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Egervári Esték

A harmadik idényét záró Egervári Esték
rendezvénysorozat - az idei nyár
tapasztalatai alapján - válaszút elé érkezett.
A Zalaegerszegtől mindössze néhány
kilométerre levő reneszánsz várkastély
nyári vigasságainak profilját - indulás-kor
- a tájegység hangulatába illeszkedő népi
játékok alkották. A Borka asszony és György
deák, a Kocsonya Mihály házassága, A z özvegy
Karnyóné stb. után idén úgy tűnik, ez a
profil kifulladóban van. A mostani
műsorválaszték legalábbis ezt tükrözi.

A rendezvénysorozatot utolérte a szo-
kásos „magyar betegség": a programok
mennyisége túlnőtt a várton és a kívánton.
A két eredeti bemutatón kívül több
színházi vendégjátékra is sor került: a
kaposvári Csiky Gergely Színház Candide
című produkciójára (amely nem is
alkalmas szabadtéri színpadra!), Bethlen
Miklós Noé galambja című monodrámájára
Bánffy György előadásában, a Hamlet című
előadásra a Kaláka együttes és Kozák
András közreműködésével (játékszíni
produkció), Pécsi Ildikó sanzonestjére,
Ágay Karola és Szendrei Karper László
dalestjére, a Zalai Táncegyüttes műsorára
stb. A nyári játékok programját a vár
termeiben meg-rendezett kiállítások
(Magyar iparművészet; Zalaegerszegi
bábegyüttes stb.) egészítették ki.

A nyári szabadtéri színház sajátos ar-
culatát az ide készült produkciók szín-
vonala határozza meg. És ezzel - leg-
alábbis az egyik bemutatót illetően
alapvetően baj volt Egervárott. A Legendák

a hűségről című produkció példa-tára
mindannak, amit nem szabad nyár és
szabadtér ürügyén művelni!

Nem volt szerencsés e bemutató darab-
választása sem. Kisfaludy Károly A hűség
próbája című egyfelvonásosa kezdet-leges
farce, kidolgozatlan miniatűr, a jelentős
szerző egyik feledhető drámai
gyengécskéje. A Mátyás király-történet
agyoncsépelt, közhelyes, lapos feldol-
gozásán nem segített az előadás harsány
népieskedő stílusa sem. Sándor János -
akinek a nevéhez az előző évek ízléses
népijáték-bemutatói fűződnek -

idén elengedte a gyeplőt. A jónevű
fővárosi színészek elrettentő módon „ko-
médiáznak" ebben az előadásban. A darab
gyengéit próbálják erőteljes rájátszással
eltüntetni - sikertelenül. Hálátlan
feladatukat a rendezés nem könnyítette,
hanem térbeli, ritmusbeli hibákkal nehe-
zítette. (Enyhén szólva bosszantó az a
színpadi járás, amikor a szereplő a kis-
kapun megy be, visszafele pedig úgy
megkerüli, mintha ott sem lenne!) Mind-
erről persze Csányi Árpád díszletei nem
sokat tehetnek, mint ahogy Vágvölgyi
Ilona jelmezei is jól funkcionálnának - egy
jobb előadásban. Mit tehet a színész ilyen
esetben? Megpróbál minden esz-közzel
nevetést kicsikarni a nézőből. (Ami hol
sikerül, hol nem.) Egyedül Újréti László
csillant meg némi őszinte humort, és Pécsi
Ildikó próbálja e műfaj paródiáját játszani.
A többi művész (Deák Sándor, Tyll Attila,
Fülöp Zsigmond, Benedek Miklós,
Kovács István) tétlenségre van ítélve a
színpadon.

