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gondoskodnak arról, hogy a komédiázás komi-
kumán nevetni lehessen. A fikció megjelenítésé-
re elsötétül a szoba: a költő olvassa az eltűnt
Tonya levelét, mire Kuznyecova megjelenik ref-
lektorfényben, a szekrény tetején angyalszár-
nyakkal, s annyira valószínű, hogy talán meg-
öngyilkolta magát, hogy Jemeljan a levelet is
félreolvassa („megyek, amerre a párt küld..."
Hülye, a párt küldi vidékre...). A párbajjelenet is
ironizált: a fiúk hirtelen fehér ingben bukkannak
fel, selyemsállal, cilinderrel, csattogva kardoz-
nak, felhangosított zene, villognak a fűtőtestek.
Az utolsó jelenet minden bolondozásra és az
egész kifordított élethelyzetre felteszi a koronát: a
hálóinges lányok és párbajhős lovagjaik az
alkalmilag összetákolt asztalka fölött összebúj-

A magyar közönség a Lumpáciusz
Vagabundusz Nestroy-Heltai-féle változatát
pontosan ötven évvel ezelőtt láthatta a
Nemzeti Színházban Nádasdy Kálmán
rendezésében. Most az egykori tanítvány, Iglódi
István élesztette fel a zenés játékot. ,Johann
Nepomuk Nestroynak, a bécsi Volksstück mes-
terének 1833-ban írt darabját száztíz évvel
később, 1943-ban fordította le Heltai Jenő, bár
ez esetben helyesebb átiratról vagy magyar vál-
tozatról beszélni, hiszen Heltai meglehetősen
nagy szabadsággal élt a magyar színpad számára
készülő fordításban.

A legszembetűnőbb, hogy verses formába ül-
tette át Nestroy szövegét. Ezzel nemcsak a „köl-
tészet lelkét", hanem saját egyéni báját is kölcsö-
nözte a darabnak, s neve a cím fölött így foglalhat
helyet társszerzőként a Nestroyé mellett. Heltai a
maga egyszerű, jól követhető verselésében a bo-
hózati hatás érdekében szándékosan nem riadt
vissza az olcsó rímektől sem; így adhatott vissza
valamit Nestroy nyelvi szinten is ható humorából,
amely a mai felfogás szerint a közhelyek XX.
századot előlegező nyelvkritikáján alapul.

Lumpáciusz Vagabundusz minden korhely,
kártyás és tékozló földöntúli fejedelme, amolyan
tündérvilági kislucifer, akinek léte veszélyezteti a
megállapodottságon alapuló rendet, a tisztes
polgári élet ideáját.

Vajon a szerelemnek (Amoróza) avagy a sze-
rencsének (Fortuna), azaz a pénznek van-e na-

nak, valahonnan előkerül egy igazi (I) banán,
patetikusan meghámozzák, hátradobják a gyü-
mölcsöt, és átszellemülten majszolni kezdik a
héját.

Úgy tűnik tehát, hogy vannak helyek, ahol
dúdolva és csuklóból megoldhatók az efféle, bo-
nyolultnak látszó érzelmi-mértani műveletek.

Katajev: A kör négyszögesítése (kecskeméti Katona
József Színház)
Abody Béla fordítását átdolgozta: Faragó Zsuzsa és
Simon Balázs. Díszlet: Galambos Péter. Dramaturg:
Faragó Zsuzsa. Jelmez: Kárpáti Enikő. Zene: Szeredás
Lőrinc. Rendező: Simon Balázs.
Szereplők: Kerekes Viktória, Bíró Kriszta, Szokolai Pé-
ter, Sághy Tamás, Fandl Ferenc, Egyed Attila.

gyobb hatalma az emberen? Netán az örök tékoz-
lásnak, a „carpe diem" adta könnyű szabadság-
nak? A darabban Fortuna akarja megmutatni ha-
talmát: kiállja-e a próbát a három földi kísérleti
alany, a szabó, a varga és az ács, és a lutrin nyert
pénz segítségével szakítanak-e addigi korhely
életükkel (azaz Lumpáciusz Vagabundusz hatal-
mával)? A tündérek küzdelmében Amoróza
győzedelmeskedik, igaz, egy kis tündérkirályi
deus ex machina segítségével, és a darab a bol-
dog családi megállapodottság ünneplésével ér
véget.

