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Arisztophanész és Plautus örökbecsű és
pofonegyszerű vándormotívumai, meg a
Moliére-től zseniálisan ki-be forgatott víg-
játéki ötletek hatása serkentették egyko-
ron a norvégból dánná lett Ludvig Holber-
get, hogy - bokros írói és professzori
teendői között egy ideig az első koppen-
hágai színház igazgatásából is részt kérve
- a XVIII. század harmadik évtizedében
szinte egymaga megteremtse hazájának
commedia dell'artés virgoncságú szín-
műirodalmát. Ha magyar párhuzamot ke-
resünk, száz esztendővel később a Kazin-
czyba gyúrt Kisfaludy hasonlított volna
leginkább A politikus csizmadia írójára,
egy kis Kelemen László-s beütéssel.

A megbízható kanavászdarab, „Balog
István átirata, Jókai Mór Thespis kordéja
című darabjának és Puskás Endre fordítá-
sának felhasználásával", a textust össze-
állító és a dalszövegeket kiötlő Hegedűs
Géza keze nyomán jutott ez idén a Kör-
színház falai közé (a Holberggel együtt öt
szerző öt különböző kort képvisel). Azt
behunyt szemmel is tudnánk, nem szük-
séges a színlapot nézni, hogy „mai szín-
padra alkalmazta" Kazimir Károly-hiszen
ez a három szó (plusz az „és rendezte") a
városligeti teátrum műsorpolitikájának
mindenkori alapja. Biztos, ami biztos, tüs-
ténkedett egy irodalmi munkatárs, Jász
István is. Vagyis létrejött az a szöveghaba-
rék, amelyhez Kazimir úgy vonzódik. Az
előadást - szellemileg és erkölcsileg - az
éppen kétszáz éves hivatásos magyar
színjátszás szponzorálta, mivel e becses
évforduló tiszteletére készült a produkció:
tárgya, cselekménye által, Jókai révén a
„köpczös Pannónia" korai színi igyekvé-
seit is megidézi.

Sajnálatos, hogy azzal a tőkével, ame-
lyet az ifjúi öntudatosodását élő régi ma-
gyar színjátszás morális heroizmusa, ren-
geteg küszködése, részben mosolyogtató
buzgalma, valamint e művészeti ág histo-
rikuma és jelene kínált volna, nem jól
gazdálkodtak. Kétségtelen, hogy nemes
szándékkal, a múlt értékeire és napjaink
gondjaira figyelmeztetve, emlékeztetve
fektették be a dráma- és színháztörténet
jelképes rhénusi forintjait, csakhogy ez a
nem is csekély összeg a játék féktelenke-
déseiben, szervezetlenségében úgy elpá-
rolgott, mint annyi más visszafizetendő és
vissza nem fizetett kölcsön. A rendező,
akinek naprakész frissessége, csípős ötle-
tessége, publicisztikusan gyors és agyon-
csiszolgatással nem vádolható színpadi
szókimondása egy-egy sikeres munkájá-
ban erény volt, ezúttal úgy járt - nem

Szabó Gyula és Széles Anna A politikus csiz-
madia körszínházi előadásában (MTI-fotó -
Földi Imre felvétele)
először, nem másodszor -, mint a seké-
lyes bulvárújságok lapzártától szoronga-
tott, a rengeteg betűhibát már nem korri-
gáló firkászai. Adott egy ma pikánsnak
ható felcímet: A politikus csizmadia -
amit úgy kell olvasni, hogy suszter
maradjon a kaptafánál; öles verzállal
nyomtatta
szalagcímként: A hivatásos magyar szín-

játszás 200. születésnapjára; alája pedig
két rész két kis flekkjébe begyömöszölte
mindazt, amire egy szimplán suta, zené sen
tűzdelt, kikacsintós meskete kereté -ben
színészei képesek és hajlandók vol tak.

Azon fölösleges sokadszor is vitatkozni,
alkalmas-e a Körszínház - jelenlegi álla-
potában - a tisztességes nyári színjátszás-
ra. Szópocsékolás a részint horizontálisan
kiteregetett, részint magasföldszintesen
összeügyetlenkedett díszletek látvány- és
anyagbeli silányságáról elmélkedni (hoz-
zátéve, hogy a jelmezek most is jobb
műhelyből és kölcsönzőből kerültek ki,
mint a kulisszák). Koreográfia: halvány
nyomokban; muzsika: rutinmaradékból.

Minderre tehát fölösleges sok szót vesz -
tegetni, mert emlékezetem szerint még soha
nem fordult elő, hogy Kazimir Károly bármit is
elismert - s ennek megfelelően javított-volna
e rengetegszer emlegetett fogyatékosságok
közül. Ugyanígy rendezői ténykedése is
elemezhetetlen, mert bár szelleme
megvillámlik néhány kurta epizódban,
egyébként azonban kánikulai lomhaság ül az
előadáson. Attól pedig nem lesz kevésbé
izzasztó a meleg, ha a gondolattalan csöndet
sűrűn veri föl kia

bálás, visítozás, sőt akad, aki ugrik is
egyet-kettőt.
Amiről azonban beszélni kell, az a társu-

lat leromlása, lesüllyedése. Szinte nincs
még egy oly rosszul karbantartott, iskolá-
zottságát felejtő, rendre ízlést, mértéket
vesztő, manírokba és ismétlésekbe süp-
pedt hazai együttes, mint a Tháliáé. Pél-
dátlanul rossz a menedzselésük; színhá-
zon kívüli - vagyis a színésztársadalom
egészén belüli - rangjukat direktoruk
sokkal kevésbé tudta vagy akarta
emelni, mint ahogyan ezt számos más
igazgató tette. A vezető művészek nem
csekély része is tévhitekben leledzik
tehetségének pillanatnyi állapotát,
kimunkáltságát tekintve. Valóban
jelentős sikereiket másutt,
vendégszínészként vagy speciális
feladatokban érik el. A legtöbbjük nyilat-
kozataiban sűrűn hangoztatott remek
tháliás közérzet igaz lehet, de Kazimirnak
ez az értékes otthonteremtő képessége
csak még jobban elfedi a színészi
talentum kedélyes pazarlódását.
Szabad-e, illik-e egy nyári vígjáték kap-

csán elverni a port egy egész társulaton,
még a most föl sem lépőkön is? Nyilván
nem illik, nem szabad. Am reménytelenül
nekikeseredve néztem, ahogy Szabó Gyula,
a címszerep alakítója - aki után, a rendező
szerint, „kiáltott" ez a botcsinálta,
pökhendi, ostoba városatya, álpolgár-
mester mindenáron való mulattatást a
tartalmatlanul bölcselkedő szövegropog-
tatással váltogatva kihúzza az est két óráját
valóságos színjátszás nélkül. Inke László
valamiféle temetkezési vállalkozót fabrikált
Kelemen László itt furfangos személyéből,
éppoly tévesztetten, érthetetlenül, ahogy
Esztergályos Cecília is önerő-


