
szerelte át Liliomfi és Szellemfi alakját,
ami frissebb, szeleburdibb játékfelfogást
eredményezett, s ami egyáltalán nem
távoli a mű bohózati alaphangjától. Rudolf
Péter egyenetlenül oldotta ugyan meg
feladatát, kiváltképp túljátszotta a
pincérjeleneteket, de az előadás legszebb
pillanatait is neki köszönhetjük, Miklósy
Györggyel (idősebb Swartz) közös jele-
netében. Rudolf Péter olyan meggyőzően
agitálja az idősebb Swartzot, hogy szinte
mind a ketten elhiszik: apa és fia áll
egymással szemben. A hipnózis pillana-
taiban talán megszületik az igazi, a színész
Liliomfi, akit kezdetben legalább annyira
meglep „játékának" ereje, mint partnerét.

Szerémy Zoltán olyan tehetséges, hogy
már bátran játszhat egészen rossz
ripacsokat is. Szellemfije - a találó kari-
kírozáson kívül - szeretetreméltó ügye-
fogyottságával aratott sikert.

Koltai Róbert az egyedüli a társulatban,
aki egy pillanatra sem zökkent ki
aprólékosan megteremtett figurájából,
Kányai fogadósként az ostobaság, az
úrhatnámság, a számító ravaszság külö-
nösen találó példányát mutatta be.

Kamilla vénkisasszony szerepében Csá-
kányi Eszter nemcsak hirtelen váltásaival,
mozgásának jellemző erejével kitű-nő,
hanem azzal is, hogy egyedül ő énekel
tisztán és kifejezően.

Pap Vera és Gáspár Sándor (Erzsi és
Gyuri) eszményi párt tudnak időnként
eljátszani, kár, hogy Pap Vera néha táj-
szólást erőltet.

Ha már a Liliomfi elkerülhetetlen sorsa a
megzenésítés, mindenképpen nagyobb
gondot kellett volna fordítani az
énekszámok betaníttatására, a megfelelő
hangosításra és a dalok játékba il-
lesztésére. A könnyen mozgatható és
szellemes díszleteken (Fehér Miklós mun-
kája) és a szereplők egyéniségéhez alkal-
mazkodó jelmezeken (Jánoskúti Márta
tervei) kívül maradéktalanul senki és
semmi nem elégítette ki azt a várakozást,
melyet a nyitókép sugallt a közönségnek.

Szigligeti Ede: Liliomfi (Agria Játékszín)
Átdolgozta: Simon István. Zene és vers:

Aldobolyi Nagy György. Szcenikus: Éber-
wein Róbert. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez:
Jánoskúti Márta. Koreográfus: Gesler György.
Rendező: Marton László.

Szereplők: Szombathy Gyula, Csákányi
Eszter, Eszenyi Enikő, Rudolf Péter, Sze-
rémy Zoltán, Koltai Róbert, Pap Vera,
Gáspár Sándor, Miklósy György, Méhes
László.

VINKÓ JÓZSEF

Szénaillat és műtehén

Tóth Ede népszínművéről

Két dátumot szokták a népszínművel
kapcsolatban emlegetni. Az első 1843.
november 27., az új műfaj születés-napja.
Ezen a napon mutatták be Szigligeti Ede
Szökött katonáját. A második 1875. január
15., amikor is a Nemzeti Színház
színpadán diadalt aratott a putnoki
gyalogszínész, Tóth Ede pályaműve, A
falu rossza. Ezt a napot sokan úgy
emlegetik, mint a „legtipikusabb magyar
műfaj" újjászületésének napját. A két
dátum között a népszínmű teljes története,
Tóth József, Feleky Miklós, Szigeti
József, Vahot Imre, később Csepreghy
Ferenc falusi vígjátékai, „pa-
rasztoperettjei", ahogy Kárpáti Aurél
enyhe lenézéssel 1928-ban a népszín-
művet elnevezi.

A Szökött katona utóélete, jóllehet be-
mutatásakor példátlan sikerszériát ért
meg, főleg a huszadik században eléggé
szegényes. Nem így A falu rosszáé. A daliás
szolgalegény érzelmes történetét szinte az
egész országban eljátszották, elő-adták
németül („Der Dorflump"), finnül („Kilän
Heittiö"), sőt szerbül és oroszul is,
felújították többek között Csortos
Gyulával, Kiss Ferenccel, Apáthi Imrével
a címszerepben. Még egy modern
előadásáról is számot adhatunk, 1965-ben
a Thália Színház támasztotta föl - Örkény
István változatában -, hogy a nyílt színen
megölje. Ez az előadás ugyanis nem
népszínmű-előadás volt, hanem pamflet a
népszínmű ellen, amolyan stílusparódia,
amelyben a rendező a nyílt színen vitázott
a mai Néző el-lenvetéseivel, dramaturgiai
aggályaival, s a népszínművet ahelyett,
hogy a maga hagyományai szerint előadta
volna, meg-kísérelte nevetségessé tenni.
Kazimir Károly, az előadás rendezője
nyilván érezte, hogy a régi típusú
népszínmű-nek már semmiféle
stílushagyománya nem él, ehhez a
műfajhoz már nincsenek színészek, s a
népszínmű naivságain - ahogy Ady Endre
írta - „mosolyogni nem tudunk",
„hazugságai viszont bántanak bennünket".