Nem kevésbé szerencsétlen választás a
másik egyfelvonásos sem. Az ifjú szerző,
Tömöry Péter nevét feltehetően nem ez a
szárnypróbálgatása fogja is-mertté tenni.
Vőlegényfogó című népi játéka halvány
utánérzete néhány valóban remek magyar
népi komédiának, elsősorban a Kocsonya
Mihály házasságának. (Az azonos
motívumok szembeötlőek: eladó vénlány,
részeges asszony, hűtlenség stb.) A
gyengén bonyolódó történet dúsítására
szolgálnak az egyéb-ként ízes népi
versezetek, a gyakran

felcsendülő muzsika (Aldobolyi Nagy
György zenéje) és a Zalaegerszegi KI-
SZÖV Táncegyüttes szerepeltetése (kore-
ográfus: Gerencsér Zoltán). Mindez nem
menti meg a darabot, amely alatta marad
az eredeti magyar vígjáték őszin-te, igazi
humorának.

A közreműködő színészekről csak a
tisztelet hangján szólhatunk, erőfeszítésük
hatástalanságában is imponáló. A falusi
tanító szerepében Benedek Miklós próbál
fanyarul elegáns lenni. Deák Sándor
régóta nem tapasztalt, sokszínű humorával
dúsítja a játékot. Tyll Attila a
„legnépiesebb" szereplő. Pap Éva reb-
benően kedves és kikapós, Dobos Ildikó
mókás, aranyos vénlány, Pécsi Ildikó -
gombóccal a szájában! - ellenállhatatlan
komika. Sándor János rendező azonban
nem tudta összehangolni a sokféle stílust,
és nem tudta megakadályozni, hogy a
színpadon ne csak egyéni szólózás
folyjék. A nyári szabadtéri játékok
gyakori hibája érte utol ezt a produkciót:
könnyű, nyári mulatság címén haknivá
sikeredett!

Tévedés csak abban a szemléletben
rejlik, hogy ez kell a nézőnek - júliusban
és Zalában. A bemutató legnagyobb
hibája, hogy lebecsüli a közönséget. Es
ezen a tényen el kell gondolkodniuk az
Egervári Esték rendezőszerveinek,
életrehívóinak, mindazoknak, akik őszinte
lelkesedéssel és biztatással indították
útjára ezt a nyári szabadtéri szín-házat. A
népi játékok ilyen színpadra állítása
zsákutca, művészi kudarc. E pro-
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fil további folytatása erőszakoltnak és
indokolatlannak tűnik. A váltás, a meg-
újulás lehetősége nyitva áll Egervár szá-
mára, és tulajdonképpen egy kísérlet
erejéig már élt is ezzel a lehetőséggel.

A megoldás egyik útja lehet az a fajta
színjátszás, amelyet az idei nyár első
bemutatójaként élvezhettünk. A népi ko-
médiák sorozatát a francia vígjátékíró,
Marivaux szellemes-pikáns darabja váltot-
ta fel. A Két nő között című komédiát
Berek Kati, az Egervári Esték egyik
alapítótagja állította színpadra.

Marivaux érdemtelenül népszerűtlen
szerző Magyarországon. Művei a pajzán
francia szellem jellegzetes termékei. Mély
emberismerettel és páratlan iróniával át-
szőtt társalgási darabjainak témája az em-
beri természet, különös tekintettel a férfi-
nő kapcsolatokra. Darabjai tökéletes dra-
maturgiájú, nyelvi leleményekben pom-
pázó színpadi alkotások. (Ezúttal Kolozs-
vári Grandpierre Emil hajlékony, nehéz-
séget nem ismerő fordításában gyönyör-
ködhettünk!) A nagyszerű szituációér-
zékkel megírt művek hálás szerepekre ad-

nak lehetőséget. A Két nő között is első-
sorban színészdarab. Ezt használta ki jó
érzékkel a színész-rendező Berek Kati.
Szereposztása első pillanatban szokatlan,
ám a bemutató sikere őt igazolta. Mind
az öt szerep - színészi telitalálat.