Ez a „jó vég" az adott korban divatos Besse-
rungsstück („jó útra térítő darab") kötelező formai
eleme; Nestroy érdeme azonban, hogy nála e
kötelező dramaturgia megtartása sem nélkülözi
az ironikus felhangokat. Mintha egyszerre csúfol-
ná ki és szeretné arany középszerhez megtérő
plebejus figuráit, és nevetne a jó útra térés egész
hamis komédiáján. Heltai változatának játékossá-
ga még jobban kiemeli ezt; ő az egész bonyodal-
mat a tündérek parodisztikus vetélkedésének
hangsúlyozásával magyarázza. Ez az isteneket,
tündéreket is parodizáló szemlélet a Nestroy ko-
rában divatos tündérbohózat (Zauberposse) jel-
legzetessége.

A komédia örök alapvonása az állandó, ezen
belül a jelenre is vonatkoztatható kritikai hangvé-

Kocsis György (Csiriz), Széles Tamás (Cérna)
és Bede Fazekas Szabolcs (Gyalu)

tel, akár a mindenkor létező tipikus emberi hibák
felmutatására, akár a konkrét korra vonatkozó
utalásokra; Heltai is a maga jelenéhez közelítette
a játékot, amikor annak helyszíneit Óbudára,
Pestre helyezte át.

Nehéz meghatározni, hogy a Nemzeti Színház
előadása milyen eszközökkel akarta áthidalni a
Heltai által 1943-ban átírt bohózat világa és a
mai világ közötti különbséget, és hogyan akarta a
komédiát az élőbb említett módon a jelenre
vonatkoztatni. Sajnos nem élt a legegyszerűbb
eszközzel, a néző képzeletének (és intelligenciá-
jának) a mozgósításával, és nem bízta rá, hogy
egy esetleges hagyományhű előadást maga kö-
zelítsen a saját világához. Ehelyett a rendezés a
legzavarosabb módon, ott, ahol csak alkalom
nyílik rá, puszta színpadi gegek kedvéért haj-
meresztő időeltolódásokat iktat a játékba. Ezek
az időeltolódások a jelmezek és díszletek egy
színen belüli teljes összevisszaságában, tehát
elsősorban a látvány szintjén nyilvánulnak meg.
Gyalu, az ács gazdagsága bizonyítására nem
pénzesládáját hozatja be, hanem felmutatja
bankkártyáját; az óbudai kocsmában század eleji
és ezred végi díszletek, cigányzenészek, neon-
zöld lakkbőr szoknyás cselédlányok és fényrek-
lámok között egy asztalnál üldögél az Elvis-fri-
zurás betyár és a suhogó melegítős maffiózó
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Ferenczy Csongor (Első mágus), Raksányi
Gellért (Misztifaksz) és Sinkovits Imre (Sztel-

liárisz) (Fábián József felvételei)

(persze mobil telefonnal, amely a nézőtérről las-
san-lassan eltűnvén, megkezdte a maga színpadi
pályafutását a legközhelyesebb kellék szerepé-
ben minta bunkóság kifejezője).

Erre a teljes időzavarra mondhatnánk persze azt
is, hogy groteszk, de az előadás egésze során
ebből a kavalkádból semmilyen esztétikai hatás
nem jön létre, legfeljebb az összevisszaságé. A
közönség is láthatóan megosztott az olykor elsü-
tött poénok megítélésében: szigetszerűen fel-
hangzó nevetés vagy a zagyvaság láttán kínos
fejcsóválás a válasz.

Kétségtelen, hogy az alkotóknak, ha már ezt a
megoldást választották, nem volt más lehe-
tőségük, mint ez a fajta szétszórt sokszínűség. A
Lumpáciusz Vagabundusz mint jól megírt,
egységes berendezésű darab ugyanis a szó
szoros értelmében erre kényszerítette őket, ha
már egyszer nem akarták teljesen átírni az
egészet.

