
káját, Balanzoni doktort játszotta. Mint-
hogy neki nemigen nyílt alkalma a bo-
hóckodásra, a többiek harsányabb játéka
mögött az övé haloványabb maradt.

Másféleképpen vált ki a csapatból Új-
réti László, aki Florindót, a Rosauráért
sokáig hiába epekedő szerelmest játszotta.
Helyzete eleve komikus, tehát neki se
kellett rátennie néhány „lapáttal", sőt
általában visszafogottságával, szerény
csetlés-botlásával tudott derűt kelteni a
közönség egy részében. Fanyar, vonakodó
öröme, amikor végül elnyeri szíve
választottját, tartalmas ellenpontnak si-
került az előadásban.

Az elszabadult kontrollnélküliség Gera
Zoltán játékában tetőzött. Ő nem hagyott
ki egyetlen lehetőséget sem arra, hogy
minden határon túl játssza ki a poénokat;
nyakló nélkül rángatta a damilt, amely egy
hajtincset állított föl a fején, de többször és
szívesen megismételt a közönség kedvéért
bármit, ami egyszer nevetést hozott.

Reményt keltő lehetett volna az Ar-
lecchinót játszó Rátóti Zoltán is, ha nem
igyekezett volna oly görcsösen lépést
tartani kollégáival a nevettetés kicsika-
rásában.

Selmeczy György zenéje - különösen a
megfelelő előadás révén - sokat segített a
produkciónak; nem eleget, sajnos.

Ez a két Goldoni-darab lehetett volna az
idei nyári színházi szezon két legnagyobb
slágere. A szerzőn kívül majd' mindenkin
múlott, hogy mégse lett.

Goldoni: Két úr szolgája (Szentendrei Teátrum)
Fordította: Révay József. Rendezte: Csiszár
Imre. Díszlet: Székely László. Jelmez:
Szakács Györgyi. Kísérőzene: Mártha István.
Rendezőasszisztens: Mixtay Péter.

Szereplők: Körtvélyessy Zsolt, Fráter
Kata, Matus György, Gáspár Tibor, Mol-
nár Zsuzsa, Bregyán Péter, Simon György,
Oláh Bódi Éva, Szirtes Gábor, Teszáry
László, Vajdai Vilmos f. h., Varga Zoltán
f. h., Lengyel Ferenc.

Goldoni: A hazug (Székesfehérvár)

Fordította: Szabó Lőrinc. Rendező: Iglódi
István. Zene: Selmeczy György. Díszlet:
Kopek Rita és Schandl Gábor. Jelmez: Ke-
menes Fanny. A rendező munkatársa: Tu-
róczy Zsuzsa.

Szereplők: Kránitz Lajos, Esztergályos
Cecília, Ábrahám Edit, Ivancsics Ilona,
Várhelyi Dénes f. h., Újréti László, Borbély
László f. h., Gera Zoltán, Andorai Péter,
Rátóti Zoltán, Győri Péter f. h., Mártz
Tibor f. h., Pápai Erika f. h., Kocsis Judit
f. h., Radó Denise f. h., Szepesi Klára f. h.,
Tallós Rita f. h.,

