
indokolná Sabina kitörését. De Martin
Márta felkiáltása őszinte és kétségbe-
esett, s éppen ez ellenpontozza a társaság
általános lehangoltságát, spleenjét,
manírjait. Egyben persze az előadás be-
fejezésére is jelt ad ez a kiáltás, tehát egy-
szerre több funkciójú színészi jelről van
szó. Mindegyik funkciójában akkor le-
hetne azonban teljes értékű, ha az elő-
adás minden részlete, minden egyes
szereplő ugyanilyen módon hordozná a
gesztusok, megszólalások többértékű-
ségét.

Hogy milyennek képzelhette el a ren-
dező ezt az előadást, azt két színész ala-
kítása körvonalazza. Bán János játssza az
ütődött Toniót, az örökös orvostan-
hallgatót, akit férjül vesz a szegény sorú
Rosina. Az amúgy is magas Bán emelt
talpú magas szárú cipőben jár, ruhái ki-
nőttek, fején örökösen kalap van. Bán
Toniója nem bolond, csak infantilis.
Vigyorog mindenen, ha valamit kérdez-
nek tőle, megkukul, a szemei fönnakad-
nak. Ám ha számára fontos dologról van
szó, evésről, ivásról, kártyáról, rögtön
felnőtt módjára tud viselkedni. A nor-
mális és az infantilis állapot közötti ál-
landó vibrálás a lényege Bán János ala-
kításának, megmutatva azt is, mennyire
ellentmondásos ennek a figurának a
viszonya saját magához éppen úgy, mint
a környezetéhez. Tóth József viszont
Guglielmo lovagot játssza, aki Giacintába
szerelmes, de Vittoriát kell elvennie. A
két lány között alig van különbség, az
egyik nyafogó, a másik nyafka, egy-
formán öltöznek, egymást múlják felül
abbéli igyekezetükben, hogy férjet sze-
rezzenek maguknak. Tóth József halá-
losan komolyan veszi a lovag érzelmeit, s
ezáltal válik komikussá és szánnivalóan
tragikussá egyszerre. Nem egy érzelem-
kitörés karikatúráját játssza el a színész,
ennél bonyolultabb utat választ: az ér

zelmeinek kiszolgáltatott s ezért cselek-
vésképtelen férfi hányódásait ábrázolja, s
ezzel pontos képet rajzol a korunkban is
oly gyakori jelenségről, a hagyományos
férfiideál megkopásáról.

Mellettük Martin Márta Sabinája el-
sősorban az özvegyasszony komikus vo-
násait erősíti fel, Sipka László groteszken
tragikus alakká formálja Filippót, a
joviális öregurat, Bajcsay Mária Rosina
olcsó túlzásokra csábító szerepében
mértéktartó elrajzoltsággal él. A többiek
jobbára az előadás érzékelhető hang-
vételétől különböző módon idegen hangot
ütnek meg.

Szikora János - úgy tűnik - követ-
kezetesen alakítja - az intenzív műhely-
munkán és az együttes játékon alapuló
színházi stílusát, és gyűjti maga köré az
ezt a stílust vele együtt kibontani kész
társakat. Minden előadása egy-egy lépés
a maguk választotta, a magyar színházi
életben nem túl elterjedt gyakorlat meg-
valósításában. A munkájuk természeté-
ből, a permanens kutatás, kísérletezés jel-
legéből adódóan vannak látványos ered-
ményt hozó lépéseik, s vannak kevésbé
látványosak, ám egy együttes életében
alighanem az előzőnél nem kevésbé meg-
határozók is. Érzésem szerint ez a Gol-
doni-előadás az utóbbit példázza.
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FORRAY KATALIN

Plánumok Egerben

A Csalódások a Líceum udvarán

Vígjáték. Sokszor ez a műfaji megjelölés
elegendő a színháznak nézőcsalogatásra, a
nézőnek meg felmentést kínál a tovább-
gondolkodás alól, engedi kikapcsolódni.
Nem mintha nem tudná, hogy a vígjáték
egy tőről fakad a drámával (amit illik
komolyan venni), de mégiscsak könnyebb
csokoládébevonattal lenyelni a keserű
pirulát. Eddig ez rendjén is volna, de
rendszeressé válása idővel elfelejteti a
kellemetlen ízű gyógyszert, és marad a
csokoládémajszolgatás. Színész és rendező
tehát kénytelen a szemre roppant hálásnak
tűnő feladattal úgy is meg-birkózni, hogy
művészete legjavát adva a szórakoztatás
mellett tanítson, amit sokszor visszautasít
a „csak vígjátékra" jegyet vásárolt néző.
Becsempészni az okulást, hű maradni a
szerzőhöz, korrigálni mai ízlésünkhöz a
darabot, mindezt könnyeden kacagtatva -
körülbelül ez a minimális kívánalom a
vígjáték színre állításakor. Mennyi
többletet jelent, vagy jelent-e ezt
egyáltalán, nyáron, nem színháznak szánt
környezetben játszani, elsősorban a
nyaralók igényeit kielégíteni - ezt csak az
előadások színvonalával lehet mérni.

