
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.



Ami a ripacsériát illeti, egy pillanatra
mégis győzelmet arat; Dienes, a kecske-
pásztor elnyerte ügyességével a Galatea
(Voith Ági) által ígért inget, s most a
kerítőnő-Brisszeida szerepében egyéb-
ként tündöklő Pécsi Ildikó a feleségek
sablonos rosszmájúságával elkárogja ma-
gát, bemond egy teljesen civil szót:
„kicsi". Itt jegyezzük meg, hogy a
Brisszeida-Dienes közt szövődő szerelmi
szál a darabban eredetileg nem szerepel,
amiként Dienes előző flörtje a két leány-
zóval sem, de mindkét motívum szerve-

sen beleillik e szerelemtől túlfűtött rene-
szánsz idillbe. Bánffy György, a kecske-
pásztor szerepében, örömünkre, nem
enged a kísértésnek, nem „népieskedik", s
a Prológusban rábízott játékmesteri
funkcióját dinamizmusával mind-végig
híven betölti. Talán csak egyetlen szereplő
nem fakaszt mosolyt, s ez így is van
rendjén, hiszen az egész játék néki szól:
Bencze Ilonát áthatotta a magas-rendű
feladat, hogy Balassi Júliáját meg-
elevenítheti.

Fazekas-Balog : Lúdas Matyi

Az egri Lúdas Matyi-előadás nyilván
jóindulatú tévedés áldozata. A Fazekas
Mihály által feldolgozott népmese első
jelentősebb színpadra került változata
Balog Istvántól való, s magán hordozza a
reformkor politikai törekvéseit. A Móricz
Zsigmond-féle feldolgozás is a mon-
danivalót és a politikumot érintette, s nem a
nyelvet. Móricz is, miként Balog István,
igyekezett Fazekas nyelvét megőrizni.
Nem úgy az egri színpadi változat létre-
hozói. A színlapon ugyan Fazekas és
Balog neve szerepel, de az eredeti mű
nyelvén csak nagy ritkán szólalnak meg a
színészek. Fekete Sándort, az előadásban
dramaturgként közreműködő írót,
Romhányi, a rendező, „szakavatott át-
igazítónak" tekinti. Hogyan akkor, hogy
nem vette észre, miként törik szilánkokra a
mű a napi politikai zsargon szóvicc-
kalapácsai között?

A népmese mindig alaptörténet. S mint
minden alaptörténet, ez is alkalmas rá,
hogy egy-egy kor magára vonatkoztassa.
Helyénvalónak tekinthető tehát, hogy a
kórus keretjátékul politikai songokat
énekel; a Tolcsvay-zenére Bródy János
dalszövegeit halljuk. A kórus,
narrátorként, tudomásunkra hozza, hogy a
régi történet a mának is szól: „Bár a
történet nem új / Ma is él még néhány úr, /
Aki éppen úgy tesz, mintha / Ma is állna
Döbrög vára, / S abban ő lenne az úr."

Vagy: „Száll az idő, forog a kerék ..., /
Hej, ha Lúdas Matyi ma is élne még, /
lenne mit tennie épp elég." A zenés-táncos
„keret" azonban üresen tátong: az eredeti
népies játék nem kerül belé. Helyette
aszfalttréfákat hallunk. Csak hellyel-
közzel hangzik el egy-egy eredeti mondat,
ilyenkor egészen megkönnyebbülünk. Úgy
tűnik, a színészeket is ez sarkallja: létrejön
egy-egy színházi pillanat. (Ilyen a két álruhás
jelenet.) Nyilvánvaló, hogy nem éppen
színházterem-tő szöveg az „egészségedre -
egész seggedre" közhelytréfa, vagy a „mert
Nyugat az Nyugat. - Hát ebben nyugatt
lehet a tekintetes úr". Előforul azért
szellemes vicc is: „Villa de Borghese. - A,
a bor gőze!" Ez utóbbi véletlenül a népi
farce-ok szellemében fogant. Minden vala-
mirevaló farce épít ugyanis a szójátékok-
ra, az idegen szavakkal űzött tréfákra. Az
olasz ácsmester-ruhában megjelenő Lúdas
Matyi ledigózása azonban már ízetlen, s
még inkább gusztustalan az ispán sóhaja,
amiért az „olasz" nem akarja a líráját
átváltani: „A Szűz Máriáját, ennek se kell
a magyar pénz!"

