
elhangzanak a sokat idézett mondatok :
„De ki ítéli meg, hogy ki az igazi. És ki
tehet bizonyságot arról, hogy ő az igazi ?
Milyen tükörben tükröződik mindez ?", és
maga az ötlet, a valódi és a hamisítvány
nemtelen versenyre kelése Cervantes
művének igaz története, egy
irodalomtörténeti tény komédiába emelése.
Az igazi dráma azonban akkor kezdődik,
amikor a valódi be tudja bizonyítani ön-
azonosságát, és éppen ezáltal válik ké-
nyelmetlenné. Amikor már nem a meg-
tévesztettségé, hanem a tudatos hamisításé
a döntés. Amikor már azért kényszerítik
önmegtagadásra, „bűnei" bevallására Don
Quijotét, mert tudják, hogy ő az igazi. Az
elveket üres szólamokká degradálók, az
eszmék szépelgő kompromittálói kerülnek
itt szembe az igaz hittel, az őszinte
odaadással. És látszólag ők
győzedelmeskednek, hiszen Don Quijote
csalónak vallja magát. Valójában ez
mégsem az önfeladás, csak a ki-józanodás
pillanata; annak felismerése, hogy
rajongásának tárgya nem az, aki-nek hitte;
hogy méltatlan e fenntartás nélküli
odaadásra; hogy ezért nem érdemes
áldozatot hozni. Nem több és nem
kevesebb a konklúzió. A töretlen vállalás
direkt megfogalmazásából, a meg-
nyugtató befejezésből ennyi, a lehetőség
bizonytalansága maradt. Dramaturgiailag
így lett megnyugtatóbb, kerek egész a
dráma, hatásában mégis súlytalanabb. A
konstruált pörök logikáját és követ-
kezményeit boncolgató művek között
megkopott az (egyik) elsőség varázsa.
Eltűnt a tisztázó, katartikus fellélegzést
áhító társadalmi háttér. Maradt a mű
szellemes, helyenként vitriolos iróniája,
magával ragadó nyelvi leleményei, derűt
fakasztó anakronizmusai, lenyűgöző
kínrímei, bravúros komédiázásra lehető-
séget kínáló helyzetei s egy cseppnyi ke-
serűség az igazság hőkölése láttán -
mindez egy kellemes, gondolatokban, sem
szegény színházi estéhez ma is elegendő.
Feltéve, ha megfelelő a ki-állítás.

A Kerényi Imre rendezte előadásé
megfelelő. Magam Székesfehérvárott, a
Pelikán fogadó udvarán láttam - mert alig
ültek előttem, feltehetően a rossz
propaganda miatt - az előadást, így
békakuruttyolás nem zavarhatta a mű-
élvezetet. Látva azonban Götz Béla
impozáns, szellemesen kihasználható,
vitorlát formázó díszletét, amelynek
lebernyegei között eltűnve és ismét elő-
bukkanva a valódi és az ál-Don Quijote
másodpercnyi eltérésekkel megjelenve

vígan kergetőzhet Gelley Kornél egy-
személyű előadásában; szóval máig sem
értem, hogy ez a díszlet miért nem fért be
Gyulán a várba. Vagy miért nem lehetett
úgy tervezni, hogy beférjen? És mi lesz
Veszprémben, a kőszínházban?
Székesfehérváron, az igazán nem hatal-
mas, ám hangulatos udvarra szerencsére
befért, hol palotát, hol fogadót imitálva -
és sokat bízva a néző fantáziájára -, de
rögzítettségében mindig a messzi távollal
kacérkodva.