Egerben az Agria '81 rendezvénysorozat
keretében Valló Péter rendezésében két
darabot láthatott a közönség: Kisfaludy
Károly Csalódások című vígjátékát a
Líceum udvarán mutatták be, Fekete
Sándor Lenkey tábornok című történelmi
drámáját a Várban tartották idén is mű-
soron. (Az előadásról beszámolót olvas-
hattak 1980. novemberi számunkban.)

..Egy plánumom van: tegyük ezt a
történetet vígjátékká! Legalább ha né-
melyeket mulatunk, lesz jutalmunk annyi
csalódásért" - mondja a Csalódások
befejezéséül Lombai uradalmi inspektor.
Nem kétséges : egy plánumgyártó nem
maradhat vesztesen a színpadon, még
akkor sem, ha a tények makacsul ellene
fordulnak. Nem ismerheti el vereségét,
ezért a feje tetejére kell állítania az
eseményeket, vagy ha ez sem sikerül, neki
kell tótágast állnia. A lényeg csak az, hogy
a plánumból ne engedjen, igazodjon a
valóság az ideákhoz. Csakhogy az élet,
még a színpadon is csupa csalódás
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- mármint annak, aki átéli. A csalódott
könnyezik, a szemlélő mulat. És ezen még
a happy end sem változtat, sőt! Lombai
téved, ha utolsó szavaiban tényleg elhiszi,
hogy minden félreértés visszafordítható. A
tisztázódott helyzetek, a kibékülések
nyugalmat jelentenek, de a csalódásokat
meg nem történtté tenni nem lehet, az
ezekből adódó feszültségek igazán nem
oldhatók fel. A Csalódások erős vígjátéki
hatása elsősorban nem az eseményekben
keresendő. A félreértések láncolata laza,
szétszakításuk nem okozna gondot egyik
szereplőnek sem. A háttér-ben azonban
olyan erők adnak hitelt a történetnek, mint
az átalakuló nemesi osztály rajza, a
nemzedéki ellentétbe gazdasági-társadalmi
kérdéseket bele-szövő, azt nemzeti
méretűvé kiszélesítő ábrázolás és néhány
kitűnően jellemzett egyéniség. Ezek
felvonultatása már ön-magában véve is
elegendő az események megtámogatására,
különösen, ha szem-ügyre vesszük a
jellemek között feszülő párhuzamokat,
ellentéteket.

Kisfaludy drámáiban sokszor meg-
figyelhető, hogy „furcsa párokat" szere-
peltet, akik voltaképpen furcsa ellentéteket
tükröznek. A szereplők tulajdonságai
párjukkal szembeni különbözőségükben
testesülnek meg. Az előadásban ennek
hangsúlyozásával még képtelenebbnek
tűntek Lombai házassági tervei. Az ízlés és
gondolkodásbeli különbözőségek ellenére
gyámleányát Mokánnyal éppúgy
összeboronálná, mint Elemirrel. Elemir
fennköltsége és Mokány hétköznapisága
Lidin keresztül is taszítja egymást, pedig
kettejük párosa keresztmetszetét kínálja a
reformkor birtokostípusának. Hozzájuk
csatlakozik - a valóságban erőteljesebben,
az elő-adásban inkább illusztrációként - a
tabló teljessége kedvéért, a pénz nélküli,
nemesi névvel büszkélkedő, vagyonért
házasuló Kényesi. Mellesleg Kisfaludy
elnéző jóindulata szinte egyedül a
hozományvadász szemléletet illeti
kritikával ; a külföldet majmoló sznob
mulatsága tárgya, nem több. Az
organizátor Lombai szítja - ha nem is
egymás, de a másik érdeke ellen - az
érdekeltekben a tüzet, hogy aztán ki-ki
vérmérséklete szerint reagáljon az újabb
váratlan fordulatokra. Kényesi, ha lehet
még negédesebben igyekszik pöffeszkedni,
Mokány mintegy kiszáll az eseményekből,
Elemir pedig gráciával, ám szomorkásan
készül hinni és hitetni gyorsan támadt új
vonzalmát. Az ifjú Elek és Lidi, bár úgy
tűnik, köröttük forog minden bonyodalom,
ki-