A Lovag kettős, férfinadrágba bújtatott
női szerepét Bodnár Erika játssza. (Ez
volt Berek Kati hajdani szerepe a
Nemzeti Színház előadásában.) Bodnár
külsejében illúziót keltő rokokó gavallér,
kecses, bájos, törékeny, tökéletes francia
apród, „bűbájos kis férfiféle", ahogy a
darabban mondják róla. Játéka jól simul
szerepének kettősségéhez. Fölényesen
„hozza" a fiút, lovagként szenvedélyes,
rokokó módra túlzó és affektált.
Lányként talpraesett, cserfes, józan és
természetes. Nehéz szerepében
nagyszerű váltásokkal dolgozik, mindvé-
gig elevenen tartja a pajzán libikóka-
játékot.

Lélio, nemesúr - Bálint András.
Könnyeden, bájos romlottsággal formálja
meg a párizsi ficsúrt, osztályának és
nemzedékének tipikus képviselőjét. Lélio

életformája a nők, pénz, hozomány, pár-
baj, cselszövés. Céljai érdekében bájos és
gátlástalan, megnyerő és aljas egyszerre.
Ezt az összetett, igazi marivaux-i figurát
Bálint András felszabadultan, pikáns
humorral, áradó komédiázókedvvel teszi
ellenállhatatlanná. Groteszkül komikus
fintorai, sután kamaszos bája, egyenletes
ívű szerepformálása ritka - és
kihasználatlan! - jellemábrázoló képes-
ségéről tanúskodik. Színészi palettáján is
új színt jelent ez a szerep.

Meglepetés volt Lázár Kata grófnője.
Szereposztási és színészi meglepetés. A
szerep szerinti kecses rokokó dámát ez az
alt hangú, sűrű temperamentumú,
erőteljesen sex appeal-es, színésznő
játssza. Ettől a figura, sőt az egész darab
pikáns humort kap. Ez a francia gróf-nőbe
bújtatott markotányosnő ugyanis csak
imitálja a finomkodó nemeshölgyet, a
rokokó külső mögött valójában a nőstény
buja vágyai lapulnak. Lázár sokszínűen
bontja ki ezt a harsány el-lentétet, alakítása
nagyszerű paródiája a végzet asszonyának,
a „femme fatale"-nak.

A darab népi humorát a két inas figurája
képviseli: Arlequin és Trivelin. Jordán
Tamásról ismét kiderül, hogy született
clown, akivel tévedésből mindig hősi
karaktereket játszatnak. Az ő igazi világa
Arlequin, a tragikus bohóc, akit nem lehet
sírás és nevetés nélkül nézni. Mozgékony
gumiarcán az eredendő szomorúságtól a
kínos vigyoron át a fenséges groteszkig
számtalan árnyalatot tud felvillantani.
Egységes és harmonikus alakításának
csúcsa az az egyperces monológ,
amelyben egy egész bohóctragédiát játszik
el. Szerelemről és pénzről álmodozik,
arról, hogy az „ő szíve is legyen teli
varázslattal és az ő zsebe is
lajosaranyakkal". Am mindig rosszkor jön,
és mindig bakot lő. Az örök ki-
semmizettek, a jó szándékú együgyűek, a
tragikus álmodozók nagyjelenetét adja elő
Jordán. Az örök bohóctragédiát, amelyen a
közönség - a bohócsors törvénye szerint -
jót mulat.

Trivelin szerepében Kristóf Tiborról
derül ki ismét, hogy ellenállhatatlan
komikus színész. Pontos építkezésű, töké-
letes karaktert formál. Fontosak játékának
külső kellékei: a középen elválasztott Jean-
frizura, a piros vándor-kalap, az óriási
bukszusnyíró olló stb. Alakításában
mindenekelőtt kitűnő mozgása és páratlan
arcjátéka érvényesül. Mindent képes
sugározni ez az arc: gőgöt, alázatot,
ravaszságot, pimaszságot,
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kaján humort. Beaumarchais óta Figaro e
mindenkori vígjátéki inasok őse, aki
cselszövényeivel, talpraesettségével, le-
leményes paraszti eszével viszi előre a
színpadi cselekményt. Kristóf Tibor
ideális Figaro-alkat, és mindent tud, ami
ezt a figurát sikerre viszi.

