
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-
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lecke. Olyan próbatétel, ahol tudni kell azt
is, hogyan folytassuk a versmértéket és
legyűrve a szorongást, oldottan kell szőni
a sorokat Arany János magyar jambusai
közé"; nos ez a szorongás talán már
csakugyan a múlté ...

Igaza van Karinthy Mártonnak: „Mindez
ne legyen porlepte tisztelet-adás, hanem
rólunk szóló, életünket példázó játék: igazi
színház!" Így igaz. De azért csakugyan
nehezen feltörhető dió az öreg
Arisztophanész. A szabad szájú, vérbő
komédiázás közepette időnként az Arany
János-i verssorokat kissé pesti
„bemondásokkal" tarkított tűzijáték
szabdalja szét. Ki mondja meg, hol a ha-
tár ? Hol a mérték, amikor a „múzsák ne-
veletlen gyermeke" mellől már kissé el is
riasztjuk a múzsákat? Hiszen az arisz-
tophanészi komédiák varázsa éppen a
vaskosságig menő komikum és költőiség
különös keveredésében rejlik. Ezért máig
frissen ható csoda Arany János fordítása.

A szabad tér nyilván egyértelműbb
helyzeteket igényel és az antik szöveg
kissé harsányabb „feldobását" viseli el.
Ezzel viszont bátran és nemegyszer si-
keresen is élt a gorsiumi előadás. Talán
egyik legszellemesebb leleménye éppen a
játék lényegét kitűnően exponáló, érdek-
lődésünket felcsigázó lendületes kezdés.

A korábbi kissé terjengős keretjátéknak,
„a nagy Dionüsziákat" idéző költői
versenynek, ezúttal csak aktuálisan ide-
vágó pillanatát őrizték meg:
Arisztophanész úgy lép színre, hogy az
elmúlt évi Euripidész-bemutatót

D

epcióval, avatott kézzel már akkor java-
észt szellemesen megoldották: elkerülték
z Arisztophanész-előadások két leg-
yakoribb buktatóját, a túlzott tisztelet-
en tartásból fakadó poros archaizálást és
még veszélyesebb, vulgárisan ható, lapos

ktualizálást. A korhoz kötött, ma már
lvezhetetlen utalásokat lehántva, az ere-
eti szellemhez hű hűtlenséggel - bár
lykor kissé „túlírt" zsúfoltsággal, ön-
élúvá vált beiktatásokkal meg-megtörve
z eredeti mű egyenes, tiszta vonalát -
gészében véve izgalmasan mához szóló
omédiát produkáltak.
A pécsi ősbemutató óta sokat érlelődött

darab. Merészebben, erőteljesebben
árja végig a „hűtlen hűség" egyéni
elfogású Arisztophanész-megközelítés
tját. A komédia ezúttal valódi környe-
etébe, a gorsiumi romok varázslatos
apfényes terére kiszabadulva és a szerző-

pároshoz társuló, szinte egyazon kor-
osztályú, erőteljes fiatal előadógárda
együttesen ható inspirációjára teljesen új,
robbanóan életerős játékká izmosodott.
Nyersebb, szélsőségesebb, színesebb és
egyben drasztikusabb, meghökkentőbb,
keserűbben elkomorodó lett, a harsány
nevetéssel leleplező, szenvedélyesen vag-
dalkozó szatíra. Élesebben körvonalazott,
célratörőbb, a más arisztophanészi
művekből beleötvözött részek korábbi
zsúfoltságától megtisztítottan áttekint-
hetőbb, színszerűbb az újabb átdolgozás.
Kendőzetlenebb a mához szóló igaz-
mondás. Ugyanakkor mintha az átdol-
gozók e cél érdekében egyet-mást fel-
áldoztak volna korábban vallott elveik-
ből. Ebben a megközelítésben már alig
észleltük Katona Imre korábbi rokon-
szenves vallomását, amely szerint ez
számára „stílusgyakorlat és klasszikus

becsmérelve, virtuskodva vállalja a vele
való versenyt. A gorsiumi színházban
összegyülekező színészek szerzőt
keresnek, hangosan kiáltoznak
Arisztophanészért: írjon nekik komédiát . .
. lehet itt bátran közügyeket gúnyolni ...