FORRAY KATALIN

Zajos siker - 1843-ban

Nagy Ignác-bemutató Egerben

Laborfalvi, Fáncsy, Lendvay, Szentpétery,
Szerdahelyi - néhány ma is tisztelettel
említett név egy 1843-as plakátról, mely
„eredeti vígjátékot" hirdetett a közkedvelt
hírlapíró, Nagy Ignác tollából. Az
augusztus 5-i bemutató azonnal elnyerte a
közönség tetszését, a kritikák lelkesen
méltatták az előadást, a Honderű szerint:
„Soha, ily sikerrel darab nem adaték
színpadunkon." A zajos siker - a kora-beli
tudósítások szerint - a színészek önfeledt
és odaadó játékán túl, a darab
újdonságának, a témaválasztás addig
példa nélküli merészségének és nem utol-
sósorban a mindenki számára egyaránt
„fogyasztható", sőt élvezhető stílusnak
köszönhető. Az utca embere hangos él-
jenzéssel, tapsviharral fejezte ki vélemé-
nyét, s ez megegyezett a Magyar Tudós
Társaság 1842. november 27-i ülésén el-
hangzottakkal : (a Tisztújítás) „... ügye-sen
szerkesztett és tárgyát jellemzetesen s
mulattatótag visszatükröző mű, 100 arany
jutalomban, ezüst serlegben, s
nyomtatásra érdemesíttetett." Az indoklás
elhangzásakor az a Széchenyi István
elnökök, akinek nevét Nagy Ignác poli-
tikai beállítottsága, erkölcsi meggyőző-
dése kapcsán joggal említhetjük meg, így
a Tisztújítás utalásai között is könynyen
felismerhetjük a reformer gróf gon-
dolatait. A kortársak sem mulasztották el
hangsúlyozni a bemutató alkalmából,
hogy az egész irodalmi életre, a közgon-
dolkodásra felszabadítóan és útmutatóan
hatott a Hitel megjelenése, sőt egyenesen
feltétele és serkentője volt az éledő iro-
dalomnak. E túlzás nélkül korszakalko-
tónak nevezhető mű sokrétűen épült be a
reformkor literatúrájába, s különösebb
filológiai kutatások nélkül is kimutat-ható
szembetűnő hatása az egyes alkotásokban.
Nagy Ignác és a Tisztújítás kapcsán a Hitel
összetett eszmevilágának irodalomra
gyakorolt két leglényegesebb gondolatát
könnyen felismerhetjük. Egy-részt
Széchenyi szívet dobogtató szavai: „sokan
azt gondolják: Magyarország - volt - én
azt szeretném hinni: lesz!" - viharos
gyorsasággal terelték a figyelmet a
múltról a mára, a jövőre; másrészt a

provincializmus kritikája mutatott új
távlatok felé.

A Tisztújítás gondolatvilága tehát szinte
akadálytalanul törhetett utat az olvasók
illetve a közönség szívéhez, eszéhez,
hiszen Széchenyi elképzelései ekkor már
igen széles körben elterjedtek. Arany
János 1845-ös keltezésű Az elveszett
alkotmányában ekként vélekedik egy
nemes:

„»Történt eközben, valamely Széchényi
nevü gróf

Irt valamely könyvet (kár volt nem alun-
nia inkább!)

E könyvnek neve volt. . . Hitel ... úgy
tetszik Hitel! úgy van:

Zajt üte ekkor e könyv; olvasta paraszt,
nemes egyre,

Aki csak félnapra belé pillanthata; sőt volt
Olyan is, aki saját pénzén megvette ma-
gának.«"

Nagy Ignác darabja a felfokozott, vá-
rakozásteli közhangulatban petárdaként
robbanhatott: a közönség végre szembe-
nézhetett azzal, amit már régóta tudott;
láthatta alakot ölteni ideáit, kimondhatta
végre, hogy „a király meztelen": velejéig
romlott közállapotok uralkodnak. A jól
időzített történelmi pillanatban az író
feloldotta a feszültséget a gúny és a ne-
vettetés eszközeivel, ugyanakkor egy
mindenkit foglalkoztató probléma csat-
tanós megfogalmazásával nemcsak he-
lyeslést váltott ki közönségéből, hanem
ösztönözte újabb és újabb kérdések fel-
tevésére, politikai dilemmák eldöntésére
is. Ez Nagy Ignác Tisztújításának vitat-
hatatlan erénye és becsülendő érdeme, de
ebből fakad a darab több buktatója is.