A szaunázó tündérek nyitó jelenete még műkö-
dik, a reppelő tündérifjak után színre lépő
Lumpáciusz Vagabunduszt mint Elvis-paródiát
azonban már megkérdőjelezném; felmerül ugyanis,
miként vetíthető egymásra Lumpáciusznak, a
tékozlók fejedelmének darabbeli jelleme és Elvis
figurája. A paródia ugyanis épp annak az Elvisnek
a képét mutatja, akit felfalta show világa, és már
semmi köze nincs sem a szabadsághoz, sem a
lázadás-hoz. Ifj. Jászai László paródiája az első
percekben még derültséget kelt, de az alak ezután
a cselekmény értelmében kénytelen újra és újra
vissza-

ilyen felemás eszközökkel, ahogy a Nemzeti Szín-
házban teszik, előadni nem lehet.

A rendezés láthatóan minden elemet ennek az
átgondolatlan koncepciónak a szolgálatába állított.

A jelmeztervezők álma lehet egy olyan előadás,
ahol, akár egy kézikönyvből, kiválaszthatók a legkü-
lönfélébb korok és jellemek legkézenfekvőbb öltö-
zetei. Dőry Virág közhelyes jelmezei is egy-egy
gegre épülnek, éppen ezért amelyik hosszabb ideig
vagy többször van színen, rögtön üressé válik.

Szlávik István díszleteit érthetően az eklektika
jellemzi; Forgács uram házának felépítése visszata-
lálni igyekszik a népszínműi hagyományhoz. (Mel-
lékesen egy elég szembetűnő apróságról: a divat-
szalon üvegén át fordítottan látható fényreklámot
hiába betűzte a bemutató közönsége.)

Fontos része az előadásnak a Fekete Mari által írt
és vezényelt zene. A zenei stílusok sokszínűsége az
előbb említettekből következően követelmény (hall-
ható rock and roll, rep, tangó stb.), a kíséret mégis
mindig a kellemes, nem zavaró átlagtánczene tar-
tománya felé mozdul. Inkább aláfestő jellegű; egye-
dül a központi jelentőségű Dal a csillagokról című
számból lehet jó értelemben vett sláger.

Ez köszönhető a Csirizt alakító Kocsis Györgynek
is, aki az előadásban talán egyedül ad súlyt szere-
pének, ráadásul igen bölcsen nem többet, mint
amennyivel az valóban bír. Kocsis, már csak alka-
tánál fogva is, igazi népszínműves figurát formái,
ám nem dől be az iszákos atyafi sablonjának, inkább
az alak „filozófiája" - az a kevéske - érvényesül
alakításában: szabadság, világvége-hangulat, ivás
elvi alapon és persze jókedv. Ez a jókedv szerencsé-
sen átsugárzik másik két, hálás szerepet játszó
társára is, a gumicsontú, jól mozgó Széles
Tamásra és a komorabb árnyalatú Bede Fazekas
Szabolcsra, aki azonban néha mintha reppelné a
haragosabb részeket a jellegzetes, előreböködő
kézmozdulatokkal.

A szellemes verses szöveget a színészek
többsége felelőtlenül darálja, egyedül a rutinos
Sinkovits (Sztelliárisz) poentíroz, és egy-egy rím
által kiváltott tapssal szolgáltat elégtételt Heltai
írásművészetének.

Nestroy (és Heltai) erkölcsi tanulsága - „a pénz
nem boldogít", pontosabban a „nem a pénz boldo-
gít" - nem feltétlenül veendő komolyan. A tündér-
világ egyensúlya a boldog végben helyreáll, a há-
rom korhely legény megházasodik, Hilárisz (Mátt-
hyássy Szabolcs) elnyeri Heppiend (Nestroynál
Brillantine, azaz Kovács Mária Lujza) kezét, sőt
Lumpáciusz Vagabundusz is Amorózáét (Nagyvá-
radi Erzsébet). Az már csak a szerző iróniája, hogy
majdnem az öreg Sztelliáriszt, a királyt is kiházasí-
taná a nagy záró osztozkodásban, de hát szegény
Fortunának nincs szerencséje.

A Nemzetiben ezt a Heppiend, pontosabban
annak hisztériája által kikényszerített befejezést
még két, ugyancsak poéncélú „posztbefejezés"
követi. Sztelliárisz sokat sejtetően megismétli a

térni, és akár egy állandóan ismételgetett poén,
unalmassá válik. Sokkal nagyobb baj, hogy mivel
Jászai László Elvist játszik, így Lumpáciusz
Vagabundusz megformálására nem nyílik
lehetősége. Csak egy dörgő hangú, darabon kívüli
idegent látunk, aki Lumpáciusz szavait mondja.