A napfénytől világított környezetben
spontán természetességgel indul a játék. A
nézőtérről érkező Arisztophanész - Koltai
Róbert - bekapja a horgot: túl fog tenni
vetélytársán ...

Megjelenésével vérbő, gonoszkodó
életörömmel, villamos feszültséggel telik
meg a térség és egyre gyorsuló sebes-
séggel bontakozik ki a játék a játékban.
Szerveződik a komédia: Arisztophanész
maga vállalja a főszereplő Kremilosz (sze-
gény sorsú athéni polgár) szerepét. Koltai
meggyőző emberséggel exponálja a főhős
dilemmáját: érdemes-e továbbra is
tisztességesnek maradnia, amikor a
„haszontalanok" érvényesülnek. Megin-

ionüszosz űnnep a gorsiumi Plutosz-előadásban



gott bizalma eddigi erkölcsi magatartá-
sának helyességében. Az előadás itt derűs
játékossággal teszi láthatóvá az eredeti
szövegben a Kremilosz által elmondott
előzményeket. A szegények jóslatot kér-
nek. És alighogy komikusan „legombo-
lyítják" a merő képtelenségnek tűnő jós-
latot, íme már itt a csoda: a gorsiumi
földbuckákon, fent a magasban baktat,
botjával agresszív sebességgel utat ta-
pogatva a vak Plutosz (Kern András) és
indul az eredeti komédia, amelyben meg-
tudjuk, hogy Plutoszt, a gazdagság meg-
személyesítőjét, Zeusz megvakította, hogy
ne lássa kihez tér be, és így az ér-
demteleneket gazdagítja, míg a szegény
dolgos, igaz emberekre nem tud rátalálni.
Kremilosz a jóslat nyomán megszerzi
Plutoszt és elhatározza, hogy a szegény
athéni polgárok segítségével visszaszerzi
szeme világát, hogy ezután igazság ural-
kodhasson a földön, Plutosz az arra érde-
meseket ajándékozza meg önmagával.

Pénia asszony, a szegénység megteste-
sítője, a dolgos polgárok eddigi hűséges
társa bizonygatja önmaga nélkülözhe-
tetlenségét. Azzal fenyegetőzik, hogy
nélküle, a szegénység ösztönző hatása
nélkül meg fog állni a világ, senki sem fog
dolgozni. Kremilosz elkergeti Péniát. A
látóvá tett Plutosz a dolgos szegényekhez
költözik. Kremilosz terve sikerül.
Felfordul a világ: a derék, dolgos emberek
jómódúvá válnak, viszont nyomorba jut a
besúgásból élő, dologtalan Szikophanta és
a fiatal szeretőjét eddig pénzével megtartó
öregasszony. Nin-csen szükség többé
istenekre és papok-ra, akik így a volt
szegények új társadalmába próbálnak most
már beilleszkedni és az óattikai komédiák
rendje szerint a fantasztikus terv sikere, az
utópia megvalósulása után az új
boldogságot ünnep-lő lakomával zárul a
játék. Plutoszt ünnepi menettel beiktatják
Zeusz templomában. Eddig tart az ókori
szatíra.

Arisztophanész a kérdés feltevéséig jut
el. Mi lesz, ha megvalósul az utópia?
Milyen újabb torzulásokat szül majd a ja-
vak igazságosabb elosztása? Ki fog dol-
gozni, ha mindenki gazdag lesz ? Az ókori
komédiák hagyományos szerkezetének
megfelelően a színjáték közepén a darab
ideológiai magvát hordozó azonban
(vitában, versengésben) rendszerint két
ellentétes vélemény csap össze és ál-
talában a véleményét később kifejtő má-
sodik vitatkozó a győztes. Ezúttal Kre-
milosz védi Plutosz igazát Péniával szem-
ben és végül is érvekből kifogyván „mert
bár igazad vón', sincs igazad!"