Nagy Ignácot kora egyik legtehetsé-
gesebb újságírójának, szerkesztőjének
tartották, aki jelentős olvasótábort to-
borzott újításával: előbb az apróbb fő-
városi színesek, majd a budapesti élet-
képek megteremtésével. E műfaj említése
nem véletlen. A Tisztújítást drámai
fordulatok, kihegyezett konfliktusok híján,
csupán a már említett aktuális politikai
üzenet fűzné össze valamelyest, ha nem
lennének a szerzőnek - önmagukban - jól
megkomponált, hangulatos képei,
csípősen jellemzett hősei, ha nem tudná az
„élet képeit" megfesteni. A sok
részmegfigyelésnek, epizódnak
köszönhető, hogy méltatók, recenzensek,
kritikusok szemléletétől függően, a darab
mondandójának hol szerelmi keretet, hol
választási keretet tulajdonítottak. A
mellékszálak azt a központi gondolatsort
szövik át, melyben két ha-



szonleső jelölt, Heves és Farkasfalvy küzd
az alispánságért, valamint a szép és gazdag
özvegy, Aranka kezéért. Nem meglepő
azonban, hogy az előnyös tulajdonságokkal
rendelkező asszony a rokonszenves,
egyenes jellemű Tornyai szolga-bíró
érzelmeit viszonozza, és szeretné
választottját alispánként látni, annál is
inkább, mert látatlanban annak ígérte a
kezét, aki e tisztet elnyeri. Nem kerül
különösebb fáradságába a civakodókat
féltékennyé tenni egymásra, akik a vára-
kozásnak megfelelően, szavazóikat egy
harmadik mögé állítják, nehogy személyes
ellenfelük nyerje el Aranka kezét. Az
elavult megyerendszer korrupt ki-szolgálóit
célba véve az író naiv szerel-mi történetet
kerekít, amit némi leegyszerűsítéssel
szükséges rossznak fogadhat el a néző: a
politizáló vagy a politizálást mímelő-
majmoló férfiak csatározásait fűszerezni
kell mélabús szerelemmel, mindent elsimító
asszonyi praktikával. A tehetségtelen,
demagóg versengők harcából az egyetlen
tiszta, az egyetlen gazán haladó és
felelősséggel bíró kerül ki győztesen, ám
nem hitének erejével és nemességével,
hanem egy okos, előre-látó, gazdag asszony
segítségével. Nagy Ignác annál sokkal
gyakorlottabb tollforgató volt, hogysem a
dolgok kedvező alakulását a választási
események logikus következményeként
tárja a néző elé, ezért hasznosnak
mutatkozott a szokásos bohózati elemekkel
megtámogatni a véletlent, hogy hihető
legyen a sors fintora: előfordulhat - de
többnyire véletlenül
hogy az arra érdemes kerül az őt megillető
pozícióba. A fordítói, hírlapírói rutin
viszont, úgy látszik, kevésnek bizonyult
elfedni illetve kiegyenlíteni a darab egye-
netlenségeit, bár az egyes előadások a
krónikák szerint feledtetni tudták ezeket.

Klasszikus drámában és ezen belül is
vígjátékban szűkös irodalmunkból,
meglepő módon, ritkán esett a színházak
választása a Tisztújitásra. Forró és megér-
demelt sikerként maradt meg a nézők
emlékezetében az 1957-es nemzeti szín-
házbéli felújítás; Simon István példa-
mutató átdolgozásában, Rónai Pál ötle-
tekkel teli megzenésítésében a veszprémi
színház játszotta pergően 1973-ban, Pethes
György irányításával, és láthattunk egy
feldolgozást a tv-ben, 1970-ben. Várkonyi
Zoltán 1957-es rendezése - ahogy a
beszámolókból kitűnik - azzal fogta meg a
közönséget, hogy a da-rabbal is mert
csúfolódni. Ahol alkalom kínálkozott, ott
megtartotta a szerző iro-

