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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-
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Varjú Olga (lmreffyné) és Bede Fazekas Sza-
bolcs (Báthory) (Csutkai Csaba felvételei)

badabban kezelte a móriczi szöveget, s az író
gondolatához volt hű, nem a szöveghez.

Ugyanezért lett az előadás egyik csúcspontja a
vívásjelenet. Báthory belső szolgáját, feltétlen
hívét, Basa Jánost (Petneházy Attila) szólítja fel
arra, hogy a vele szembeszegülő és szenvedélyé-
nek eleget tenni nem akaró fiatal hadnagyot, Szilá-
gyit (Mészáros Árpád) ölje meg. A székely Basának
minden oka megvan arra, hogy féltékeny dühöt
érezzen az új kegyenc, a hajdú Szilágyi ellen,
boldogan és vadul esik neki ellenfelének. A hadnagy
rokona, a hajdúkapitány (Gados Béla) öccse
segítségére sietne, de Báthory kardjával találja
magát szem-ben. Kettejük küzdelme néhány
kardcsapás után abbamarad, de a két fiatal közötti
harc életre-halálra folyik. Báthory hergeli a székely
legényt, de amikor az ledöfi a hadnagyot,
haragjában átvágja Basa János torkát. A
dramatizáció bátorsága, hogy a fejedelmet
gyilkossá teszi. (A vívójeleneteket Megyeri Zoltán
tanította be.)

Megrendítő a gyilkosság, s remek az a kép,
ami ezt követi: megérkezik a török követ (Bajzáth
Péter), s nyugodt tekintetével végigpásztázza a
csatateret. Akárcsak Fortinbras a Hamletben.
Csakhogy ez itt nem tragikus, hanem tragikomi-

kus. Venyige Sándor egy másik jelenetben is utal
a Hamletre: a nép egyszerű fiai, János (Róbert
Gábor) és Jónás (Tóth Károly), a két szolga a
nagy vívójelenet után lábuknál fogva vonszolja ki
a hullákat; jelenetük olyan, mint egy shakespeare-
i clown-epizód.

A főhős alakját azonban a színpadi műnek nem
sikerült megoldania. Hosszú jeleneteken át
kizárólag a fejedelem kicsapongásairól, részeg-
ségéről szerzünk tudomást; Báthory Gábor röhög,
nyáladzik, fetreng, ordítozik, gőgös és fenn-
héjázó. Nehéz meglelni benne azt a vonzerőt,
amelynek hatására például Bethlen és lmreffy a
végsőkig kitart mellette. Megyeri Zoltán (aki Bede
Fazekas Szabolccsal felváltva játssza Báthoryt)
ugyan meggyőz arról, hogy alkalmas a fejedelem
szerepére, ez azonban az előadás egészében
mégsem érvényesül maradéktalanul. Ez nem az ő
színészi fogyatékosságára utal, s nem is
elsősorban a rendezés hibája. A regénybeli
részeges, duhaj, üzekedő Báthoryt nem túl nehéz
átemelni a színpadi műbe, a Móricz-regény tün-
dérkirályának személyiségét viszont csak olyan
merész, önálló, szöveghez nem tapadó drámaírói
koncepcióval lehetett volna megalkotni, amilyen-
nel Venyige például a vívásképet vagy a buffó-
jeleneteket megírta. Hiába esik szó Báthory vállal-
kozásairól, hadjáratairól, álmairól, ha a színpadon
elsősorban a részegséggel kapcsolatos jelenetek

válnak átélhetővé. Báthory tündérkertnek álmodta
meg Erdélyt, s akár egy isten, mindent a „légyen"
szavával akart megteremteni. Igazi tragikus hős,
akit összeroppant a valóság. Romba dől körülötte
a világ, fejére szakad a ház, meg-nyílik alatta a
föld. Mindebből a nyíregyházi előadásban nem
sokat érzékelünk. Megyerinek sikerült néhány
szép pillanatot teremtenie, meg-győző
elbukásának jelenete is, de a főhős passiójának
nem lehettünk részesei.

