kellemes
szórakozás.

Léon Gandillon fergeteges komédiáját
még Heltai Jenő szellemes-bohókás for-
dításával költötte magyar színpadra, s most
Fényes Szabolcs melodikus, fülbe-mászó
zenéje, Szenes Iván szellemes, ki-váló
dramaturgiai érzékről tanúskodó versei
teszik zenés bohózattá, megadva az
előadás alaphangját, alapritmusát.

Rendezői felfogás dolga, hogy mit hoz
elénk Léon Gandillon patikáriusainak
történetéből. A derék polgári erkölcsöt
veszi célba? Könnyed kézzel, ironikusan



mutatja meg a föllazult általános morált?
A történet paródiáját játszatja el, vagy
egész egyszerűen hagyja, hogy öntörvényű
életüket élve kitombolják magukat a
mulatságosan elrajzolt figurák ? Seregi
László ez utóbbi megoldást választotta.
Nem akart mélyrétegeket keresni-kibon-
tani ott, ahol nincs; nem akarta ötleteivel
dúsítani az amúgy is ötletgazdag törté-
netet; nem vette el színészei kedvét a játék
örömétől; nem próbálta meg korlátozni a
víg mókázó tempót; s nem fosztotta meg a
színészeket attól a bizonyosan jó érzéstől,
hogy végre felszabadultan ko-
médiázhatnak. Gyors ritmusú, pergő elő-
adást teremtett, amelyben mindenki a
helyén van, s amelyben a színészek az
együttjátszás örömében mégsem egy-
másnak, hanem a közönségnek játszanak.

Színészkavalkád

A bohózat nagyszerű színészi pillanatokat
ígér, és ezúttal a nyári estékre válogatott
együttes minden tagja kihasználja az
alkalmat, megmutatja, komédiában is lehet
sűrű figurát teremteni, a komédia is
lehetőséget ad az emberábrázolásra, a jel-
lemrajzra. Nemcsak a helyzetkomikum-
mai, a jellemkomikummal is élni lehet a
szórakoztatás kedvéért.

Az igazi kikapós patikáriust, Fourageot-
t Szabó Sándor játssza. Fölényes színészi
biztonsággal, elegáns, könnyed

szerepformálással, s néhol még a halvány
iróniát is megengedve bonyolítja maga
körül a színpadi életet.

Pathó István a kezdetben megalázkodó-
meghunyászkodó, majd egyre férfiasabb,
már-már a gátlástalan nőcsábász alakjában
tetszelgő titkár és férjjelölt szerepét
mélyről fakadó belső humorral, ár-
tatlanságot színlelő találékonysággal fo-
galmazza meg. Eljátssza a jámbor-ügyet-
len fiatalembert s a nagyvilági urat, a fél-
szeg szerelmest és a párizsi szívtiprót.

Galambos Erzsi ezúttal kivételes ko-
mikai adottságából formálja meg, építi föl
a vidéki patikáriusné bővérű, csapongó
alakját. Inkább prózai színésznő-ként él a
színpadon - a jellemformálás most jobban
sikerült, mint az énekszámok előadása.
Eleven humor árad gesz-tusaiból,
mozdulataiból, hangsúlyaiból. Ahogy
epekedőn várja titkos imádottját, ahogy
szinte hisztérikusan követeli a szerelmet, a
boldogság és a kétségbeesés, az ijedtség
és a megkönnyebbülés, a női kedvesség és
báj, az asszonyi vadság - mindez
Galambos Erzsi patikáriusnéja.

Paulette szerepében Kovács Zsuzsa a
kamaszos, nyers sutaságot, a nagyvilági
élet vágyát jeleníti meg.

Bánsági Ildikó izgatott kacérsággal,
elragadó bájjal alakítja a párizsi szép-
lányt. S miközben könnyeden érzéki
táncot lejt a korosodó patikáriussal, egy-

szerre teszi hitelessé a rafinált szépelgést
és a naiv mosolyt, a követelőzést és az
önzetlen szerelmet.

Makai Sándor hideg eleganciával meg-
formált inasa olyan megvető távolságból
figyeli az eseményeket, mintha ő maga
lenne a ház ura, mintha mindenki az ő
inasa lenne itt.

Békés Itala és Horváth Gyula mulattató
karikatúrát villant a szigorú erkölcsű,
álszent Paturin házaspárról.

Várhegyi Teréz a „szerelmi pályát" vá-
lasztó szolgálólány, Brigitte szerepében
kamaszos kedvességgel, sutácska, ügyet-
len ártatlansággal keresi helyét az általa
elképzelt-megálmodott nagyvilágban.

Haumann

A Városmajori Színpad előadásának
megteremtett vidám hangulata stílusegy-
sége, nagyszerű színészkavalkádja egy
alakításban teljesedik ki.

Bertinet-ét, a vidéki patikáriust Hau-
mann Péter játssza.

Bertinet-ét, aki a kisvárosi ember világra
csodálkozásával figyeli az ő szemé-ben,
az ő számára nagyviláginak tűnő életet,
életformákat, embereket.