Gelley Kornél egyszer már beugrott
Major Tamás helyett a Katona József
Színház Menekülés című Bulgakov-elő-
adásában - emlékezetesen. Most, ha rá
osztatott is eredendően Don Quijote, ismét
„beugró" egy olyan szerepben, amelyet
Vészi Endre annak idején Major számára
írt. Több ez, mint véletlen. Egy csendben,
a háttérben nagy mű-vésszé vált színész
elismerése. (Nem díjra - Érdemes művész
-, szerepekre gondolok.) Formátumának,
fanyar humorának, bölcs iróniájának
felismerése. Kitűnő partnere a
„képmutatásban" Szoboszlay Sándor, aki
egy szerepben játszik el kettőt: a kicsit
habókosan naiv, könnyen átverhető,
őszintén rajongó Herceget s a céltudatos
képmutatót, aki a látszat érdekében
őszinte felháborodással, szinte önmagának
is elhive nyilvánítja az igazi Don Quijotét
árulónak, csalónak. Apró jelzésekből, a
sznobság önelégülten idvezült kis
mosolyából, naiv süketségből, mindenen
átlátó vakságból formált színpompás
figura. Jászai Lászlónak az ármánykodó
Vivaldo szerepében egysíkúbb feladat
jutott - becsülettel, nívósan teljesíti.
Borbiczki Ferenc kedvesen fölényes,
tapintatosan bölcs Sancho, akinek szerepe
a játék során sajnálatosan elkallódik a
duennák, udvaroncok és Dulcinea körül -
ki tudja, hányadik szemrevalóan tenyeres-
talpas, felvágott nyelvű asszonyság-
szerepe ez Szemes Marinak - sürgölődő
bohókás forgatagában. Ahol igazán pedig
talán senki sem vidám.

Vészi Endre: Don Quiote utolsó kalandja (Gyulai
Várszínház)

Díszlet: Götz Béla. Jelmez: Füzy Sári.
Zene: Kocsák Tibor. Rendező: Kerényi Imre.

Szereplők: Gelley Kornél, Borbiczki Fe-
renc, Szemes Mari, Szoboszlay Sándor,
Jászai László, Antal Olga, Tarján Györgyi,
Mészáros Károly, Kőmíves Sándor, Dobos
Ildikó, Bakody József, Dimanopulu Afro-
dité f. h., Fazekas István, Horváth György,
Hullan Zsuzsa f. h., Kiss László, Kiss T.
István, Kolos István, Oravecz Edit, Pásztor
Edina, Várhelyi Dénes, Várnagy Zoltán.

P. MÜLLER PÉTER

Operett és komédia

A Mágnás Miska Pécsett

A Pécsi Nyári Színház műsorán évek óta
rendszeresen szerepel egy-egy operett
bemutatója is. Tavalyelőtt a Gül baba, idén
a Mágnás Miska került színre. Az előző
években az operett mellett mindig
láthattunk önálló prózai bemutatót is: két
éve Sárosi István: Az áldozat, tavaly
Krleža: Szentistvánnapi búcsú című
darabjáét. Ez évben a kaposvári társulat
vendégszerepelt három estén Vančura:
Szeszélyes nyár című művével, saját prózai
bemutatóra nem került sor. Most az
eddigi prózai bemutatók rendezője,
Bagossy László maga vállalkozott a
Mágnás Miska színre vitelére, és ebben
ezúttal ugyanaz a tervezői és színészi stáb
segítette, melyre a korábbi prózai
premierek épültek. Ez az előadást létre-
hozó gárda oly módon határozta meg a
darab hangvételét és stílusát, hogy abban
az eddigi prózai bemutatók erényei is
megjelennek. Ennek eredményeképpen az
egész előadás közelebb kerül a komédia,
illetve a zenés játék műfajához, és
háttérbe szorul az operett kellemes
közvetlensége. Ezt a műfaji elmozdulást
dramaturgiai, rendezői és színészi
megoldások egyaránt hordozzák. Szirmai
Albert operettje, Bakonyi Károly
szövegkönyve, Gábor Andor versei le-
hetőséget nyújtanak erre az átalakításra, a
komédiává történő átváltoztatásra.

A Mágnás Miska ősbemutatója 1916.
február 12-én volt a Király Színházban.
Miskát Rátkai Márton, Marcsát Fedák
Sári játszotta, és „kettőjük számára Szir-
mai olyan számokat komponált, mint a
»Cintányéros cudar világ« és a »Hoppsza
Sári«, de kijutott a slágerekből a Rollát
játszó Lábass Jucinak és a Baracsot ala-
kító Király Ernőnek is. » A nő szívét ki
ismeri ?«. . . » Úgy szeretnék boldog len-ni
...«" (Rátonyi Róbert: Operett I. 214-216.)

A művet - létrejöttének közegébe
helyezve Molnár Gál Péter kar-
riertörténetként értelmezi. Mint írja: „A
háború harmadik esztendejében járunk.
Vígság kell. Felejtés. Fölszabadult móka.
Olyan figyelemelterelés kínokról-
gondokról, amelyik testközeli még a
valósághoz. Elemelkedni sártól-vértől, de
még emlékeztetni rá.



engedett meg egy-egy kaján vigyort.
Tagadta az egész habcsók-szerkezet lét-
jogosultságát. Szabatosabban: nem a
művet tagadta. Csupán befogadóit és azok
szükségletét ..." (A Latabárok,
392.)