(Arany J. ford.) kiáltással elkergeti a
szegénységet.

Arisztophanész kérdez? Válaszolni nem
tud. Nem is tudhatott. A gorsiumi komédia
viszont felel. Szemünk előtt eleveníti meg
Pénia fenyegető jóslatát eladdig, amíg
végül az egyre telhetetlenebbé váló, az
esztelen pénzimádat rabjaivá vált
emberektől megundorodva Plutosz újra
vándorbotot fog és felháborodva elme-
nekül, mert akiket gazdaggá tett, azok
között már nem lát embert.

Arisztophanész társadalmi igazságtétel
győzelmével bekövetkezett új boldogság
ünneplésével zárja a fantasztikus utópiát.
Pénia személyében az ókori advocatus
diaboli kérdezi, vajon helyre-áll-e a rend,
ha az emberek érdemeik szerint
részesülnek a javakból? - A gorsiumi
színház kacagtatóan csúfondáros játéka
egyre komorabbá, keserűbbé váló torz
tükröt mutat a nézőnek.

Íme lássad, ez lesz, ide jutunk, ha a pénz
lesz a halandók istene.

Arisztophanész költői sorai:

„Óh, mily gyönyör dús lenni, férfiak,
Még úgy pedig, hogy mikbe sem kerül!
Mert lám, nekünk a jó csak dűlt,

halommal
Házunkba, érte rosszat sem tevénk.
Így lenni gazdag, kellemes bizony."

Eleinte derűs, mámoros boldogságban
hangzanak fel, majd a végén a hisztérikus
pénzőrületben, a Mammon körüli veszett
táncban részegen szertehullottan földön
fetrengőktől - mini dolce vita záróképben -
torz, részeg, rekedt, böfögéssé válva
halljuk viszont.

A pécsi ősbemutató alkalmával még
farsangi tréfa oldotta föl az elkomoruló
képet. Ezúttal a feloldás észrevétlenné
rövidült, úgyszólván elmaradt. A meg-
hökkentő befejezés emlékével távozik a
néző.

A mostani verzióban szemlátomást
észlelhető volt az új kollektíva inspiráló
hatása. Érdekes, dinamikus színészegyé-
niségek kitűnő csapatmunkáját élvez-
hettük. Harsányan nevettető, célba talá-
lóan leleplező, jól kiélezett szituációk
váltakozása szikrázik az első részben, A
második rész néhány kitűnő jelenettel és
az elgondolkodtató, komolyra fordult
mondandóval egyetemben sem tudta
fenntartani indításbeli feszültségét.

Ennek némi dramaturgiai okai is le

hetnek. Az ősbemutató óta valóban cél-
ratörőbb, világosabb lett a darab, de az
átdolgozók nyilván még másodjára sem
tudtak maradéktalanul megbirkózni írók,
költők, rendezők évszázados nagy pró-
batételével az óattikai komédia csorbu-
lásmentes életrekeltésével. Az öntörvé-
nyű képződmény szerkezetének megbon-
tása óhatatlanul bizonyos zavart okoz. Az
antik szatíra az utópia győzelmével
végződik és minden mozzanat törvény-
szerűen az alapeszme megismételt kifeje-
zését szolgálja. Ilyen formán, olyan jele-
netek, mint a Szihophanta kidobása, a
pénzért szeretőt tartó öregasszony hop-
pon maradása, a barátait segítő Igaz em-
ber felemelkedése, a hasznos napi mun-
kát (bélmosást) vállaló Hermész mind az
igazságos új rend egy-egy újabb meg-
nyilvánulása.

E jelenetek után kerül rövid átmenet tel
sor a gazdagságtól való erkölcsi le-züllés
sötét képeire. A néző értelmileg követheti
a gondolatot, de az eredeti mű egymást
fokozó pozitív jeleneteinek sorát követő
ellentétes értelmezésű befejezés mégis
némi bizonytalanság érzetet kelt.