maradtak az előadásból. Szerepük főleg a
játék mozgalmassá tételében van. Jele-
neteik üresjáratok, kitöltik az időt. Lé-
nyegében ezt a feladatot kapta a szín-
padon Lina is, a vidéki élettől irtózó,
városi szórakozásra vágyó fiatal özvegy.
Merevsége, keménysége még bizalmasá-
val, Vilmával szemben sem enged fel,
mintha szavai ellenére, abszolút kívül-
állóként figyelné mások (és saját) sorsá-
nak alakulását.

Élettel, lendülettel teli alakként képzelte
színpadra Valló Péter Lina társal-
kodónőjét, Vilmát és a környéken lakó
gazdag vénkisasszonyt, Lucát. Vilma, aki
talpraesettségével, józanságával kirí a
társaságból, ösztönösen is rátalál a hozzá
legjobban illő párra, Mokányra.

Kettőjük drámai súlya csökkent a szín-
padon, mert nem teremtődött könnyen
kitapintható ellentét köztük és a többi pár
között. Nem kapott nyomatékot, hogy
egyedül ők nem csalódtak a szerelemben,
vagyis egymásban, elsikkadt, hogy
kapcsolatuk ereje az őszinteség-ben,
önmaguk vállalásában rejlik. Visel-
kedésük természetessége üdítően hatott.

Luca kisasszony temperamentuma,
lenyűgözően heves vágyakozása egy
szenvedélyes (vagy akármilyen) szerelem
után, bár komikus, mégis egy ponton
tiszteletet érdemlő. Őszintén tárulkozik ki
mindenki előtt, a kapcsolat-teremtés
elementáris igényével fordul környezete
felé, de képes legyőzni még saját magát is
azzal, hogy nem minden

Kisfaludy Károly: Csalódások (Agria Játékszín). Elemir gróf: Reviczky Gábor



áron (azaz énjének megalázásával) keresi
a társat.

Az Egerben bemutatott Csa ló dás o k
sokban alátámasztotta a vígjátékíró Kis-
faludyról kialakult elképzeléseket. Kel-
lemes, szórakoztató kikapcsolódást nyúj-
tott, de bebizonyította azt is, hogy
hagyományos módon közelítve a da-
rabhoz, ezek nem biztosíthatnak ma-
radandó színházi élményt. Érdemes len-
ne (és valóban az is) a belénk rögzült
Kisfaludy-képet, ha ideiglenesen is, de
félretenni, hogy friss szemmel, az értel-
mezési, irodalomtörténeti, színpadi szo-
kásoktól mentesen fedezzük fel bennük
szűkös vígjátékirodalmunk ma is élvez-
hető értékeit. Jogos és illő Valló Péter
elképzelése a Csalódásokról, csak mintha
szántszándékkal került volna minden
nyelvi és jellembeli bukfencet, pedig
ilyenek jócskán akadnak. Látványcentri-
kus rendezése szemet gyönyörködtető, de
eltávolít Kisfaludytól. A Líceum udvarán
felállított színpad igen széles, de
rendkívül keskenynek tűnik, különösen a
hatalmas épülethez képest. A mélység
nélküli színpadon egymás mellett ját-
szódnak a jelenetek, mintha egy kisven-
déglő kerthelyiségének bokszait látnánk.
A vendégek, inasok egy-egy csoportja
valamilyen foglalatossággal többnyire
színen van, és ezzel rendkívül meg-osztja
a figyelmet. (A muzsikusok diszk-rét
jelenléte a háttérben cseppet sem zavaró,
sőt kellemes aláfestés.) Ez vonatkozik a
meglehetősen gyakran be-poroszkáló két
négylovas hintóra is, különösen, hogy
lovat még csak-csak lát a közönség, de
bőrpapucsba bújtatottat, gondolom,
egészen ritkán. (Itt kell megjegyezzük,
hogy idén rendkívül rossz, mondhatni
minősíthetetlen volt

az előadás technikai részének kivitele-
zése, mind a Várban, mind a Líceumban.
A nézők érzékenységét kevésbé zavarná
néhány csupasz mikrofon, mint az
„elrejtett", torzító, gyakran csupán a
mellékzörejeket és nem a beszédhangot
rögzítő szerkezetek.)