A pécsiek nyári színházi előadása nem a
tagadásra épül. Nem teszi nevetségessé
sem a Mágnás Miska című operettet, sem
annak közönségét. Az előadásra inkább
egy pozitív, teremtő viszonyulás a
jellemző, mely arra irányul, hogy a
műfajban és konkrétan ebben a darabban
meglevő anakronizmusokat, bornírtságot,
negédet és bájolgást felváltsa a ko-
mikumnak ma élő és ható formáival. Ami
egyben egy enyhe fokú ironizálást
feltétlenül eredményez. A komikus (iro-
nizált) szemléletmód a rózsaszínből fe-
hérbe játszó díszletekben tűnik először
elénk. Korláthyék kastélyának bejárata
fölött rózsaszínű timpanon - ami azonban
inkább a díszletet tervező Bachmann
Zoltán mesterségének címerét, egy há-
romszögvonalzót formáz. Alatta hatalmas,
hangsúlyozottan műanyag agancs-
imitáció. A bejárathoz felvivő lépcső-
fokok előtt fekete hintó áll. A színpad két
szélén félkörívben magasodó korinthoszi
oszlopok zárják le a teret. A zenekar a
jobb oldali oszlopív mögött foglal helyet.
Á zenekari árok ugyanis ez alkalommal
medence, vízzel teli, melyet középütt egy
átjáró szel ketté - ami

Lang Györgyi (Marcsa) és Ronyecz Mária (Nagymama) a Mágnás Miska pécsi előadásában

a nézőtérre vezet. A játéktér alkalmas arra,
hogy színváltozás nélkül teret adjon a
kastély kertjében, bejáratánál, a
nagyteremben és a szalonban játszódó
jeleneteknek - ez utóbbiak a bal oldali
előtérben kapnak helyet.

Á festői helyen elterülő szabadtéri
színpad nézőterére érkező közönséget a
bejáratnál és a széksorok mentén komornák
és komornyikok fogadják és kalauzolják a
megfelelő helyre, mintha a nézősereg is a
Korláthy-kastély estélyére volna hivatalos.
Az előadás megbontja a hagyományos
operettdramaturgiát azzal, hogy a
produkció nem a nyitánnyal, hanem a
librettó drámai (operetti) alap-szituációját
exponáló jelenettel kezdődik, melyben a
grófi család leányuk, Rolla hollétén s előző
napi vásári idő-töltésén aggodalmaskodik.
A jelenetet követően lép a színpadra a két
karmester, Hevesi András és Kircsi László,
a főkomornyik pezsgővel kínálja őket, és
csak ekkor csendül fel a nyitány - mintha a
zenészek is az estély alkalmi résztvevői
volnának. A két részben játszott mű
szünetében egy további apró gesztus kelt a
nézőben résztvevői érzéseket, amikor a
felvonás végén a személyzet egy kis
nassolnivalót szervíroz a közönség
soraiban.

Bagossy László az operettet úgy állította
színre, hogy az a mumifikálódott
operettstílus, valamint a kikacsintásra épülő
blődliző operettjátszás mai divatja helyett
egy harmadik és leginkább életrevaló
megoldást választ: a librettó adta
lehetőségek között a játékot a komédia,
illetve a zenés játék stílusához közelíti. Ezt
természetesen nem lehetett volna bármelyik
operettel megtenni, de Bakonyi Károly
meséje a mágnások között mágnáskodó
lovászlegényről bővelkedik komikus
helyzetekben és jellemekben, csak az
előadás létrehozóinak kellett ezeket a
helyzeteket és jellemeket a szín-ház ma élő
jelzéseivel feltölteni, kibővíteni. Már a
szereposztás is jelzi a rendező ezen
törekvését, hogy itt a komikus
vonatkozásokat kívánja előtérbe állítani,
hiszen a primadonna és a bonviván
szerepére énekművészeket hívott meg:
Bukszár Mártát (énekművészt, aki a
tanárképző ének-zene tanszékén oktat, és
már számos operettben szerepelt) és
Kovács Attilát (a pécsi Nemzeti Színház
operatársulatának tagját). Az eleve
vígjátéki alakok szerepére pedig Spindler
Bélát (Miska), Lang Györgyit (Marcsa),
Gőz Istvánt (Mixi gróf), Stenczer Bélát
(Pixi gróf) kérte fel.

