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Egervári Esték

Mire lehet használni manapság egy mű-
emlék kastélyt? Göcsej szívében, Zala-
egerszegtől mindössze néhány kilométerre
áll a Nádasdyak hajdani lakhelye. A tömzsi
udvarház a történelem során volt végvár,
stratégiai pont, védelmi erőd és békés
vidéki kúria. Mai formájában helyreállított,
hangulatos, vonzó idegen-forgalmi
nevezetesség. A zalaegerszegi tanács jól
gazdálkodott az értékes mű-emlékkel:
Egervár reneszánsz várudvarán nyári
színházat hozott létre. Az eredmény kettős
: nyári szabadtéri helyszín jött létre a
Balaton nyugati sarkától mintegy ötven
kilométerre, üdülő-szezonban, és
színházat, legalább idény-jellegűt kapott a
színházi ellátottságban mostoha Zala
megye.

A vállalkozáshoz találtak egy tapasztalt
művészeti vezetőt, Sándor Jánost, ak i nem
először bábáskodik nyári szabad-téri
játékok születésénél. A négy évvel ezelőtt
indult és két éve önálló műsorral
rendelkező Egervári Esték rendezvény-
sorozat úgy tűnik, megtalálta sajátos
egyéni profilját: a népi komédiák zalai
ihletésű feldolgozását.

Két népi komédiát mutattak be tavaly
egy előadásban. Mindkettő a XVIII.
századi iskoladrámák populárisabb
változatai közül való. Mindkettő a magyar
paraszti furfang leleménye, a népi bohózat
jellegzetes típusa. Mindkettő vaskos
példázat a férjhez menni kívánó
vénlányokról. A Borka asszony és György
deák eszközeiben külsőségesebb, harsá-
nyabb, közelebbi rokonságot tart a vásári
komédiákkal. A Kocsonya Mihály házass ága
a magyar népi humor gyöngyszeme. Az
elszegényedett kisnemes anakronisztikus
életformáját, kutyabőr imádatát és
hozományvadász házasságát teszi nevetség
tárgyává. Cselekménymenetében, hu-
morában a paraszti realitás, nyelvében és
stiláris eszközeiben erőteljes népi ízek do-
minálnak. A fennmaradt csekély számú
magyar népi komédiák egyik legértékesebb
darabja.

Sándor János rendező fő erénye, hogy
kitűnő társulatot tömörített maga köré az
egervári nyárra. Az idén felújított két
darabban fergeteges jókedvvel komé-

Andresz Kati és Kovács Lajos Csokonai Karnyónéjának egervári előadásában (MTI fotó, llovszky
Béla felvételei )

aki házassági ígérete ellenére sem adja
lányát egy piperkőc, magyartalan ne-
meshez, a „jártos-költes vőlegényhez".

A darab központi alakja, a cselekmény
mozgatója egy új típusú nőalak: a felvi-
lágosult, talpraesett, önálló nemeslány, aki
maga veszi kezébe sorsának irányítását.
Ennyi egészséges életrevalósággal, női
furfanggal és gyakorlati érzékkel csak
Molière szobalányai és Goldoni fo-
gadósnéi rendelkeznek. Magyar színpadon
mindenesetre úttörő jelenség az önálló
nőtípus, akit érett asszonyi szépséggel,
imponáló realitásérzékkel és pajzán
humorral formál meg Pécsi Ildikó.
Alakításában ez az asszony valóban min-
dent tud: szálakat bogozni, szerelmeket
szőni, sorsokat irányítani, jókat jutalmazni,
rosszakat csúffá tenni.

Hálás szerep Szilágyi Tibor „jártos-
költes vőlegénye", az álfranciás művelt-
ségű, álpárizsi ficsúr. Bumfordi bájjal, egy
cseppet önironikus humorral oldja meg
feladatát a színész, anélkül, hogy engedne
a szerep kínálta olcsóbb fogásoknak. Üdék
és kedvesek passzív szerepükben a
fiatalok: Katona János, Andresz Kati,
Szirmai Péter. Csak Lengyel János
alakítása egysíkú, harsány és fe-
gyelmezetlen.

A sok helyzet- és jellemkomikumra
épülő egyfelvonásost Sándor János jó
ritmusú, szellemes, igényes rendezésében
láthattuk. A bemutatót rendkívül meg-
nehezítette a váratlan zápor. A szűnni nem
akaró eső próbára tette a nézők és
szereplők türelmét. Ám a közönség pél-
dátlan kitartással, a színpadon játszók
pedig hallatlan erőfeszítéssel legyőzték a
nyári időjárás viszontagságait.

A második darab már szerencsésebb
körülmények között került bemutatásra.