A három mesterlegény megjelenésekor válik
világossá, hogy a darabot lehetetlen egységesen
más, mondjuk, a jelenünkhöz közeli idősíkba áthe-
lyezni. Az elterelő kereszttáblákkal jelölt hármas
úthoz Gyalu melósruhában, Csiriz, a varga
csizmában, mellényben, bő nadrágban, Cérna
pedig meg-határozhatatlan korszakból való
hajléktalanszere-lésben érkezik. Es felmerül a
kérdés: mennyiben lehet mai ez a jelenet? A három
mester, egy ács, egy szabó és egy varga a városba
igyekszik szerencsét próbálni. Munkanélküliek? No
de a varga, mint ruházata tanúsítja, más időben jár,
mint az ács és a szabó! Vagy így néz ki ma egy
varga, aki a városba indul szerencsét próbálni?
Ezeket a kérdéseket az előadás alapján éppúgy
lehetetlen megválaszolni, mint azt, hogy a
poénokon kívül mi indokolta az idősíkoknak ezt az
összezavarását.

Nyilvánvalóvá válik, hogy ezt a darabot így,
hagyományos formájában meghagyva, lehetet-len
bármilyen módon aktualizálni, mert akár a
szereplők egy része, az egész alapszituáció sem
feleltethető meg értelmesen a mai viszonyoknak.
Shakespeare egynémely darabjában olyan örök
emberi jellemeket és viszonyokat (hatalmi, sze-
relmi stb.) ábrázol, amelyek elbírják az aktualizá-
lást. Nestroy ellenben saját korának plebejus
szemléletére és konkrét viszonyaira alapoz, vala-
mint természetesen a tündérjátékéra, és mind-
ezek az elemek, mint említettem, Heltainál csak
felerősödnek. Ezt az egységes felépítésű mesét
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„Nagy a sötétség, kevés a fény" kezdetű részt,
majd legyintve lemond égi befolyásoló szerepéről:
„Mit bánom én, mit bánom én." Az utol-só-utolsó
záróképben a marakodó álompárokat látjuk, így
válik végképp eldönthetlenné, mit is gondoltak a
Nemzetiben Nestroy-Heltai Lumpáciusz
Vagabunduszáról.

J. N. Nestroy-Heltai Jenő: Lumpáciusz Vagabundusz
vagy a három jómadár (Nemzeti Színház) Díszlet:
Szlávik István. Jelmez: Dőry Virág m. v. Zene:

Regenyek színpadra alkalmazása kényes feladat.
Egy vaskos történelmi regény - mint amilyen
Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának első kötete,
a Tündérkert-több száz oldalt szentel a kor és a
szereplők ábrázolására, főhőséül bonyolult
jellemet választ, s e bonyolult személyiség az
események sodrában, élethelyzetei kihívásában,
emberi kapcsolataiban rajzolódik ki. Ha egy regény
igazán jó, akkor egyben izgalmas is, azaz több vagy
többnek tűnik benne a drámai elem, mint az epikai.
Az ilyen regények előbb-utóbb megtalálják azt a
bátor vállalkozót, aki megkísérli a lehetetlent:
színdarabot ír belőlük. Az eredmény általában
töredékes, de töredékességében is lehet érdekes.
Ilyen kísérlet Venyige Sándor nyíregyházi
Tündérkert-adaptációja.

Az előadás indítása nem túl biztató. Az első kép
láttán azt gondoltam: úgy látszik, hiába küzdenek
lassan negyedszázada különböző társulatok egy-
egy elhivatott rendező körül a megörökölt színpadi
klisék ellen, ha népies vagy történelmi darabot
mutatnak be, megjelennek a múlt kísértetei. Pedig
a színpadkép alkalmas arra, hogy eljátsszák benne
a darabot. Székely László díszlete
bármelytörténelmi témájú színpadi mű számára
alkalmas, amennyi-ben sok helyszínre van
szükség. s ha az adott történelmi kor komor. (De
hát melyik kor nem az?) A Tündérkert díszlete
egyenletesen grafitszürke. A szögletes,
monumentális oszloptömbök előre-hát-
ranyomulnak, különböző képi formációkat, helyszí-
neket hoznak létre. A mértani idomokra feszített,
festékkel durván spriccelt színpadvászon azonban
nem izzítja fel fantáziánkat. A jelmezeknek már több
közük van a konkrét műhöz. Torday Hajnal ruhái
megjelenítik a kort, a fejedelemné és Bethlenné

Fekete Mari. Koreográfus: Sebestyén Csaba m. v.