Sz é k he l y i J óz se f (L an gy o s főor vo s) é s Fe hé r Ann a ( Ne l l i ) a T i sz tú j í t ás b an ( Ag r i a J á t ék s z í n )

unalmassá vált Nagy Ignác műve. Valló
Péter színpadra „állította" a vígjátékot, és
hagyta, hadd csordogáljon a cselekmény
ott, ahol gyengébb a meseszövés, és
zubogjon, ahol van mit magával sodornia.
Ennek következtében a laposabb részeket
csak az mentette meg a teljes kudarctól,
hogy az Agria Játékszínnek ritka erős
társulata van, s többnyire már színpadra
lépésük kel képesek egyéniséget teremteni.
Mire az első felvonás véget ért, az is
bebizonyosodott: nem-csak arról van szó,
hogy egy kitapint-ható, világos rendezői
elv hiányzik, ha-nem a látottak alapvető
félreértésből fakadnak. Nagy Ignác kora
gazdasági, politikai rendszerének
romlottságát, tarthatatlanságát kívánta
ábrázolni, és ehhez keresett egy mindenki
számára egyértelmű, világos, közérthető
jelképet - ebben az esetben a tisztújítást,
közismert botrányaival együtt. Maga a
korteskedés a jellemzés eszköze, hiszen a
cél: minél nagyobb távlatokban, mind
mélyebben, átfogóbban feltárni az egész
nemzet gondjait, nehézségeit. (S azt, hogy
első-sorban nem a jelenség, hanem a
kiváltó ok foglalkoztatta Nagy Ignácot,
nincs jogunk elvitatni.) A színpadon
viszont ennek épp a fordítottja zajlik: a
válasz-

Gáspár Sándor (Heves) és Revi czky Gábor (Tornyai ) Nagy Ignác vig já tékának egr i e lőadásában
( Szá n tó G y ör g y f e l v é t e l e i )

nikus, csipkelődő vagy dühös állásfogla-
lását a megyerendszerrel, a korteskedéssel
szemben, időnként viszont a mű gyengéit
vette célba. Felerősítette azt, ami valóban
vígjátéki, így válhatott köz-ponti figurává
Langyos főorvos alakja, Major Tamás
megformálásában.

Ez az arányeltolódás dramaturgiailag
nemcsak jogos, hanem szükséges is,
ugyanis ez az egyetlen pontosan körül-
határolható, élettel teli, jól megírt szerep a
darabban. Ami szándékosan mulattató
alakjában az például, hogy jelen van, ám
még sincs jelen, mert nem éli meg az
eseményeket, nem érti a szavak lényegét -,
az a magatartás az írói szándékkal
ellentétesen föllelhető az abszolút pozitív
hős, Tornyai figurájában, akinek
megadatik ugyan, hogy ebben a nem túl
fényes kompániában a haladás egyedüli
őszinte szószólója legyen, de halovány és
szürke mint szerelmes férfi, sótlan mint
politikus. Különösen feltűnő az eszmé-
nyített alak passzivitása a posztokért
csatározó, beszélő nevekkel egyértelműen
jellemzett versengők, Farkasfalvy, Hajlósi,
Heves árnyékában.

A darab eredeti hangsúlyaival szólalt
meg idén Egerben, s nem hagyott kétséget
afelől, hogy ilyen formában mára



tási hecc külsőségei uralják az előadást. A
szerzőnek kora közönségéhez szólva nem
volt szüksége útbaigazításra, ellen-ben a
mai nézőt tájékoztatni kell, életet rajzolni
a figurák mögé. Ma legfeljebb csak
nevetni lehet a két kisnemes könnyen
változó és vásárolható véleményén,
lerészegedésén, és persze mulattak ezen
száznegyven éve is, csakhogy akkor
tudták, miért váltak megvásárolhatóvá
ezek az emberek; ma viszont nem, ezért
szükséges lett volna háttérinformációt
nyújtani a szituációk pontos megértéséhez.
A tájékoztatás a szerepek „előéletének"
gondos feltárását és színpadi
viszonyrendszerük konkretizálását egy-
aránt feltételezné. Természetesen drama-
tizált történelmi tanulmánnyal nem kell
szolgálnia a rendezőnek, de a hitelesség
még a vígjátékokban is szükséges, hogy
őszinte pillanatok születhessenek.