Fentiekből is kiderül (de így volt ez már
az 1921-es vígszínházbeli és az 1938-as
nemzeti színházi felújítás eseté-

ben is), hogy annak, aki napjainkban
népszínművet állít színpadra, szembe kell
néznie az alapvető dilemmával: vagy
komolyan veszi ezt a valóságtól enyhén
szólva elrugaszkodott idealizált
parasztidillt, és akkor a hamvas naivság
könnyen bárgyú nevetségességgé változ-
hat, vagy eleve persziflált népszínmű-
játszásra adja a fejét, s akkor nem kerül-
heti el a stílusparódiát. Az első út -
jóllehet izgalmas kísérletnek tűnhet -
gyakorlatilag érdektelen előadást szülne,
hiszen egyrészt a népszínmű hihetetlen
dramaturgiai-szerkezeti gyengeségeit már
a kortársak szemében is alig-alig fedte el a
demokratikus eszme és a nemzeti érzés
kinyilatkoztatása fölötti bódulat, másrészt,
mint erre már céloztunk, a
népszínműjátszásnak ma nincsenek Blaha
Lujzái és Ujházi Edéi, a népszín-mű
stílushagyománya kihalt. A másik út, a
paródia pedig könnyen eltorzítja még a
népszínmű maradék értelmét is, s
akaratlanul is a műfaj kicsúfolását
eredményezheti.

Érezte ezt az ellentmondást az Eger-vári
Esték előadásának rendezője, Halasi Imre
is, ám (ha értelmezésem nem csal) ő úgy
vélte, hogy a két véglet összebékíthető. E
rendezői célkitűzés szerint létre kell hozni
egy eredeti népszínmű-előadást
betoldások, dramaturgiai operációk,
paródiaelemek nélkül, valahogy úgy,
ahogy 1876-ban a Népszínházban tették, s
az előadás az eltelt történelmi idő, a
társadalmi változások kegyetlen törvénye
szerint úgyis idézőjelbe kerül, s a mai
néző kicsemegézheti a humoros-
parodisztikus jeleneteket önmagától, mint
húslevesből a velőscsontot.

Mindez meg is történhetett volna (hiszen
feydeau-i alapszabály, hogy a
legképtelenebb jeleneteket kell a legva-
dabb komolysággal és fegyelemmel elő-
adni, hogy hatásuk kacagtató legyen, s
ami a francia bohózatíró darabjaira igaz,
helytálló a népszínműre is, mivel ezt a
műfajt sokan a vaudeville paraszti kor-
csának tekintik), csakhogy ehhez a ren-
dezői felfogáshoz magabiztos színész-
vezetés, következetes és egységes játék-
stílus, kitűnő stílusérzék kell. Ehhez nem
elég néhány rendezői-díszlettervezői ötlet
(a szupernaturalista műtehén, amely az
előadás jelképeként végigkérődzi műszal-
mával a pofájában az előadást), sem a
sarkantyús csizma és a fokos, ehhez
összefogott és nagy rutinnal irányított
ensemble-játék szükséges.

Stílusegység dolgában azonban az eger-
vári előadás felettébb hevenyészett. A



színészek különböző felfogásban játszanak
(már akinek egyáltalán valamilyen
felfogása a szerepéről van); egyikük a
vaskos naturalizmus híve (félúton Móricz
Zsigmond és Sarkadi Imre drámahősei
között), a másikuk orfeumi ízetlenkedéssel
kívánja érdekessé tenni figuráját, a
harmadik olyan, mintha népies
műdalgálaesten lépne föl, miközben a
partnere állóképfigurákat mutat be a
Feszty-körkép modorában. Mindez ön-
magában sem túl jó, s így együtt kicsit a
nem jóból is megárt a sok. Az előadás
stílusösszevisszasága nemhogy tompítaná
a darab írói-dramaturgiai gyengéit, inkább
felerősíti azokat, s a nézőnek néha olyan
érzése támad, mintha oktató-bemutató
előadást látna, amelynek az a célja, hogy a
népszínmű képtelenségeire felhívja a
figyelmet.