Mi a legmegfelelőbb színpadi motor? A
karriertörténet." (A Latabárok, 390.) S a
továbbiakban Shaw Pygmalionjával von
párhuzamot.

1949-ben más társadalmi és történelmi
felhangok között készült el Keleti Márton
filmje, mely a Mágnás Miskának máig a
legélőbb és legmeghatározóbb
feldolgozását jelenti. „Stiláris remeklés,
ahogyan Keleti Márton ... vásári komédia
keretei közé helyezi a történetet, s
ugyanoda térünk vissza a tökéletesen
véghezvitt megleckéztetés után." (Magyar
filmkalauz, 45.) Ugyanott írja Kő-háti Zsolt,
hogy a film „legfőbb hatás-eleme a Latabár
fivérek szerepeltetése". S valóban, a
filmből ez az, ami a leginkább
megőrződött az utókor emlékezetében. A
színházi közelmúlt bemutatóiból a
hetvenes évek második felében Kerényi
Imre operettszínházi és Szőke István
kaposvári rendezése keltett figyelmet.
Erről a két előadásról írja már idézett
művében Molnár Gál Péter, hogy
Kerényinél „ironizáltak a színpad-ra
hordott játék állatokkal, az operetti
parasztvilág megjelenítésén. Nem konkrét
társadalmi közeget vett célba ez a repríz,
hanem magát a struktúrát - az adott
társadalmi talajon létrejött mű-vészi
formát. (Továbblépett ezen az úton Szőke
István kaposvári rendezése. Nemcsak az
operetteszközöket ironizálta. Nemcsak a
betétszámok fölött



A további résztvevők: a nagymama
szerepében Ronyecz Mária, a Korláthy
grófot játszó Krum Ádám, a grófnét alakító
Nagy Éva, a főkomornyik juhász László és
a cigányt s Elemérv grófot megformáló
Besenczi Árpád.

Az előadás előterében a Spindler Béla,
Lang Györgyi, Gőz István, Stenczer Béla
négyes fogat áll, s a darab is inkább róluk,
illetve a velük zajló történésekről szól,
mint a mérnök úrról és Rolláról. Ez az
átrendeződés kellemes, felhőtlen
szórakozást eredményez. A szereplők
számos poénnal, komikus megoldással
teszik teljessé szerepüket, miként a
rendező az egész előadást. Ezek között az
ötletek között a szöveg-beli rögtönzések, a
helynek szóló utalások éppúgy
megtalálhatók, mint a színészek saját
fizikai adottságának önironikus
kihasználása. A rendező Miska és Marcsa
kettős szerepének kiosztásánál az 1916-os
ősbemutatón is alkalmazott megoldást
követte, ahol a Miskát játszó Rátkai
Márton mellett a jóval nagyobb
súlycsoportba tartozó Fedák Sári volt
Marcsa. Itt is Lang Györgyi az, aki
könnyedén a hátára kapja Spindler Bélát -
ami fordítva kevésbé volna ilyen könnyed
mozdulattal megoldható. A testi
adottságok kontrasztja jellemzi Pixi és
Mixi kettősét is: Gőz lstván vékony,
nyúlánk termete mellett Stenczer Béla
alacsony, tömzsi alakja az ellenpont.
Ezeket a testi adottságokat az előadás és a
szereplők igen sokféle módon ki-
használják, a prózai jelenetekben épp-úgy,
mint a táncos-zenés betétekben. Főként ez
utóbbiakban válik igazán komikussá az
egyazon mozdulatok, gesz-tusok, lépések
kontrasztja, amikor például egy
közbeiktatott „tercettben" Lang, Gőz és
Stenczer a szteppről a breakig felvillant
egy rövid stílus- és önparódiát.

A medence (melynek fénye az egész
előadás alatt a színpad teljes szélességé-
ben visszatükröződik a díszleteken)
többször játszik a darabban. Még az első
jelenetek valamelyikében a két lüke gróf
pottyan bele. Előbb csak az egyik, majd a
segítségére siető másik is. A ki-kászálódó,
csuromvizes grófokat a komornák
fürdőlepedővel fogadják, és Stenczer
méltatlankodó mozdulattal húz ki egy halat
a nadrágjából, és veti a vízbe. Az előadás a
továbbiakban is épít erre a mártózásra: egy
későbbi jelenet-ben a két gróf
úszódresszben bukkan fel - de sportolás
helyett pezsgőzéssel töltik el az időt.
Holott a nézőben egyre

fokozódik a várakozás, hogy újra a me-
dencében lássa Pixit és Mixit.