Ezek az igaz pillanatok viszont el sem
jöhetnek, ha még kísérlet sem történik a
megvesztegetés, leitatás, megvásárlás stb.
mögött megbúvó erkölcsi botrányok
felvillantására, mert a jellem, tartás,
lelkiismeret kérdését nem lehet megke-
rülni. Valló Péter pedig elnéző volt a
Tisztújítás hőseinek gyarlóságával. Ben-
sőséges pillanatok továbbá nem alakul-
hatnak ki olyan szereplők között, akik
ugyan egy színpadon játszanak, de mint-ha
térben és időben nagyon messze lennének
egymástól. Az egyes jelenetek al-
kalmanként nyugodtan behelyettesíthetők
korábbi évek Agria-sikereiből.

Az utóbbi évek egri előadásain, ha
akadt vitatnivaló, az általában formai
kérdés volt. Idén a tartalmi üresség
olyannyira rányomta a produkcióra bélye-
gét, hogy az apróbb-nagyobb buktatók fel
sem tűntek. Egyvalami azonban mégis
szemet szúró: a díszlet (Fehér Miklós
tervei nyomán) maximálisan engedi
játszani a színészeket, de jellegtelen,
unalmas; ez is olyan, mintha ré-

A társulat munkájáról a legnagyobb
dicséret már elhangzott: színészi egyéni-
ségük „vitte" a darabot, de alakításaik
elmaradtak a tőlük megszokottól. Egyedül
Pogány Judit Kingája idézett fel teljes
személyiséget, egy egész élet történetét
kerekítve szerepe köré.

Nagy Ignác: Tisztújítás (Agria Játékszín)
Rendezte: Valló Péter. A rendező munka-

társa: Juhász Sándor. Jelmez: Jánoskuti
Márta. Díszlet: Fehér Miklós.

Szereplők: Székhelyi József, Pogány Judit,
Igó Eva, Fehér Anna, Koltai Róbert,
Reviczky Gábor, Méhes László, Gáspár
Sándor, Sipos András, Miklósy György,
Nagy Miklós, Rácz Géza.

RADICS VIKTÓRIA

Magyar Electra
a Romkertben

Bornemisza-bemutató Egerben

Az Agria Játékok Magyar Electra-előadása
halott színház volt. Bornemisza Péter
tragédiáját - régi magyar dráma-
irodalmunk legkiemelkedőbb alkotását -
Valló Péter rendezése nem keltette életre.
Munkája kvázi hagyományápolás: a
hagyomány reprezentációs célzatú rep-
rodukciója, a hagyománnyal való közös-
ség deklaratív hirdetése ott, ahol valódi
közösség nem létezik, mert párbeszéd sem
létezik.

A valódi hagyományápolás dialógus,
viszony - sőt vita. Akkor élünk hagyo-
mányunkkal - s ezáltal egymással - valódi
szellemi közösségben, ha a múltból szóló
hangokat saját kézjegyünkkel átírva írjuk
bele alakuló, változó kompozíciónkba. Ha
feltárjuk egymást. Fejtegetjük a régi írást,
s a hieroglifákból felszabaduló művészi
hang viszontszabadít: eloldozza az „itt és
most" peripétiáiba beleragadt képzeletet,
az aktualitások látásához távlatot, új
nézőpontot ad.

Bornemisza drámája is - egy iskoladrá-
ma! - néma marad, ha nem lépünk vele
mélyebb kapcsolatba, ha nem próbálko-
zunk elavult írásmódjának megfejtésével -
s gondolok itt keresztény erkölcsi és
politikai példázat jellegére -, s nem
hagyjuk kibomlani a köztünk s közte lévő
ellentmondásokat. A rendező még kísér-
letet sem tett erre; néhány színészi hozzá-
állásnak és szerepformálásnak köszön-
hető, hogy az előadás helyenként mégis
élvezhető s elgondolkodtató lett.