Kitűnő alakítást nyújtott a végsőkig hű lmreffy
kancellár szerepében Kerekes László, Bethlen Gá-
borként pedig Horváth László Attila. Kerekes kan-
cellárját kemény fából faragták: lakáj ugyan, de
tartása van. Úgy szolgál, hogy megvan a maga
véleménye, s ezt a színész roppant fegyelmezetten,
fölösleges mozdulatok, ellenőrizetlen arcjáték nél-
kül fejezi ki. Az adaptáció Bethlen számára is hatá-
sos szituációkat teremtett: övé a nyitó- és zárókép.
Horváth László Attila alakításának jóvoltából
elhisszük, hogy Erdély nagy fejedelme válik majd
belőle. Úgy tűnik, Venyige fontosabb figurának tar-
totta Bethlent Bátorynál. (Mindamellett elkövetett
elfogadhatatlan változtatást is: az alattomos,
jellemtelen Géczy egy regénybeli mondatát -
„Ahhoz törökké kelletik lenni" - a makulátlan
jellemű Bethlennel mondatja el, akinek szájából
azonban ez a kijelentés egészen mást jelent.)

Pregitzer Fruzsina kiváló Bethlenné. Teljes em-
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ber, teljes világ. Jó a fejedelemné is, Gosztola
Adél. Szép és talányos az a kis titokzatos mosoly
az arcán, amikor társnője, Bebek Sára (Csorba
Ilona) kijelenti: „Hajjaj, a Báthoryak mind rövid
életűek ám!" Varjú Olga Imreffynéként ezúttal
nem volt igazán hatásos, de hát nem kérhető
számon rajta, hogy darab adta szituációi megle-
hetősen szűkek és egysíkúak.

Szép az előadás záróképe: Bethlen a jobbjával
tartja az emelvényen ledöfött Báthory testét, s bal
kezével leemeli süvegét. „Báthory Gábor nagy
lélek volt, a legkülönb, akit valaha ifjúban remél-
hettünk. Igazi tündérkirályfi, de a tündérek nem
e világra valók" - mondja.

A közönség kedvelte az előadást, értékelte a

Kuthy Patrícia személyében csinos kis signorina
invitálja befelé a Cipolla lovag műsorára
várakozó közönséget- bennünket - az olasz
kávézóba. Miközben a vendégeket helyükre
kíséri, megnyugtatja őket, hogy mindenhonnan
jól fognak látni, s felhívja figyelmüket arra is,
hogy mindenki a ház vendége egy italra, ám a
kiszolgálás a cavaliere kívánságára a produkció
alatt szünetel. A szervírozás közben
megérkeznek Torre de Venere is-mert
személyiségei is, köszöngetnek egymás-nak,
majd az úri közönség s az izgága fiatal halászok
egyaránt azt találgatják, hogy a bűvész vajon
miért késik, egyáltalán idetalál-e erre az isten
háta mögötti fürdőhelyre.

„Cipolla váratott magára - írja Thomas Mann. -
Fokozta a feszültséget fellépése halogatásával."
De mire Mácsai Pál Cipollája belép a Madách
Színház próbateremként használatos kis
helyiségébe, a kávéházi asztalkák körül ücsörgő
nézők már részesei a történésnek, s egy kis
ízelítőt is kapnak a késői húszas évek fasizáló-dó
Olaszországának hazafias hangulatából. (Ez
utóbbi valamelyest lehorgonyozza a kortalan ta-
nulságú elbeszélését az időben. Thomas Mann
elbeszélése ugyanis nem pusztán a fasiszta
szemfényvesztés és erőszak leleplezése, hanem
mindenfajta manipuláció és emberi megaláztatás
megrázó anatómiája. Szerencsére az előadás
egésze is erre a végkövetkeztetésre jut, s az olasz
nacionalizmus megnyilvánulási formái inkább
csak a couleur locale érzékeltetésére hivatottak.)

darabot, a rendezést, a színészi munkát. A jó
közönség nemcsak szerencséje egy társulatnak,
hanem munkájának eredménye is.