Haumann már megjelenésével jellemez:
ahogyan komikus külsejű patikáriusa
megérkezik, az első „jó napot, kedves
barát"-ban benne van a tisztelet, a csodálat
a másik, a rajongott párizsi férfi iránt. S
máris folytatja, hozzáteszi: „rögtön
félbehagytam a dominót". Haumann úgy
tudja ezt a lényegtelen mondatot ki-
mondani, hogy máris érezzük, ez a leg-
több, amit mondhat, amit tehet. Az ő
kisvárosi életformájában ez hallatlanul
nagy dolog.

Ellenállhatatlanul komikus és groteszk,
amint nadrágtartójával egyensúlyozva,
félszeg mosollyal, erősen gesztikulálva
magyaráz. Érzékeltetni képes Bertinet
humoros ügyetlenségét, kisvárosi
filozófiáját. Minden hangsúlyával Párizs
után vágyik. S számára Párizs egy a vidám
pezsgő élettel, hisz nem más ő, minta
szerelmi kalandokról, légyottokról
álmodozó papucsférj, aki egyszer csak
veszi a bátorságot, és „fölruccan" szíve
városába, Párizsba.

Amint a második felvonásban kivasalva,
fölcicomázva váratlanul megjelenik
Ferdinand párizsi lakásán, olyan
magatartással, külsővel, hogy mindenki
láthassa: nem akárki ő, s most végre a
nagyvárosban megmutatja majd, ő is férfi,
a javából. Csak egyetlen görbe

Léon Gandillon-Fényes Szabolcs: A kikapós patikárius. Pathó István és Haumann Péter jelenete
(MTI fotó)



napra vágyik, hogy aztán ennek büszke
tudatában ismét visszasüllyedjen a vidéki
patikáriusi létbe.

Haumann tunya kisvárosi patikáriusa
teljesen megváltozott. Sürög-forog, szer-
vezkedik, még azt is vállalja, hogy a fali-
szekrénybe rejtőzködjék el. S miután vé-
letlenül a széplány is mellébújik, frissen és
elégedetten kerül elő a szekrényből, arcán
a diadal: igen, ez Párizs, ez a nagy-világ,
itt még a szekrényben is nő van! Most már
azt sem bánja, ami máskor nyilvánvalóan
sértené, hogy a cselédlép-csőn kell
elhagynia a házat. Haumann úgy játssza el
a kielégült férfiú büszkeségét, aki
gyámoltalansága, félszegsége ellenére
most már világfinak képzelheti magát,
hogy a közönséget nemcsak frenetikus
nevetésre, de együttérzésre, szinte
szánalomra is ingerli.

Magánszámát, dalát a szerelemről vér-
beli komédiázó kedvvel, pergő ritmusban,
ellenállhatatlan humorral és bájjal adja
elő. Mint egy kötéltáncos, pontosan
egyensúlyoz a burleszk tréfái és a harsány
túljátszás között. Egy pillanatra sem billen
meg, színpadi arányérzéke nem engedi
mellélépni. Egy villanással új színt, új
hangulatot hoz, s ezzel nemcsak az
előadás, de az évad egyik legemléke-
zetesebb alakításává emeli teljesítményét,

A csodálkozás, a kételkedés, a családi
perpatvar még hátra van, amikor a pati-
kárius váratlanul feleségével találja szem-
ben magát a párizsi szalonban. Haumann
nagyszerű komikusi érzékkel mutatja meg,
hogy alakul vissza a már-már ön-magát
nagyviláginak képzelő férfi az ijedt
magyarázkodás közben újra azzá a csetlő-
botló vidéki patikáriussá, aki volt a játék
elején. Ezzel az önmagába forduló körrel a
színész megteremti alakítása teljességét;
nem kívülről ábrázolja, hanem önmagából
bontja ki a komikus alak történetét-sorsát
is.

Léon Gandillon-Fényes Szabolcs: A kikapós
patikárius (Városmajori Színpad)

Fordította: Heltai Jenő. Mai színpadra
alkalmazta és a verseket írta: Szenes Iván.
Rendezte: Seregi László. Díszlet: Csinády
István. Jelmez: Kemenes Fanny. Koreográfus:
Geszler György.

Szereplők: Szabó Sándor, Kovács Zsuzsa,
Bánsági Ildikó, Pathó István, Buss Gyula,
Makai Sándor, Börzsönyi Mihály, Haumann
Péter, Galambos Erzsi, Vogt Károly, Vár-
hegyi Teréz, Békés Itala, Horváth Gyula.

SAÁD KATALIN

Nyári közönség?

