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A Várszínház Halasi Imre vezetésével
harmadéve működő nyári társulata az
előző években színre vitt Ruzzante Csa-
podár madárkája és Dóczi Lajos A csók című
zenés komédiája után ez évben Csiky
Gergely-darabot állított színpadra. A
nagyratermett című vígjátékát A kalap
címmel zenés játékká formálva adták elő.
Csiky Gergelynek ezt a pályája vége felé
keletkezett kevésbé ismert vígjátékát Vár-
konyi Zoltán élesztette újjá musicalfor-
mában a Vígszínházban 1965-ben, Gyulai
Gál János zenéjével. A kritika szerint
műfajkísérletnek szánta a magyar musical
megteremtésére, és az egész darabot
idézőjelbe téve, nem annyira a századvégi
vígjátékban célba vett alakokat, mint
inkább az egész korabeli francia divatú
kaptafára készült vígjátékstílust karikírozta
az előadás. A kritika erősen meg-oszlott.
Volt, aki üdvözölte a mai rálátást nyújtó
parodizálást. De elhangzott olyan
ellenvetés is, hogy a darab idejét-múlt
módszereit parodizáló farce-szerű torzítás
végül is meghamisítja Csiky Gergely
becsületes szándékát, amellyel a francia
hatásra kialakított „tézisszínház" elvei
alapján az 1821-es piemonti láza-

dás történetének ürügyén kifejti a maga
korának, a magyar századvég kibontakozó
liberalizmusának humánus nézeteit. Egyes
kritikusok szerint megbomlott a darab
egysége és egyensúlya is, mert a
megközelítés nem volt következetes, és a
parodizáló stílus megtört a szerelmi és
politikai jelenetek érzelmes be-állításán.

Ám így visszatekintve úgy gondoljuk,
hogy az egység hiányát talán nem is le-
hetett teljes egészében az akkori rende-
zésnek felróni, mert ez a sajátosság - úgy
tűnik - a színmű egyik eredendő, már a
századvégi ősbemutatón is szóvá tett
gyengéjének látszik. A darab 1889-ben
elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia
pályázatának Arany Karácsony díját. Az
ezt követő bemutató után a Pesti Napló
tárcaírója, Gáspár Imre hibáztatja, hogy a
szerző az akkor közismert 1821-es
piemonti felkelés történelmi tényeit és
alakjait meghamisítva, egyedül az operett
törvényeinek engedelmeskedik. Elismeri a
darab mesteri építését, bonyolítását,
viszont úgy látja, hogy a sok ismert
színpadi szituáció és sablon ügyesebb
kompilációjából nem született egységes
mű. Némi malíciával jelenetről jelenetre
ki is elemzi, hogy mi-kor „mit utánoz"

A
nagyratermett. A Figaro házasságából, A
kapitány kisasszonyból, A koldusdiákból
mutat ki átvett jeleneteket, szituációkat,
míg a politikai szál java része, a családi,
udvari összeesküvés és a királyné titkos
találkozója Schiller Don Carlosából való.
Olyannyi-

ra, hogy Posa márki híres szavait, „adj
alkotmányt a népnek", ezúttal Philibert
leányával, Carinával mondatja el Csiky. A
tárcaíró elemzése szerint a darab sablonos
alakjai nem bírják el a történelmi vígjáték
súlyát, viszont zene híján nem lett belőle
operett sem. Pedig annak való librettó
lenne. Befejezésül meg is jegyzi, hogy a
magyar színpad gyakran minden-felé
keresi a zenés darabokat, viszont saj-
nálatosan elmegy az ilyen zenésítésre való
témák mellett.

Nos ezúttal kilenc évtized elmúltával
Kisvárdán szerencsésen pótolták ezt a
hiányt, szinte teljes egészében a zenére
épül a derűs előadás. Mikó Istvánnak és
Barbinek Péternek a színészek alkatára írt
ügyes kis kupléi a rendezésnek és a
közönségsikernek egyaránt tartó-pillérei.
Csiky Gergelynek, a múlt századi francia
realisztikus iskolán nevelkedett magyar
polgári színjáték úttörőjének, a magyar
vígjáték egyik legjobb mesterének számos
darabja ma is elbírja a színpadot. A
korabeli magyar társadalom
fonákságainak, hazugságainak célratörő
dramaturgiával megírt leleplezése nagy
sikerű színházi tett volt a századvég ide-
jén. Megérdemli a portalanító felújítást.