Balassi Bálint: Szép magyar komédia (Agriai Játékszín). Bencze Ilona és Koncz Gábor



Néhány jó színpadi ötlet felbukkan
azért az előadásban; ilyen a Döbrögi
etetése vagy a vásár. Jól funkcionál a
színpadkép (Rajkai György), többnyire
alkalmasak a ruhák (Borsi Zsuzsa). A szí-
nészi játékban azonban már kevesebb
örömünket leljük. Bodrogi Gyula és
Agárdi Gábor népies színű ripacsériát
folytatnak. Hanghordozásuk azt példázza,
mit értenek „népies nyelven" a pesti
aszfalton és a szilveszteri kabaréban; kár,
hogy Fazekas eredeti népi nyelvét he-
lyettesíti. Iluska szerepében Széles Anna
nemigen tud szabadulni az operett-tündér
tulipiros sallangjaitól. Igaz, a ruhája is
ebbe az irányba tereli. A falu árvája, de a
kuláklányoknak se igen lehetett csinosabb
köznapi viseletük. Korrekt alakítás Pataki
Erzsébeté, Kanalas László kiváló karakter.
Maros Gábor a körülmények és a
lehetőségek határai között igyekezett jól
eljátszani Lúdas Matyit.

S most szóljunk az előadás legnagyobb
bakijáról, mely mindenekelőtt drama-
turgiai természetű. Már az is indokolatlan,
miért jelenti be Lúdas Matyi anyja
Döbröginek, hogy a fia meghalt, ha Matyi
mindjárt ezután beöltözteti Iluskát a saját
régi gúnyájába, s meghagyja neki, csalja el
jó messzire Döbrögi egész háza-népét. Az
igazi Lúdas Matyi így harmadszor is
megbüntetheti Döbrögit. De miért kellett
ehhez halottat jelentenie? A hazugság és
az álruha két egymást ki-oltó ötletnek
bizonyult; az egyik is elég lett volna. Hogy
miért énekli ezek után éppen Döbrögi a
fináléban a „politikai akusztikájú"

dalocskát: „Mindenféle Mátyástól ments
meg uram engem" - tökéletesen
érthetetlen. Az előadás elején ugyanis a
tömeg Döbrögit azonosította valamiféle
Mátyással, amikor a személyi kultusz
hibáira célozgatva dalolja: „Él-jen
Döbrögi, éljen Döbrögi I" Vonatkoztatási
rendszerünket ez teljesen megzavarja;
végtére is ki, mire céloz?

Magától értetődő, hogy nem a drama-
turgiai logikát kérem számon. Annak
hiánya egyszerű ügyetlenség. Az ilyen-féle
„aktualizálás" azonban művészet-ellenes
baklövés. A Lúdas Matyi nép-mese, és mint
ilyen, örökérvényű igazságokat hordoz. Az
egri színpadra állítók közhellyé
sematizálták, devalválták a mese
igazságtartalmát. A közönség, a szegény
nyári közönség nem látott át a
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aktikán. Azt vélte, igazságokat hall és
rült. Hagyta, hogy becsapják. Ilyenkor
i a teendő ?

ényelmes dolog nyári közönséget
mlegetni. Szórakozni, lazítani akarnak a
yáriak - hajtogatják azok, akik kevéssé
eszik komolyan a színház felelősségét.
ivatos dolog a kispolgári ízlést is

mlegetni s eközben kellően kiszolgálni,
ehát konzerválni azt. Természetesen a
iapadhatatlan színházi készáru-
yártással. Árasszuk csak el a felvevő-
iacot, a mindenkori közönséget a min-
enható sablonnal. Fullasszuk bele íz-

éstelen közhelyeinkbe, mérgezzük csak
átran szellemét, dehogyis fog szemre-
ányást tenni, amiért színházélmény
elyett a hónapját csiklandoztuk s a talpát
akargattuk. Brecht pontosan tudta, hogy
közönséget nem lehet leváltani.

Fel kellene hát ismernünk a felelősségün-
ket. Az írástudók és a színházcsinálók fe-
lelősségét.

Balassi Bálint: Szép magyar komédia
Balog István: Lúdas Matyi (Fazekas Mihály
nyomán) (Agriai Játékszín)

Rendezte: Romhányi László. Díszlet:
Rajkai György. jelmez: Borsi Zsuzsa. Zené-
jét szerezte: Tolcsvay László és Tolcsvay
Béla. Koreográfus: Széky József. Közreműkö-
dik: a Tolcslvay-együttes.

A Szép magyar komédia szaktanácsadója:
Nemeskürty István, a Lúdas Matyi drama-
turgja: Fekete Sándor volt.

Szereplők: Bencze Ilona, Koncz Gábor,
Pécsi Ildikó, Bánffy György, Voith Ági,
Szacsvay László, Maros Gábor, Széles Anna,
Bodrogi Gyula, Agárdi Gábor, Kanalas
László, Ittes József, valamint Gáspár Sán-
dor, Szür Mari, Földi László, Kovács Krisz-
tina, Görbe Nóra, Papp Vera, Leviczki
Klára, Jakab Csaba, Bán János, Kováts Béla,
Dörner György, Pataki Erzsébet, Fraut
Edit és Tomanek Gábor, a Színház- és Film-
művészeti Főiskola hallgatói.

écsi Ildikó és Szacsvay László a Szép magyar komédiában (MTI fotó )