A rendező, Karinthy Márton ezúttal
tökéletesen birtokba vette az új
évadnyitásra örvendetesen célszérűsödött
gorsiumi színház játékterét. A körülzárat-
lan térbe ügyesen illeszkedő díszletek
között jól irányított, mozgalmasan meg-
elevenedő játékhoz ezúttal is különös
költői bájt, meseszerű távlatot, mélységet
varázsol a távolba vesző áttetsző kék
horizont.

Rabul ejt a hely varázsa: elhisszük,
hogy Athén utcáin vagyunk, ahol csodát
látni messziről sereglenek a szegény
földműves, iparos polgárok és ugyanak-
kor nem győzzük élvezni a szabadtéren
kitűnően érthető színészek csengően
tiszta szövegmondását. (A rendezőnek
immár hagyományossá vált, a hazai vi-
szonyok között nem eléggé méltányolha-
tó erényét.) A játék plasztikus megele-
venítését szerencsésen támasztották alá
Széky József mulatságos koreográfiai öt-.

letei. A Rába-közben közkeletű kissé paj-
zán, trágár játék, a seprőnyélen lovagoló
férfiak tánca kitűnően illett a meggazda-
godást ünneplő kórushoz. És még jól is
táncolnak a színészek. Különösen mu-
lattatóak a csakugyan Arisztophanészre
termett, robbanóan eleven Szombathy
Gyula táncos jelenetei.

A fiatalos szenvedéllyel vagdalkozó
igazmondás játékos légköre, humora tette
elfogadhatóvá a mai néző számára az



antik komédiában természetszerű arisz-
tophanészi vaskosságokat. Ezt a hang-
ütést játékosan exponálja a kis pantomi-
mikus kezdés, amellyel Pogány Judit ár-
tatlanul kislányos külsejével kontrasztáló
csibészes humorral besétál a termé-
kenységi ünnep hagyományos kellékeit
bemutató színpadra.

Örültünk volna, ha a rendezés még
sokkal többször él a tánc, ének és panto-
mim csakugyan szellemesen alkalmazott
lehetőségeivel. A komédia jellege,
töredékes rövidsége és maga a helyszín
szinte megkövetelte volna a kórusszerű
nagyobb tömegeket is mozgató ilyen-
fajta dúsítást.

A második részben megjelenő, na-
gyobb létszámú statisztériának a színé-
szek örvendetes mozgáskultúrájától me-
rőben elütő gyakorlatlan mozgása sajnos
nem töltötte be ezt a szerepet, sőt éppen
része volt abban, hogy a darab befejezése
nem érte el az alapgondolatban és a
kitűnő színészek (ezúttal kiváltképp
Koltai Róbertnek drámaian delíriumossá
fokozódó) játékában rejlő hatás lehető-
ségét.

A rövid próbaidő alatt meglepően
összecsiszolódott, frissen, élvezettel ko-
médiázó együttesből a vezérszerep a cse-
lekményt irányító, Kremiloszt játszó
Koltai Róbertnek jut, aki megkapó köz-
vetlenséggel, vérbő humorral és dina-
mikával, sokszínű játékkal győzi a szere-
pet. Mellette ragyogóan derűs, eleven
komikumú Karion Szombathy Gyula.

Kern András erőteljes színpadi jelen-
léttel tudatosan elidegenített, sajátosan
agresszív, zsémbes, vénembert, groteszk
Plutoszt formált. Vörös hajú Pénia
asszonya komikus és hatásos, de a
szöveg-

be beiktatott komikusan malackodó dal
sikere ellenére sem szolgálja a jelképes
alak jelentős mondandójának helyes ér-
telmezését.

Pogány Judit a feleség és a vénasszony
kettős szerepében pikánsan fanyar hu-
morral, játékosan komédiázik. A többi
szereplő Mikó István, Galán Géza, Sza-
kácsi Sándor, Ivánka Csaba és Papp Zol-
tán kettős, hármas szerepekben, hol mint
biztosan irányított, határozott jelenlétű
kar, hol pedig mint egyénien jellemzett
epizódszereplők felszabadultan fegyel-
mezett, pattogó összjátékkal döntő mó-
don meghatározták a jól összehangolt ze-
nekar élvezetes hatását.