Ezen a nem java termése közé számító
vígjátékon is rajta érezzük értékeinek-
fogyatékosságainak jellegzetes kézjegyét.
A szinte operettszerű kis királyságba
helyezett fordulatosan szerkesztett csel-
vígjátékban végül is a kort foglalkoztató
eszmékről esik szó. A magát „nagyra
termettnek" érző tányérnyaló kamarás
„történelmi szerepe" érdekében mindenütt
összeesküvés után szimatol, miközben
tudta nélkül kalapja bélésében hord-ja az
„összeesküvők" illatos levélkéit: eközben
elképesztően komikus szituációkba
keveredik és végül megszégyenül. A
halmozódó bonyodalmak után befejezésül
minden a helyére kerül. Az „alkotmányt"

követő felkelés győzelmével a tehetetlen
király kibékül sógorával, a lázadást vezető
Albert herceggel, és a gonosz tanácsadója,
a diktatorikus intézkedéseket az „ágyú,
puska, szurony" kormányelveit valló
kancellár helyére a hős carbonaro, Santa
Rosa gróf kerül. Miközben az ifjú
szerelmes összeesküvő (Emanuel) elnyeri
Philibert bájos leányának, Carinának a
kezét. Csiky a leleplezett, pórul járt
kardcsörtető ostobákkal szembeállítja az
eszmék erejével harcolókat, a népelnyomó
diktatúrával pedig az „alkotmányt" adó
bölcs királyságot. A felső körökhöz
dörgölődző rangkórsággal szembehelyezi
a dolgos pol-
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gári józanságot. „Ha jól őröl malomban a
szamár, nagyobbra tartom, mintha pré-
dikál. Végezd dolgodat, úgy vagy vala-ki"
mondja urának nagyra törő okos félesége.

Napjainkra a darab vígopera-librettó-nak
való naiv cselekményét a fordulatos rutinos
szerkezet és a jól előadott zenés kuplék
éltetik a színpadon. Van néhány sikeres
szerep is persze. A megrettent király
kegyeiért az „összeesküvések"

leleplezésében versengő karrierista kamarás
és az „a szurony alkotmányát" hirdető
kancellár mindenkor más-más hangsúllyal
sikerre vihető típusfigurák. Ez a kancellári
posztra, a királlyal való

sógorságra" áhítozó Philibert udvari
kamarás akár Csiky ismertebb vígjátéki
figurájának, az udvari kamarási rangért
leányai boldogságát is áruba bocsátó
Mukányinak is folytatása lehetne.

Ebben a darabban is fellelhető egyéb-
ként Csiky dramaturgiájának az az ismert
vonása, hogy az első jelenetekben
hitelesen felvázolt társadalmi szituáció
többet ígér, mint amit végül is a darab
során a kor szelleméből is fakadó komp-
romisszumos megoldással megvalósít.
Ezúttal az első jelenetben érzékelteti a
királyi udvar légkörét, amelyben a ko-
rábban lezajlott összeesküvés után a
gyenge király állandó bizalmatlansága és
rettegése közepette a minél több „le-
leplezett összeesküvést" produkáló int-
rikusok előtt áll szabadon a pálya. Az
alakok mélyebb jellemzését most is gyor-
san változó fordulatokkal, állandó moz-
galmassággal pótolja. A rendezés egészé-
ben jól is élt ezzel a lehetőséggel, a hang-
súly a friss pörgetésen, a mulattatáson van.
A darab viszont óhatatlanul „leül", amikor
a szerelmi-politikai szálat nem sikerül
kellő iróniával áthidalni, vagy más
megoldással hihetővé tenni.

Az előadás motorja a főszerepet, a
nagyra termett Philibertet alakító és a ze-
nét szerző Mikó lstván, aki bőven él is a
szerep adta komikum lehetőségeivel.
Színesen, jókedvvel komédiázik, az opera
buffa és az operett eszköztárát szellemesen
kombinálva énekel, táncol a ne-ki való
szerepben. Komikus koreográfiai
leleményei olykor ellenállhatatlanok,
mégsem válnak öncélú hatáseszközökké,
az alak jól körvonalazott jellemzését,
leleplezését szolgálják. Az egész együttes
jól összehangolt csapatmunkával, játékos
lendületével viszi a darabot. Az itt-ott
szinte játszhatatlan jeleneteket, vázlatos
jellemzéseket jobbára megmen-

ti a zene. Ennek némi stiláris eklektikus-
sága a brechti songból, opera buffából
merítő vagy éppen lírai operettbe hajló
áriával - nem hat zavarólag, mert ironikus
kevertségével alapjában véve követi a
darab eredendő stíluskeveredésének
nehezen vegyülő rétegeit, és végül is a
kidolgozatlan szituáción és jellemzésen
átsegítve rutinosan karakterizáló csat-
tanókhoz, nyíltszíni tapsos „abgang"-hoz
segíti a szereplőket.