Berek Katié az érdem, hogy minden-ki
a helyén van ebben az előadásban, és az
utóbbi évek legjobb formáját adja. (A
színészsors furcsa paradoxonja, hogy erre
kis nyilvánosság előtt, mindössze két
estén kerül sor!) Berek Kati színész-
rendező, pedagógus, díszlettervező,
játékmester egyszemélyben. Kitűnő rit-
musérzékkel, áradó lendülettel viszi si-
kerre a játékot. A várudvar adottságait jól
kamatoztató puritán díszletben (egy
ötletesen használható keresztforgó) és a
korhű jelmezekben (Gombár Judit mun-
kája) elbűvölő könnyedséggel pereg a
borotvaélen táncoló, pontos játék, hűen a
francia mester szelleméhez.

A sikeres produkció legfőbb érdeme,
hogy - ellentétben a nyári játékok ál-
talános tendenciájával s a már említett
másik egervári produkcióval - nélkülöz
minden haknijelleget. S a magasra tett
művészi mérce követelménye újíthatja
meg az Egervári Esték rendezvényeit is.

Kisfaludy Károly: A hűség próbája (Egervári
Esték)

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Vágvölgyi
Ilona. A rendező munkatársa: Balázs Ádám.
Rendezte: Sándor János.

Szereplők: Benedek Miklós, Fülöp Zsig-
mond, Ujréti László, Tyll Attila, Pécsi Il-
dikó, Deák Sándor, Kovács István.

Tömöry Péter: Vőlegényfogó (Egervári Esték)
Zenéjét szerezte: Aldobólyi Nagy György.

Koreográfus: Gerencsér Zoltán. Közreműkö-
dik a zalaegerszegi KISZÖV Táncegyüttes.

Szereplők: Tyll Attila, Pécsi Ildikó, Dobos
Ildikó, Deák Sándor, Pap Eva, Benedek
Miklós.

Marivaux: Két nő között (Egervári Esték)
Fordító: Kolozsvári Grandpierre Emil.
Szereplők: Bodnár Erika, Lázár Kata, Bálint
András, Jordán Tamás, Kristóf Ti-bor.
A játékot vezeti: Berek Katalin.

CSERJE ZSUZSA

Fiatalok Petőfije

A Tigris és hiéna Gyulán

A Gróza parkban, a sárga fényben ús zó
gyulai templomfal előtt deszkából ácsolt
nézőtéren várakozik a közönség az Uni-
versitas együttes előadására. Előttünk, a
fényes fémből készült téglalap alakú játék-
tér közepén, elöl egy metronóm tiktakja
egyfolytában ketyeg, odavonzva a tekin-
tetünket a leendő „színhelyre". A nagy
téglalap két oldalán szimmetrikusan két
kard leszúrva várakozott, hogy majd a
játék hevében valaki hirtelen mozdulattal
felemelje, és rendeltetésének meg-felelően
harcoljon, vagdalkozzon vele. Most
azonban még csak a metronóm ketyegett
egyhangúan, érzékeltetve a jelen idő
múlását. Váratlanul egy fiatal-ember
biciklizett elénk, fehér lepelben, amely
eltakarta, de kissé kivillanni is engedte
erős, meztelen felsőtestét. Koronával a
fején körbe-körbe karikázott kis-méretű
biciklijével, mosolyt és érdeklődést váltva
ki a mozgolódó, elhelyezkedő
közönségből. Néha még a néző-tér háta
mögé is kerekezett, majd ismét előttünk
pedálozott, föl-föltekintve a gyülekező
közönségre, elhelyezkedtek-e már,
valamint az égre, jó marad-e az idő. Aztán
egy másik biciklista is át-kerekezett
előttünk, zöld katonaruhában, ő néha még
csengetett is a gép csengőjével, mint egy
gyerek. A bicikliző királyok kergetőzése
közepette, akikhez még egy harmadik is
csatlakozott, volt még idő megszemlélni
azt is, hogy a ketyegő metronómon és a
leszúrt kardokon kívül a fémdobogó
közepén hanyagul odaejtve redőzött fehér
lepel nyúlt el, amelyről később kiderült,
hogy tulajdonképpen nemzetiszínű
lobogónk középső színe. Pirosa és zöldje
szintén nagy alakú drapéria formájában a
jobb és bal oldalon álló téglalap alakú
állványra volt odavetve, melynek fakeretét
átlát-szó fólia töltötte ki. Hátul fából
készült emelvény állt, létraszerű
lépcsőfeljárókkal. Mögötte nyüzsgés, a
leendő színjátszók készülődése. Fel-alá
járkálás, szövegmemorizálás, talán a
fellépés előtti izgalom levezetése. Egy
vörösleples fiatalember gitárt hangol,
ruhákat, lepleket, fejdíszeket igazítanak,
néha furulya-trilla hallatszik. Egy szereplő
az imád-