Szegényes magyar drámairodalmi em-
lékeink kiemelkedő vígjátéki remeke Az
özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak. Cso-
konai csurgói tanár korából valószínűleg
jól ismerte a korabeli református, katolikus
iskoladrámákat és a vaskosabb hu-

diázik két kitűnő drámai színészünk,
akinek humorérzékét mindeddig nem vagy
alig használták ki színházaink : Berek Kati
és Szilágyi Tibor. Palackból el-szabaduló
szellemként kel életre kettőjük
temperamentuma, harsány vidámsága,
színvonalas mókázása. A kőszínházi
kötöttségekből kiszabadult színész öröme
ez a játék, amely ellenállhatatlanul
magával ragadja a közönséget (akik között
sok a helybeli, de még több a turista,
nyaraló, a véletlenül bevetődött látogató).
Jól teljesíti feladatát az előadás többi
szereplője is: Andresz Katalin, Kovács
Lajos, Lengyel János. A göcseji
környezetbe (Langmár András díszlet-
terve) hangulatosan illeszkedik a tájegység
folklórját képviselő Zalaegerszegi Kiszöv
Táncegyüttes fegyelmezett, ízléses
munkája.

Á tavalyi sikerhez idén új bemutató
társult: két egyfelvonásos egy előadásban.
Az újonnan bemutatott komédiák szerzői
nem ismeretlenek, ám e szerzők
munkásságának elsődleges forrásai a
népköltészet, a paraszti humor és a népi
komédiák. Bartsai László A jártos-költes
vőlegényében szinte az első magyar nyelvű
színpadi művet üdvözölhetjük, amelyet
Kelemen László felkérésére és társulata
számára írt a szerző. A mű sok helyzet-és
jellemkomikummal a magyar nemes
sajátos típusát gúnyolja ki: az idegen-
majmoló, külföldbarát, hazafiatlan, fél-
művelt világfit. Aki affektált akcentussal
beszéli anyanyelvét, párizsi módi szerint
öltözik, és a francia konyha mintájára
étkezik. A külföldmajmoló divat korabeli
elterjedtségét az e korszakban keletkezett
művek hasonló hősei igazolják: Bessenyei
György Filozófusának szereplői, Csokonai
Tempefői és Az özvegy Karnyóné című
darabjainak jellegzetes figurái. Az
idegenbarát főurakkal szemben a haladó
nemesi hagyományokat azok képviselik,
akik megmaradtak a magyar viselet, nyelv,
szokások mellett. Ezt a típust képviseli a
darabban az apa,



morú vásári komédiákat is. Valódi ihletői
ez utóbbiak lehettek. ( A Karnyónét először
saját diákjai adták elő.)

A Karnyóné bővelkedik népi farce-
elemekben: túlkarikírozott figurákban,
otromba, váratlan helyzetekben, amelyek
számtalan rögtönzésre, commedia dell'arte
játékstílusra adnak lehetőséget. Az
alapszituáció groteszk, de nagyon való-
ságos: egy gazdag vénasszony körül
fiatalemberek legyeskednek. Az özvegy
eszét és gyakorlati érzékét úgy elvette a
késői szerelem, hogy világ csúfjává válik.
Emberi méltóságát csak az öngyilkosság
adhatná vissza. Mindettől a Karnyóné még
tragédia is lehetne. (Es nem is áll messze
tőle!) Ám a groteszk szerelmi történet
szereplői harsány karikatúrák. Egy
madárijesztő külsejű vén-asszony ágál és
siránkozik a színpadon, ízlésficamodott ál
divatfik udvarolnak körülötte (Lipitlotty,
Tiptopp), idétlen, hibbant kisfiú sertepertél
(Samuka) és fél-nótás falusi filozófus tesz-
vesz a boltban (Lázár). Egész gyűjteménye
az emberi gyengeségnek és butaságnak. A
Karnyóné valamennyi figurája vígjátékírói
teli-találat.

Hálás és hálátlan feladat e komédia
színpadra fogalmazása. Hálás a színész
számára, akinek kitűnő szereplehetőség.
Hálátlan a rendező számára, akinek össze
kell fognia a darabot, nehogy szerepeire
essen szét. Sándor János pergő rendezése
ezt nagyrészt megvalósította. Az elő-
adásnak feszes szerkezete és kohéziós
ereje van: nem esik szét parádés színészi
magánszámokra. Csak az előadás utolsó
harmadát bontja meg Lengyel János
súlytalan, külsődleges alakítása.

Berek Kati Karnyónéja emberi tragédiát
sejtet, Felfogásában ez a kiszáradt,
epekedő vénasszony nagyon is hétköz-napi
drámát él át: a csalódást és meg-
csalattatásé. Alakításának pszichikai mo-
tívuma a kontrollnélküliség. Ez teszi ezt a
Karnyóné: egyszerre nevetségessé és szá-
nandóvá is. Játékának intenzitása, alakítá-
sának sokszínűsége emlékezetes élmény.
Aprólékosan kidolgozott, remek karikatúra
Benedek Miklós Kuruzs Pétere. Ennek a
fiatal színésznek ellenállhatatlanul fanyar
humora van, amely egészen egyéni ízt ad
Csokonai ismert figurájának. A főiskolát
most végzett Katona János Samukája
meglepetés. Az ifjú színész alkati
adottságai ellenére (magas, kisportolt
atléta) kórélettani pontossággal felépített
imbecillis gyereket visz a színpadra.
Kedvesen komikus a két léhűtő
megformálója: Szilágyi Tibor és