Móricz Zsigmond: Tündérkert (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)
Színpadra írta: Venyige Sándor. Díszlet: Székely László.
Jelmez: Torday Hajnal. Vívás: Megyeri Zoltán. Rendez-
te: Rajhona Ádám.
Szereplők: Bede Fazekas Szabolcs/Megyeri Zoltán,
Tóth Károly, Kerekes László, Gados Béla, Horváth László
Attila, Hetey László, Kocsis Antal, Szántó Sándor,
Kalóka Zsolt, Mészáros Árpád, Petneházy Attila, Bajzáth
Péter, Róbert Gábor, Tóth Tibor, Koblicska Kálmán,
Tűzkő Sándor, Pregitzer Fruzsina, Gosztola Adél, Varjú
Olga, Csorba Ilona, Gedai Mária, Virág Krisztina, Bednai
Natália, Horváth Réka, Kövér Judit.

Az epikai műből kialakított színdarab drama-
tizálása során az eredeti mű narratív elbeszélése
helyébe dialógusok kerültek, kitöltve a szerző
által üresen hagyott helyeket. Például, ahol
Thomas Mann csak ennyit ír: „Cipolla... szaka-
datlanul beszélt, vigyázva, hogy a folytonos szó-
noki kíséret és alátámasztás segítségével mutat-
ványait megóvja a szárazságtól, s nagyon ügyes
beszédű konferansziénak bizonyult, aki fecseg-
nivalóért nem megy a szomszédba", ott az

előadhatóság érdekében a hiányzó monológot s a
bűvészmutatványok egy részét egyszerűen meg
kellett írni, és ki kellett találni.

A narratív nézőpontváltás a befogadói vi-
szonyt is megváltoztatja. Spiró Györgynek a ka-
posvári stúdió-előadás részére jó egy évtizede
készített adaptációja már kiiktatta a lengyel szín-
padi változat narrátorát, amely szerep a Körszín-
ház 1965-ös előadásában még megakasztotta
Latnovits Zoltán legendás Cipolla-alakítását. Ko-
los Istvánnak és Mácsai Pálnak Spiró átdolgozása
nyomán írt szövegkönyve még inkább a szín-
házi nézők, a színészekből álló darabbeli közön-
ség és Cipolla kölcsönös együttműködésére,
együttlétezésére épül. Az előadásban jól funkci-
onál ez a „hármas egység", s az a szoros össze-
zártság, amelynek révén a a színházi néző is
bekerül a játékba. (Thomas Mann-nál az illuzio-
nista műsora egy használaton kívüli moziterem
színpadán zajlik.) A játéknak attól lesz tétje, hogy
nem elmesélik nekünk a bizarrtörténetet, hanem
együtt lélegzünk a Torre de Venere-i „beépített"
szereplőkkel, a közöttünk járkáló mágus bennün-
ket is elkápráztat a segítségünkkel végrehajtott
számtani és kártyatrükkökkel, s a mellettünk ülő
ember hipnotikus nevetségessé tétele is jobban
felkavar, mintha a kukucskálószínpad biztonsá-
gos távolából szemlélnénk. A Cipollát játszó szí-
nésznek és társainak az „olyan, mintha" érzést
kell legyőznie bennünk a valóságos mutatvá-
nyokkal, hogy aztán emócióinkon keresztül a
csak mímelt hipnózis is igaznak hasson.

Kolos hókuszpókuszoktól mentes, üdvösen
„láthatatlan" rendezése el tudja érni ezt a hatást.
Mácsai Pál átható tekintetű Cipollája lassanként

Kelemen István (Mario) és Mácsai Pál (Ci-
polla) (Németh Juli felvétele)
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