Mert hiheti-e komolyan még a népszín-
mű legelszántabb híve is, hogy Göndör
Sándor szolgalegény, aki kedvese hűtlen-
ségén elkeseredve először elissza a szülői
házat, majd izzó indulatában egykori
szerelmesére is rápuskáz, megszelídül egy
süldő lány szavaira, s feledve lángoló
szerelmét, egyszer csak ripsz-ropsz fele-
ségül veszi a gyűlölt csábító, Feledi Lajos
húgát, Boriskát? Nem elhibázott-e
lélektanában az egész figura, aki Dózsa
György-i lázadóindulattal támadja a falu
leggazdagabb famíliájának tagjait, hogy
aztán minden ok és indok nélkül elfelejtse
sérelmeit, s maga is a családi tűzhely mellé
kuporodjék? Nem is szólva a dramaturgiai
ellentmondások soráról: Göndör valójában
csak az első felvonás főszereplője, a
második felvonás bonyodalmához semmi
köze (itt Gonosz Pista bakter lopott szőlője
körül forog a történet), a végkifejletnél
pedig csak statisztál (ott Boriska a
főszereplő). Göndör a „paraszti
környezetben játszódó dalos-táncos
középfajú dráma" (így ha-tározta meg egy
kritikus a népszínmű-vet) műfaji áldozata:
tragikus hősnek indul és a melodramatikus
szánalom poshadt vizein evez a révbe.

Így jellemezhetnénk Trokán Péter ala-
kítását is. Borjúszájú, lobogós ingben,
sarkantyús csizmában, kezében fokossal
dobban be a színre, figuráját nekibúsult-
löttyös indulat lengi körül, és Dayka Gábor
édes költészetén sápadozó, csoszogó
parasztlegényként úszik ki a szemünk elől.
Trokán persze nem önmagától ennyire
gyenge, hímporos figuráját már az előadás
kezdetén lehetetlen helyzetbe hozza a
rendező, amikor vetélytársát, a Bátki
Tercsi kezére pályázó

Feledi Lajost a rokokó pásztorjátékokból
(a hajporos paróka és a minét korából itt
maradt) infantilis-debil-lüke mamlasznak
ábrázolja, s ezzel alapjaiban felborítja a
néző igazságérzetét, hiszen miféle halálos
szerelmi bánatot lehet véresen komolyan
venni ott, ahol a daliás magyar
parasztlegény helyett a női fő-szereplő az
ugrabugra karikatúrát választja? Amellett
rögtön nevetségessé válik Göndör
indulatának társadalmi jogosultsága is,
hiszen Bátki Tercsit, az árvalányt nem
erőszakkal kényszerítik a gazdag
földmíves fiához, hanem ön-szántából
választja azt, szemben Göndör Sándor
szegénylegénnyel. Ezen az aprócska
dramaturgiai hézagon rögvest felborul a
darab társadalmi igazsága, s így érthető is
talán, hogy miért játsszák a színészek
egyre inkább falusi bohózatnak, mintsem
népdrámának.

Fentiekből következik, hogy a Bátki
Tercsit megszemélyesítő Peremartoni
Krisztina alakítása eleve nem lehet jó.
Hiszen kétféle figurát kell eljátszania:

a Göndör Sándorral való jeleneteiben egy
Móricz-hősnőt, a Feledi Lajossal
valókban pedig egy francia
úrikisasszonyt. Mindez persze
megoldhatatlan, még akkor is, ha
Peremartoni és a Feledi Lajost alakító
Vass Péter néhány jóízű (persze a
népszínműbe nem illő) páros
ugrabugrándozással és évődéssel
ajándékoz meg bennünket. A dráma és a
bohózat az első felvonás csúcspontján
még találkozik is: Göndör Sándor
szerelmi bánatában rápuskáz Bátki Ter-
csire, de két lépés távolságról sem talál.
Amiből nyilván két magyarázat követ-
kezhet: vagy a daliás szolgalegény vesz-
tette el éleslátását a töméntelen pálinka
következtében, vagy az árvalány lépett
félre a töltény elől, tudván, hogy még
jelenése van.

Mindeme kis példák azonban csak íze-
lítők az előadás stílus-összevisszaságából
és szerepfelfogás-kavalkádjából. Szinte
hihetetlen ugyanis a szerepfelfogásoknak
az a tárháza, amit az egervári előadás
felvonultat. Feledi lányának,

Blaha Lujza A falu rosszában (Nemzeti Színház, 1875)



Boriska és Göndör Sándor (Nizsinszki Tamara és Újlaky László) 1944-ben a
Nemzeti Színházban...

és 1983-ban Egervárott (Maronka Csilla f. h. és Trokán Péter) (MTI-foto
- Arany Gábor felv.)