Á lírai szál szereplői is gyakran a
medencét átszelő pallón adják elő kettő-
süket, de az ő alakjukat érintetlenül
hagyják a medence cseppjei, rajtuk csak a
víztükör visszfénye csillog. Rolla és
Baracs legtöbbször tablókban, állóké-
pekben jelenik meg, kettőseik közben
vagy mindketten a pallón állnak, vagy
Bukszár Márta a lépcsőfeljárón, illetve a
hintón, Kovács Attila pedig a hídon
énekel. Az ő szerepük a szövegkönyv
szerint is egyneműbb, statikusabb, s a
dalok többségét is ők adják elő, igy
helyénvalónak mutatkozik a rendezőnek
az a döntése, hogy ezeket a szerepeket
komoly zenén iskolázott proli énekesekre
osztotta.

Az előadás kiállítása igen kellemes
látványt nyújt, a jelmeztervező Tresz
Zsuzsa gyakran öltözteti ár szebbnél szebb
ruhákba a szereplőket, a rendező pedig
számos báli jelenetet i lleszt a játékba, és
az újabb jelenetekben mindig más jelmezt
viselő tánc- és énekkar szép mozgással és
harmóniákkal színezi a produkciót.

A legmélyebb, legbölcsebb humorú
alakítást Ronyecz Mária nyújtja a nagy-
mama szerepében. Harmonikus derűt és
megértést sugároz játéka, finom, apró
jelzésekkel teszi emlékezetessé a fiata-
lokkal szimpatizáló nagymama alakját. A
grófi szülők szerepében Krum Ádám és
Nagy Éva enyhe karikírozással, a szűk-
látókörűség és merevség kigúnyolásával
teszik ellenszenvessé a rangkórságot, a
sznobizmust és saját osztályukat. A két
másik negatív szereplőről, a Pixi és Mixi
grófot megformáló Stenczer Béláról és
Gőz Istvánról már esett szó. Remekül

összehangolt játékuk bővelkedik humor-
ban, tréfában, s így kettősüknek jelentős
szerepe van abban, hogy Szirmai ope-
rettjét komédiaként élvezhetjük. Lang
Györgyi Marcsaként kissé a líraibb,
Spindler Béla Miskaként kissé a nyersebb
vonásokat emeli ki, mindketten vérbő,
ötletgazdag komédiázással ajándékozzák
meg a nézőt . Bukszár Márta és Kovács
Attila elegáns, ízléses játékot nyújtanak.
Karakterszerepében juhász László és
Besenczi Árpád néhány felvillanása jól
egészíti ki a Mágnás Miska többi szerepét
és az előadás komikus megoldásait .

A. Pécsi Nyári Színház produkciója
nem kíván többet nyújtani, mint egy
kellemes színházi estét, de ezt oly módon
teszi, hogy a megkövült operettmanírokat
a mai gesztusrendszerrel váltja fel, és az
operett „monumentális idiotizmusa"
helyébe egy jó ízléssel, bő humorral
létrehozott, a komikumot elő-térbe
helyező színházi világot állít .

Szirmai Albert: Mágnás Miska ( Pécsi Nyári
Színház )

Szövegkönyv: Bakonyi Károly. Versek:
Gábor Andor. Díszlet: Bachmann Zoltán.

elmez: Tresz Zsuzsa. Koreográfus: Hajzer
Gábor. Zenei vezető: Kircsi László.
Karigazgató: Lakner Tamás. Vezényel:
Hevesi. András. Játékmester: Gőz István.
Rendező: Bagossy László.

Szereplők: Kovács Attila, Bukszár Márta,
Krum Ádám, Ronyecz Mária, Spindler
Béla, Lang Györgyi, Gőz István, Stenczer
Béla, Nagy Éva, Besenczi Árpád, Juhász
László.

Közreműködnek: a Pécsi Szimfonikus Ze-
nekar, a Nevelők Háza rézfúvósötöse, a
Vasutas és a Ságvári Művelődési Ház
versenytáncosai.

J

Lang Györgyi (Marcsa) és Spindler Béla (Miska) a Mágnás Miskában (MTI-fotó, llovszky Béla
felvételei)