Kovács Lajos. Harmatos-bájos Andresz
Katalin Boris szolgálója. Szirmai Péter
Lázár alakításával csak szövegérhetőségi
problémák vannak. Valószínűleg a figura
tótos beszédmódja zavarta meg, amit nem
sikerült hitelesen visszaadnia. Félre-értett
és az előadás egészéhez méltatlan
Lengyel János öreg Karnyó alakítása. E z
a figura nem térhet vissza délcegen és
pirospozsgásan a fogságból, hiszen a
szöveg szerint a tulajdon háznépe sem
ismer rá.

Jól bejátszható Csányi Árpád színpad-
tere, amelybe szervesen beépülnek a vár-
kastély boltíves folyosói, ablakai, a négy-
szögletű udvar, a várkapu bolthajtása. A
játék nem korlátozódik a színpadra,
hanem autentikusan igazodik a várudvar
adottságaihoz.

Az Egervári Esték rendezvénysorozatát
zenei események és előadóestek egé-
szítették ki. Berek Kati József Attila-
estjét és Pécsi Ildikó mai magyar költők
verseiből válogatott önálló estjét nagy
érdeklődés kísérte. A Várszínpadon fő-
városi művészek közreműködésével két
vígoperát is bemutattak, az egervári
műemléktemplomban különböző hang-
versenyeket tartottak. A társművészeteket
kortárs magyar képzőművészeti, népi
iparművészeti tárlat és Zalaegerszeget
bemutató fotókiállítás képviselte.

A gazdag kulturális program és a szín-
házi bemutatók igényes művészi munkája
is igazolja, hogy az Egervári Esték
rendezvénye megérdemli az országos
figyelmet és a nagyobb anyagi támoga-
tást. Zala megye gazdagabb lett - legalább
a nyári évadban egy színházi eseménnyel.
Színházi életünk gazdagabb lett egy nyári
szabadtéri játékkal.

Bartsai László: A jártos-költes vőlegény (Egervári
esték)
Csokonai Viitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné és a
két szeleburdiak
Díszlet: Csányi Árpád. Rendezte: Sándor
János.

Szereplők: Berek Katalin, Pécsi Ildikó,
Andresz Katalin, Lengyel János, Benedek
Miklós, Szilágyi Tibor, Kovács Lajos,
Katona János.

PÓR ANNA

Arisztophanész kérdez

Plutosz a Gorsiumi Játékokon

Arisztophanész kérdez. Mit tesz a pénz az
emberrel? Ki dolgozik, ha mindenki
gazdag? Mi szükség lesz istenre, papra, ha
nincsen nyomorúság? Arisztophanész
kérdez és a gorsiumi romok között meg-
elevenedő játékban a mai harmincévesek
felelnek.
Az óattikai komédia, a Dionüszosz
ünnepek felszabadult vaskos csúfolódásai
közepette megjelenő társadalombírálat, a
felfordult világot bemutató torz tükörrel
ugyanazt kérdezi, mint az új állam-formák
keresésén töprengő ókori filozófusok
utópiái. Egyazon forrásból, az athéni
demokrácia hanyatlásának élet-érzéséből,
a polisz és az istenek harmóniájába vetett
bizalom megingásából táplálkozik Platón
álelméletével és a csúfondárosan
kigúnyolt Euripidész drámáival
egyetemben Arisztophanésznek fantasz-
tikus bohózatos társadalmi utópiája, az i.
e. 389-ben előadott Plutosz is.

A Katona Imre - Karinthy Márton kettős
már két esztendővel ezelőtt első vál-
tozatban a Pécsi Nemzeti Színház Kama-
raszínpadán bemutatta a nálunk még elő-
adatlan komédiát. E lap hasábjain akkor
általánosságban szóltunk arról, hogy
Arisztophanésznek, az európai komédia
ősatyjának megközelítése mindenkor kü-
lönleges próbatételt jelent. A politikai
szatíra nagymesterének az V. századbeli
Athén életével szervesen összefonódott
műve ugyanis nem egykönnyen illeszke-
dik más korok színpadára. A személyekre,
eseményekre vonatkozó konkrét
utalásokon túlmenően még maga a szer-
kezet sem illeszkedik későbbi korok dra-
maturgiájába. Az ősnépek termékenységi
kultuszaiból táplálkozó antik komédia
trágár csúfolódásai pedig csak az ókori
moralista erkölcsi magatartásának biztos
érzékeltetésével állíthatók ma helyes szín-
padi távlatba.

Az ősbemutató alkalmával foglalkoz-
tunk a merész, fiatalos vállalkozással,
amely a töredékesen ránk maradt komé-
diát Arany János remek fordításának
felhasználásával és más Arisztophanész-
motívumokkal kiegészítve egész estét
betöltő kerek színművé formálta át.

A munka dandárját jól átgondolt kon-