Jól játszható epizódszerepében ügyesen
komédiázó partnere Mikónak Tahi József
egy hiú, felfuvalkodott grófi kérő
alakításával, Vándor Éva a mai leány ér-
desebb humorával, temperamentumával
kedvesen igyekszik áthidalni a kamarás
lányának, Carinának szerepében az olykor
játszhatatlan naivitású szituációkat, ami
partnerének, a szerelmes ifjú pozitívhőst,
Emanuelt alakító rokonszenves Forgács
Péternek nem mindig sikerül. Amit nem is
lehet csodálni, mert a „papi neveltetésű"

(talán önéletrajzi vonásokat is sejtető)
„mulya" ifjúnak ugyan-is egy primitíven
operettes komikus ,vívólecke"-jelenet után
kell elmondania a darab egyik politikai
alapgondolatát kifejtő Posa márki-szerű
nagy tirádáját:

„Az eszme győz, feláll az új világ
Erősebb, mint a régi, biztosabb
Ingathatatlan három oszlopa
Testvériség, egyenlőség, szabadság S
az eszmének meg vannak a hősei Egy
képen harcosak s apostolok... "

Várkonyi rendezése annak idején bohócot
csinált a gyenge, rettegő király szerepéből.
Halasi ezt most a dekoratív megjelenésű
Juhász Jácintra bízta, aki csak a „mennyi
baj, de nehéz királynak lenni" kezdetű
komikus kupléval tudta megmenteni a
papírszerepet. Andai Györgyi (a királynő)
szép megjelenésével, romantikus
kosztümjével, kellemes alt hangon előadott
áriájával szerepköré-nél fogva akár az
eredeti Don Carlosban is megjelenhetett
volna. A fő intrikus, gonosz tanácsadó
kancellárt alakító Barbinek Péter
leginkább a saját szövegével előadott
brechti hangulatú „ágyúdalban" talált
magára. A többi közreműködő: Sipos
András (Káplán), Zsurzs Kati (Leona),
lvancsics Ilona (egy utcagyerek
nadrágszerepében), Csikos Sándor. (Albert
herceg), Kő Árpád (Beppo) és a
kísérőzenét szolgáltató Pastoral együttes
jól összehangolt játékkal segítette a
derűsen szórakoztató előadást.

DÉVÉNYI RÓBERT

Nyílik-e színház
Oklahomában?

„Karl a rendőrre nézett, akinek itt
idegen, csak önmagukkal törődő em-
berek között kellett igazságot tennie."

Kafka: Amerika

Az Utcaszínház az utóbbi időben sűrűn
cserélgeti cégérét. Az eredetileg Csepelen
honos iZgalmas arculatú amatőr társulat az
idők folyamán Nyílt, majd Zárt Színház
lett A névváltoztatás nem puszta szeszély
vagy bújócska. Valójában pontosan jelzi
az utat, amelyet évtizedes pályafutásukkal
megrajzoltak. A kezdő-ponton a magyar
színházi kultúra legextrovertáltabb
próbálkozása áll, amely a társadalmi
cselekvés értékű csúfondáros színházat
tatja eszményének, és az utcai csődületet a
legkedvezőbb nyilvánosság-nak. Később
fedelet igényeltek a fejük fölé, hogy egyre
analitikusabbá váló játékmódjuk
koncentrált figyelmet kap-hasson. Az ún.
nyitott színház kereteit azonban még
mindig plebejus indulatú társadalmi
karikatúrákkal töltik ki. Az 1982. évi
kazincbarcikai találkozón használják
először a Zárt Színház elnevezést. Az
irányváltás valóban száznyolcvan fokos. A
jelenleg használt nevükön a Nagy
Oklahomai Természeti Színház meg-
hökkentően befelé fordult, már sem
indítékaiban, sem visszajelzéseit tekintve
nem igényli a közönség részvételét. (Még
jelenlétét is alig.)

Nevezhetjük ezt egy introvertált szín-
ház kísérletének? Nem mond ellene ez a
paradoxon a színház lényegének?

Kazincbarcikán a válaszom még egyér-
telműen elutasító volt. Az idei változat
azonban elgondolkoztatott. Kétségtelen,
hogy ez a fajta antiszínház - éppen mert
alapvető konvenciókat tesz kérdésessé -
igen termékeny következtetésekhez vezet.

Az előadások színtere a műegyetemisták
Bercsényi utcai kollégiumának étterme:
ahogy adva van. Amikor belépünk a sötét
terembe, az asztalok körül a székek egy
részét a színészek már lefog-