Összegezve: a gorsiumi színház újabb
fegyverténnyel bizonyított; beváltotta a
múlt évi indításban rejlő ígéretet. Ka-
rinthy Márton a rendkívüli feladat adta
buktatókkal viaskodva is meggyőző len-
dülettel valósítja meg célkitűzését, hogy
Gorsiumban ritkán vagy sohasem látott
ókori művek bemutatásával, izgalmas,
igazi színházzal valljon az évezredes mű-
vek korszerűségéről. A saját utat járó
gorsiumi színház immár erőteljesen ki-
bontakozó, egészséges, friss hajtása szín-
házi életünknek.

Arisztophanész: Plutosz (Gorsiumi Nyári
Játékok)

Arany János ,fordítása nyomán színpadra írta:
Katona Imre.
Díszlet: Götz Béla. Zene: Walla Ervin.
Jelmez: Piros Sándor. Koreográfus: Széky
József. Rendezte: Karinthy Márton.

Szereplők: Koltai Róbert, Pogány Judit,
Kern András, Szombathy Gyula, Mikó
István, Galán Géza, Szakácsi Sándor, Ivánka
Csaba, Papp Zoltán.

RÉVY ESZTER

Budavári Vigasságok

Egyre bővülő, színesedő választékkal
szolgáló nyári rendezvénysorozataink
színhelyei közül a Hilton szálló Domini-
kánus udvara kétségtelenül a legszeren-
csésebben kiválasztottak sorába tartozik.
A kis tér, melyet a régit a modernnel
tehetségesen ötvöző építészet kiváló
akusztikai tulajdonságokkal ruházott fel,
egyértelműen bizonyította alkalmasságát
intim, kamara jellegű énekes-hangszeres
előadások befogadására. Idén négy külön-
böző produkció között válogathatott a
Budavári Vigasságok közönsége: állandó
műsoron szerepelt egy estén két Pergo-
lesi-vígopera, Az úrhatnám szolgáló és A
zenemester; a másik estén pedig Karl
Ditters von Dittersdorf A hűséges
parasztlány című, magyarországi ősbe-
mutatónak tekinthető vígoperája. De a
hangversenyek kedvelői is találhattak
maguknak érdekességet: a Budapesti
Madrigálkórus Commedia Harmonica cím-
mel madrigálkomédiákat, illetve Viva la
musica címen énekes-hangszeres zenét
adott elő a XVI-XVII. századból. Mintegy
„közjátékként", a vígoperák szünetében
találkozhattunk a Dominó
pantomimegyüttes két rövid produkció-
jával és ugyancsak két különböző
marionettjátékkal.

Az első kellemes meglepetést vitatha-
tatlanul az okozta, hogy sikerült egységes
stílus kereteibe illeszteni az előadások
kompozícióit. Seregi László szabályos
udvari etikettet talált ki a közönséget
bevezető, műsorfüzeteket kínálgató,
korabeli libériás inasoktól az előadás-
kezdetek ünnepi szertartásán keresztül a
szünetek szórakoztató látványosságainak,
a zenekar, a karmester és a súgó
funkcionális egybekomponáltságán vé-
gezve. Dicséretére váljék a Budavári
Vigasságok „személyzetének" - melynek
jelentős része a Budapesti Gyemekszínház
stúdiósai közül került ki -, hogy nem
csupán a premieren bonyolódott minden a
legnagyobb fegyelmezettséggel, ünnepi
hangulattal, hanem minden este
produkciójának megbízható, szilárd külső
keretét biztosították.

A stílusegység töretlenségét szolgálta,
hogy minden előadásnak közös díszlet-

Ivánka Csaba, Papp Zoltán, Galán Géza és Kern András Arisztophanész Plutosz című
komédiájában (MTI fotó, Ruzsonyi Gábor felvételei)