Az agriai játék két félidejéről

Nyáron általában a „nyári közönségnek"

játszanak a színházak. Sokan úgy gon-
dolják ugyanis, hogy van külön nyári
közönség - amiként azt is hangoztatni
szokás, hogy a közönség megoszlik, bizo-
nyos rétege ilyen színházat keres fel, más
rétege viszont amolyan Ám miképpen
magyarázzuk az olyan jelenséget, mely-
nek ezen a nyáron Egerben szem- és fül-
tanúi lel-ettünk? Létrejön egy kétrészes
produkció, egyazon nyáron, egyazon
művészeti vezetés égisze alatt, és színre
kerül egyazon estén, egyazon közönség
előtt. A gyönyörű, a jó értelmű szakmai
profizmus majd minden igényét kielégítő,
szemet-szellemet gyönyörködtető komoly
játék (Balassi Bálint: Szé p mag ya r komédia),
s a szatírjáték funkcióját betöltő
szörnyszülött, az írott anyagában és
előadásmódjában egyaránt több szálra
szét-hulló kabaré (Fazekas Mihály-Balog
István-Fekete Sándor: Lúdas Matyi). A „jót,
jól"-nak s a „rosszat, rosszul"-nak egyaránt
tapsol a nézőtér, mindkettőért hálás,
mindkettőt ünnepli. Akkor most miként
vélekedjünk? Melyik a valódi
megnyilvánulása? Melyik az igazi
közönség?

Balassi: Szép magyar komédia

Az egri vár gótikus palotaépülete előtt, a
csillagos ég alatt kel életre a majd négy-
száz esztendeje írott pásztorjáték. A Mát-
ra erdeje: lehántolt fatörzsek, a lombjuk:
hosszú deszkatüskékből, a dimbes-dom-
bos vidék: deszkaácsolat. (Díszlet: Rajkai
György.) A kiváló játékteret, melyet a
helyszín ihletett, s mely abba beleillő,
betölti a zene, a fiúk és lányok udvari
táncot lejtenek (koreográfia: Széky
József), ruhájuk a magyar reneszánsz
elegáns viselete (jelmez: Borsi Zsuzsa). A
Tolcsvay-zene elhallgat, s most a
hangszóróból korzenét hallunk: rene-
szánsz kori udvari zenét. Majd újra a
Tolcsvay-együttes szólal meg: saját szer-
zeményeit játssza, s ez a kis utalás arra
való volt, hogy mintegy megidézze a kor
eredeti zenéjét, mely, miként az eredeti
helyszín a díszletet, e színpadi zenét élet-
re ihlette. Az egri vár ezerszemélyes né-
zőtere bensőséges közeggé zárul, s mint

gyereket a mese, úgy ejt meg varázsával
ez a reneszánsz játék.

Nemeskürty István és a rendező
Romhányi László dramaturgiai beavat-
kozásai indokoltak, a mű szellemében
fogantak és segítik a játékot. igen jó a
pásztorjáték expozíciója: Bánffy György
mint Prológus előadja a mű Balassi által
írt summáját, s közben a komédia sze-
replői megjelenítik az előtörténetet. Az
előjátékban tehát szerencsésen fonódnak
össze az epikai és drámai elemek. Balla-
disztikusan súlypontozza a játékot, hogy
a szereplők bizonyos dramaturgiailag
indokolt helyeken Balassi-verseket éne-
kelnek. Harangszót hallunk az Angelica
halálát felidéző játékban, a lányok virág-
gal, a fiúk levett föveggel búcsúszertar-
tást celebrálnak. Ugyancsak balladiszti-
kus Angelica (illetve Júlia: Bencze Ilona)
bújdosó dala. A kórus dicsőítő-udvarló
dalai és táncai az előadás folyamatában
reneszánsz kori ünnepi szertartásokat
idéznek meg. Helyénvaló változtatás a
finálé bókoló gesztusa is: Credulus
(Koncz Gábor) Balassi Bálintként eresz-
kedik fél térdre, és a híres udvarló sorokat
mondja Júliának: „Júliámra hogy találék,
Örömömben így köszönék, / Térdet, fejet
néki hajték, / kin ő csak elmosolyodék."
A kórus fáklyákkal jelenik meg s ünnepli
a szerelmeseket. A fáklya-fény - mely a
szabadtéri játékok elengedhetetlen
kelléke -, ezúttal valóban az ünnep fénye
lesz: ünnepeljük a négyszáz éves
bujdosásból életre kelő S z é p magyar
komédiát. Balassi költői nyelve táplálék;
nem avult cl, sőt régiessége érzéki gyö-
nyörűséget okoz. Dicséretére váljék a
színészeknek, hogy ily hűséggel tolmá-
csolták. Örömünkre szolgált az is, ami-
ként a színészek és a rendező a Balassi-
mű humorát felszínre hozták. A halálosan
komolyan vett szerelmi őrület a nagy
reneszánsz mesternél, Shakespeare-nél a
legfőbb humorforrás. Láthatóan tanultak
tőle a magyar reneszánsz mű szín-padra
álmodói. Remek ötlet, hogy Koncz
Gábor nem késsel próbálja önnön
boldogtalan életét kioltani, ahogy pedig
Balassi kívánta volna, hanem hurkot
csomóz egy kötélre, s avval ólálkodik a
fák közt; jó, hogy a barátját, Sylvanust
játszó Szacsvay László a szerelmi őrület
másik végletében tébolyog: a vágytól
félholtra vált Koncz Gábornak kiváló
ellenpólusa a pojácává bolondult Szacs-
vay. Újabb és újabb virágcseréppel indul
Júliát-hódítani. Nem könnyű feladat az
övé: pontos mértéket tartani a pojáca-
szerepben, el nem csúszni a ripacsériába.