A derűs színpadkép (Éberwein Róbert
munkája) elrendezését, tagoltságát lehe-
tett követni az előadás szerkezetében is.
Egymás mellett sorjáztak a jelenetek,
mintha egy szépen díszített, kihajtott
mesekönyvet tártak volna a nézők elé,
anélkül, hogy azt valaki lapozta volna.. .
Élvezetessé a színészi munka tette az elő-
adást. Sajnos ugyan többféle megköze-
lítéssel, más-más stílusban, de a Csa ló -
dások világát hitelesen idéző alakításokat
láthattunk. Az igazán adekvát koncepciót,
vagyis hogy Kisfaludy szavait be kell
tartani, komolyan kell venni a szerep adta
fonákságokat, mert vígjátékká csak
utólag válik - ezt egyedül Reviczky
Gábor állította elénk.

Reviczky játékának erényei - a köny-
nyedség és az elegancia mellett - abból a
komolyságból fakadtak, mellyel a néző
számára komikus figura felé fordult. Az
önnön varázsában igencsak bízó gróf, aki
természetesnek veszi, hogy minden apró
jel hozzá szóló hódolat, óhatatlanul
nevetséges, amint elhiszi a fiatal Lidi
vonzalmát. Reviczky azonban szánni-
valóan becsapott, nem mulatságos, mert
szó szerint veszi, amit el kell mondania.
Sodródik, ahelyett, hogy alakítója lenne
az eseményeknek. Alakítása túlmutat a
darab egészének rendezői értelmezésén,
azáltal is, hogy eljátssza a figura egyik,
általában figyelmen kívül hagyott jellem-
zőjét, a különcséget is. Kisfaludy nem
sokat törődött ebből a szempontból

egyénivé tenni Elemir alakját, annyira
nyilvánvaló volt korában - a darab kelet-
kezésének évszáma 18z8 -, h o g y egy
olvasgató, jószágát maga irányító nemes,
csakis „bolond gróf" lehet. (A tipikus,
illetve az idealizált földesúr Mokány volt
- aki hosszú időre mintául szolgált
irodalmunkban a becsületes, jó gazda,
néha mulatozó földesúrnak.) Reviczky
kezében a könyv nem csupán jelkép,
különbözőségének jele, hanem oka tá-
volságtartásának, vagy mondhatjuk úgy
is, kirekesztettségének.

Tímár Éva és Szombathy Gyula (Luca
és Kényesi) fergeteges pár lehetett volna.
Mindketten hatalmas vitalitással, kritikus,
de jóindulatú szemmel, fölényes biz-
tonsággal játsszák el azt a stílust, ami
Luca és Kényesi jellemzője. Tímár Éva
egy szuszra vágyakozik, kér, követel,
ábrándozik; epekedő, boldog majd győ-
zedelmes mosolyai, kitűnő arcjátéka,
mozgásának humora szinte főszereplővé
teszik. Szombathy Gyulának volt még
ereje újat adni ebben az általa már nem-
egyszer játszott szerepkörben. A falusias
Magyarország világfija könnyedén ala-
kította a mesterkélt modorú Kényesit,
hangsúlyozva viselkedésének nevetsé-
gességét.

Szemes Mari (Vilma) és Huszár László
(Mokány) közvetlensége, természetes
modora, sokszor kellően visszafogott
játéka miatt volt rokonszenves. Inke
László (Lombai inspektor) a plánum-
gyártó szerepét nagy kedvvel alakította,
de határozottan nem tudta eldönteni,
milyen stílusban játsszon.

Balkay Géza (Elek) és Szirtes Ági
(Lidi) csupán egy kedves, de gyakran
unalmas fiatal párt keltett életre. Miklósy
György viszont Tamás kertészként
színfoltot teremtett rövid szerepéből.
(Kár, hogy a színlapon nem szerepel a
Lína inasát, Pétert alakító főiskolás neve -
játéka miatt igazán megérdemelné.)

A Líceum udvarán hangulatos, a szí-
nészi játéknak köszönhetően élvezetes
előadást láthattunk. De nyári igényeink
elbírtak volna egy tartalmasabb, Kis-
faludyhoz közelebb álló interpretálást is.
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