Boriskának kicsiny süldőszíve például
nagyokat verdes, amikor éjnek éjjelén
titkos szerelme után szökik. A főiskolás
Maronka Csilla olyan élethű epekedő
kamaszrajongással játssza cl a ham-vas kis
parasztlányt, hogy egy eredeti népszínmű-
előadásban nyilván hitelesnek is tűnne. Itt
azonban - a többiek szerepfelfogásának
árnyékában - a szó szoros értelmében
szánalmas.

A népszínműjátszásnak ugyanis meg-
vannak a maga sablonjai. Ezeket a sab-
lonokat lehet lekicsinyelni, hagyományait
meg lehet kérdőjelezni, épp csak
figyelmen kívül hagyni nem lehet. A
népszínmű dalos-táncos műfaj, ahol a
tánc- és énektudás, a tiszta szövegmondás,
a figurateremtő erő nélkülözhetetlenek. Itt
a színészi jelenlét, az ének-tudás sokszor
dramaturgiai funkcióval bír: a népszínmű
konfliktusait nem-egyszer egy-egy nóta
oldja meg (vagy fel), s egy-egy szép
népdalért a néző megfeledkezik az ok-
okozati láncolatról is. A darab
dramaturgiai gyengéi a kor-társaknak is
szemet szúrtak, amikor Blaha Lujza vagy
Ujházi Ede „kiállt" a cselekményből, és a
rivaldára előrelépve előadta a „Ha galamb
lehetnék ..." vagy a „Megállok az udvaron"

című dalokat, akkor a cselekmény egysége
éppúgy csorbát szenvedett, mint ma.
Csakhogy ott és akkor annak a „kiállás-
nak" volt értelme, mert a népszínmű szí-
nészeinek volt énekhangjuk és tánctudá

suk. Nekik nem kellett (mint Trokán
Péternek) „fanyar humort" csempészniük
a hangjukba - így mentegeti egyik
kritikusunk Trokán ritmustalan és dal-
lamtalan hangképzését -, ők egyszerűen
elénekelték a dalt. Tisztán és hatásosan.
Úgy, ahogy kell. Eszükbe sem jutott, hogy
paródiaként fogják fel és „felülbírálják"

valamely korszerűbbnek vélt eszmény
nevében a dalt, csak azért, mert hamis a
hangjuk. A dolog ennél sokkal
egyszerűbb volt: akinek nem volt hallása,
az nem énekelt népszínműben. (Tudom,
hogy ma némely színházi berkekben ez a
megállapítás nagyon szimplának hat.)

Mert nem véletlen, hogy A falu rossza
egervári előadásának is akkor volt sikere,
amikor képzett és felkészült színészek a
Tóth Ede-féle figurákat színpadra állí-
tották. Hiába „latyizott", a Latabárok
stílus- és figurateremtő ereje nélkül Ba-
racsi Ferenc Kónya kántortanító szere-
pében, hiába adta bambasága minden
eszközével a falusi bolondot Tóth István,
valódi hatást Fekete Gizi és Rácz Tibor
értek el. Igaz, A falu rassza két leghálá-
sabb szerepe a kikapós, de tiszta szívű
Finum Rózsi és a ravaszdi bakter, Gonosz
Pista figurája. De ők is megmaradhattak
volna genre-alakoknak, ha nem dolgozzák
ki szerepüket. Fekete Gizi ráncos
selyemrokolyában és piros szárú
kiscsizmában, ahogy szokás, szép ének-
hanggal idézte fel Blaha Lujza egy-

kori legendás szerepét, s a nézőt nem
zavarta, hogy valójában Finum Rózsi-nak
semmi köze a színdarabhoz, igazi
mellékszereplő ő, aki többet énekel a
kelleténél.

Rácz Tibor ravaszdi sunyiságból, kiva-
gyiságból, cinizmusból, berezelt alázatból
gyúrta össze a körmönfont bakter alak-
ját, aki igazságát kaparja ki a hazugságok
ráterülő pokróca alól, s aki valójában
nem is annyira gonosz, mint inkább ijedt
éhenkórász. Nyilván nem véletlen, hogy
amikor ő énekelt, nem a népieschkedő
cukoröntet jutott eszünkbe, hanem a
régről ismert népi figurák, az obsitos, a
csikós, a garabonciás és társaik. S
ilyenkor úgy éreztük, hogy a régi magyar
színpadnak lehetnek még tartalékai, még
akkor is, ha a rendező -
valóságérzetünknek fittyet hányva - a
hálóingben felriadó Feledi família portá-
jára kéreti be éjjel kettőkor a tetőtől
talpig kiöltözött Zalai Népi Együttest.

Tóth Ede: A falu rossza (Egervári esték)

Dramaturg: Böhm György. Díszlet:
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