Volt egy különös, kihívó Clytamnestra.
Almási Éva a parázna, hitvány asszony
szokványos modellje helyett egy életre-
való, gazdag lelkű nőt alakított. Egy
minden ízében, izmában, hangjában élet-
teli, „örülni, vigadni, asszonykodni" akaró
érzéki lényt, aki képtelen elfogadni, hogy
az élet feltétele a természetesség és az
emberi ösztönök elfojtása, akinek vétke,
hogy nem tudott s nem is akart lemondani
a színekről, a mozgásról, a telt jelenről
bizonyos elvek, bizonyos jövő kedvéért,
ami - érezte - nincs. Vétke az, hogy a
jelent, az élet gazdagságát, az élő
szerelmet akarta a maga érzéki
közvetlenségében. Bűne, hogy

nem kérdezett: moshatja vér is ? Az
életösztönére hagyatkozva ölt. S nem
tudjuk megvetni és gyűlölni, hanem
szánjuk és csodáljuk, ahogy magára veszi
az iszonyú ellentmondást, amely az
érzékiség s a tudat közt feszül, a lelket
tépő konfliktust, hogy csak az életről
lemondva lehet „él-ni", s az Elemek
erőszak az ára. A természetes létezésnek
nincs tere és lehetősége, s ezért bántássá,
ördögivé fajul. Bornemisza Péter és
Almási Éva egymással vitázó
Clytamnestrája a színésznő vérbő
alakításában sikeresen áttör-te az
iskoladráma politizáló és moralizáló
páncélját, ám nem teljesülhetett ki, mert
sem a rendező, sem Fehér Anna, aki
Electrát játszotta, nem volt partnere.

Fehér Anna nem tudott kapcsolatba lépni
Electrával. Hogy az electrai elszánás - a
cellaéletre, a fiktív értékek magányos s
talán abszurd őrzésére - szintén
életfontosságú, azt Fehér Anna harsány
jajongásai, melyek csak a torkából, de
nem a lényéből fakadtak, nem tudták
hitelesíteni. Hogy a vétkes érzékiség és
életösztön hősies, szent elfojtása is bűn-
nek szülője - gyilokká váló erény -, azt a
színésznő árnyalatlan, egysíkú alakítása
nem mutatta meg.

A magasabb rendű értékekről lemondva
élni az élet jelenét, illetve lemondani az
élet érzéki gazdagságáról az értékek
őrzése nevében; elfojtani a természetes
érzéki spontaneitást, mert az bűnt hoz a
világra, ahol más törvények működnek,
illetve természetes természetességgel él-
ni, mert a jelenlét gazdagságának kiszi-
polyozása - amit az agy s az elvek tesznek
- halált s bűnt terem: ez az ellentmondás
feszül Clytamnestra és Electra
konfliktusában. E napjainknak is égető
ellentmondása azonban, melyben Eros és
Logos, erényes bűn s bűnös erény csap-
nak össze, így nem bontakozhatott ki.

Koltai Róberttől viszont figyelemre-
méltó Aeigistust kaptunk: egy szimpatikus
hedonistát, akinek nem nyomja a lelkét
semmiféle bűn, mert számára „bűn" nem
létezik, s akit már nem érdekel az erkölcs
meg a sok szó, mert elege van, csak
feledni akar, s örülni a kék egri égnek.
Jellegzetes mosolyával összekacsintott a
közönséggel, s mi feledtünk ... Így kelt
életre a Koltai-féle Aeigistus - s nem volt
Electra, aki gyászának fekete ragyogásával
szem-beszállt volna vele.

Igó Éva (Chrysothemis) korrekt és
Gáspár Sándor (Orestes) jellegtelen alakí-
tása sem látszott igazán.

Lent, a Romkert kövei között csak a