Rendezőasszisztens: Zakar Ági. Rendezte: Iglódi Ist-
ván.

Szereplők: Sinkovits Imre, ifj. Jászai László, Csomor
Csilla, Kovács Mária Lujza, Nagyváradi Erzsébet,
Raksányi Gellért, Mátthiássy Szabolcs, Bródy Norbert,
Ferenczy Csongor, Pathó István, Bede Fazekas Sza-
bolcs, Kocsis György, Széles Tamás, Huszár László,
Bodnár Vivien, Páris Noémi, Presits Tamás, Botár
Endre, Szatmári Attila, Kozák Dénes, Gula Péter, Karakó
Eva, Izsóf Vilmos, Varga Viktória f. h., Rajna Mária,
Mihály Pál, Szabados Eva, Szersén Gyula, Csemus
Mariann, Soltész Erzsébet, Gedeon Beatrix.

kosztümjei szépek, nagyasszonyosak, a férfiak
öltözetén a vállra applikált szőrme korjelző,
ugyanakkor finoman karikírozza az erdélyi nagy-
urakat. Jó, hogy egészen más világot hoz be a
brassói bíró puritán eleganciája, és szellemesek
a török jelmezek is. Továbbá korrekt az egyes
képeket összekötő, hangulatkeltő korabeli lant-
zene.

Peregnek a jelenetek, megismerjük a szerep-
lőket. Báthory Gábor fejedelem -akit előretol egy
kulissza - elmondja, mit akar kezdeni fejedelem-
ségével, de azt is megtudjuk, hogy iszákos, zül-
lött alak, aki sorra „megcsorbítja" az erdélyi urak
feleségét, amiért is a főurak el akarják tenni őt láb

alól. Különben ezen urak úgy viselkednek, ahogy
az effajta darabokban szokás. Igaz, az író sem
sokat törődött vele, meg lehet-e különböztetni
egymástól Kornist, Kendyt és Kamuthyt, ennél-
fogva a színpadi változattól sem igen várható el,
hogy markánsan rajzolja meg őket. Mégis kár,
hogy a rendező, Rajhona Ádám nem segítette
Hetey Lászlót, Szántó Sándort, Kalóka Zsoltot,
továbbá a Bánffyt játszó Tóth Tibort egyéni arcula-
tuk kidolgozásában. Egyikük a mentéje szélébe ka-
paszkodva vádaskodik, másikuk széles karlendíté-
sekbe menekíti vad indulatát, a harmadik összefon-
ja maga mögött a két kezét, mint aki sétára indul.
Kellemes változatosságot hoz az a pillanat, amikor
a brassói bíróként színre lépő Tóth Károly -fegyel-
mezett, meggondolt ember módjára - két karját
szorosan testéhez szorítja, így aztán súlya van an-
nak a gesztusnak, amikor baljával átfogja a zavaros-
ban halászó Géczy (Kocsis Antal) vállát, jobbjával
pedig a kezét nyújtja neki.

A színpadi történés szempontjából az első
fontos jelenet az, amikor a főurak bemutatják
Báthorynak a feleségüket. Korábban már elhang-
zott, hogy a fejedelem üdvözlésképpen szájon
szokta csókolni az asszonyokat, s az a veszélyes,
ha valakit homlokon csókol, mert azt megkívánta.
Íme tehát egymás után szájon csókolja
Kamuthynét (Virág Krisztina), Kendynét (Bednai
Natália), majd rábámul Kornisnéra (Horváth Réka).
Aztán hirtelen mozdulattal a hóna alá kapja
Kornist, s miközben meghívatja magát a házuk-
hoz vadászatra, a jobbjával erősen magához ölelt
férj mintegy testi beavatásával áhítatosan hom-
lokon csókolja a halálra vált fiatalasszonyt. A
jelenet azért is sikerült, mert az adaptáló itt sza-

Horváth Réka (Kornisné) és Megyeri Zoltán
(Báthory)
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