kozás pózában tartja a kezét, aztán hirtelen
lehajtja, bizonyára fontos mozdulatot
gyakorol. Egy feltűnően kusza hajú szőke
lány erőteljesen tupírozza haját, talán hogy
még egzaltáltabbnak hasson? Bordó,
arany, ezüst királyi és főúri palástok alól
fiatal férfi- és lány-testek villannak elő,
nem véletlenül, érzékeltetve, mai fiatalok a
színjátszók, most még beszélgetnek,
készülődnek, hogy ma este itt eljátsszák,
de főleg bemutassák nekünk Petőfi
tragédiáját, s mind-azt, amit ők gondolnak
róla, amit ne-kik ez a darab ma és itt
jelent. Mire a metronóm monoton
ketyegését leállítják, jelezvén az előadás
kezdetét, már minden váratlan
befogadására fogékonnyá tettek
bennünket. Érzékenyen vesszük az iróniát,
a paródiát csakúgy e véres történelmi
színjátékban, mint azt a meghökkentő képi
világot, mosolyra fakasztó anakronisztikus
tárgyaival, amelyet egyébként
valószínűleg elutasítanánk egy ilyen
színműben, vagy legalábbis értetlenül
merednénk a színpadra.

Mi minden is zsúfolódott össze Petőfi e
ma már dagályosnak tűnő drámájában?
Ártatlan száműzetése, testvérgyűlölet,
tragikus életű, gyűlölködő, bosszú-álló
királyné, Predszláva, a „hiéna", aki
Boricsot, „tigrisnek" nevezett fiát szint-úgy
gyűlöli, mint gyermekeinek apját, akin
bosszút akar állni. Jóságos és vak Béla
király, s az ellene összeesküvő trónra
vágyók, szerető hitves, bosszúálló hitves,
igazmondó bolond, királyát fel-tétlenül
szerető nép. A dráma olyannyira halmozva
túlzó drámaisággal, romantikus
eseményekkel, szélsőséges jellemek-kel,
szomorú tirádákkal,' hogy szinte tálcán
adja a lehetőséget, hogy egyes jele-
netekben a nagy patetikus színjátszás
önnön paródiája lehessen. Amikor Borics
nagy monológjában így kiált fel: „vihar
van lelkemben!", az őt játszó színész
fektében fetreng, hasa hullámzik, kar-ját
hevesen dobálja, a háttérben rázzák a
fóliát, erős villámlást, mennydörgést,
látványos színpadi vihart kavarva a főhős
zajgó lelki vihara köré .. .

Majd a feldúlt királyné, Predszláva
érkezik. Eszelős fúriaként, égnek álló
hajsörénnyel ront be, megjelenése, túlzó
játéka régi tragikák barna tónusú képeit
idézi. A nagy nemzeti színjátszás összes
elavult modorossága felvonul itt, hang-
hordozásban szintúgy, mint a szélsőséges
mozdulatok és a túlzó, a nevetségesbe
hajló érzelmek ábrázolásában. Nem
véletlen, hogy nem vetül reflektorfény az
arcokba, tudatosan a háttérben hagy-


