
annyi statisztaszerep után most főszerep-
ben játszhatja el az örök statisztát. Kozák
annyira örül az ajándéknak, hogy
rengeteget szertelenkedik, sokszor kilóg az
összmunkából - a kimerevítéseket mintha
szándékosan tördelné szét apró kis
mozgásokkal -; nagyjelenetében viszont
kitűnő. Szatmári István blazírt, érzelem
nélküli ügyelője mellett kisír-hatja és
kikiálthatja a kisember panaszát,
reményét: csak egyszer, csak egyetlen
mondatot nekem is! Kozák pillanatok alatt
eléri, hogy a darab már megint ne a
lóversenyről, hanem az életről és az
emberi lélekről szóljon. Megint a csurkai
alapgondolatok egyike: történ-jen végre
valami, ami fontos, amire majd emlékezni
lehet! Gedeon, a tánctanár és statiszta
megformálásában nyilvánul meg
legerőteljesebben - ha nem is a legtöbb
személyes kötődéssel Csurka szeretete,
megértése; s bizonyára nem véletlen - s
nem is csupán Kozák László mesteri
alakítását dicséri--, hogy a közönség a
betétek közül ezt fogadja a legnagyobb
tapssal. A Versenynapban dramaturgiai
feladatot tölt be a közönség, többször szó
is esik róla, egyes szereplők be is ülnek a
széksorokba - s akik e széksorokban
ülnek, azok leginkább Gedeonra
hasonlítanak.

Csurka bőkezű: darabja, illetve Lelki
Oszkár költő és tenyérjós szerepe ajándék
Benkő Gyulának. Hosszú szünet után van
újra színpadon, s mindjárt kitűnően: ez az
öregedő ember talán csak a verseiben mély
és komoly, az élet minden egyéb dolgában
fellengzős, gyermeki, sőt ostoba. Benkő
Gyula - akarva vagy akaratlanul Csurka
figura-szemléletéhez is híven - kedéllyel
és a vesztés pillanataiban is mosollyal
játssza ezt az alakot: nem lépve ki belőle,
de mindjárt kritikáját is adva - szeretettel.

Darvas Iván és Mádi Szabó Gábor
legutóbb a Bond-darab, a Fej vagy írás
kulcsjelenetében Shakespeare-ként és Ben
Jonsonként cseréltek eszmét az élet és az
ember lehetőségeiről -- s most megint ők
tartják vállukon a legnagyobb súlyt.
Darvas-Bakucz, az író szinte föl is teszi a
kérdést: fej vagy írás? Ez a Bakucz
messziről X.-re hasonlít: képtelen
tudomásul venni, hogy „kitört a béke".
„Mint a nagybeteg, aki több éves kórházi
élet után még gyógyultan is csak a
kórházban érzi jól magát, mint a
börtöntöltelék, aki visszakéredzkedik a
börtönbe, hospitalizálódtam. Észre kéne
már vennem, hogy béke van." Darvas mély
lélekismerettel mutatja be a köny-

nyebb ellenállás felé tájékozódó embert,
akinek a cinizmus mégsem áll igazán jól,
maga is szenved tőle - mert van még
összeszedhető, maradék energiája. Darvas
ezt az energiát lebegteti: kifejti,
visszaveszi, sejteti, herdálja. Az ő Ba-
kucza az egyetlen, akinek kitörési remé-
nyei, kísérlete nem melodrámába, önsaj-
nálásba torkollanak. Az energia "sorsa" --
Bakucz sorsa: bizonytalan.

Mádi Szabó Gábor az Eredeti helyszín
drákói szigorú és minden hájjal megkent
gyártásvezetője volt, aki már arra is
utasítást adott: mit csináljanak a háta
mögött, a tudta nélkül. Mintha most is
hasonlóról lenne szó: Mádi Szabó hang-
erejével, egyénisége súlyával is szinte
betölti a színpadot, harsogással és paran-
csoló szóval leplezi a figura belső gyön-
geségét. Mádi Szabó pszichológusa tud-ja,
hogy mit csinál a saját maga háta mögött;
s erről nem vesz tudomást. A színész
érdeme, hogy a második rész egyik
monológját - amelyet pedig egy nálánál
súlyosabb figurának, tartalmasabb alaknak
kellene mondania, hogy teljesebb hitele
legyen - erőinek át-rendezésével, a figura
„összegyűjtésével” - mégiscsak
elfogadtatja.

Kassza
Csurka Istvánnak megtalált műfaja és
legmélyebb, legkomolyabb szenvedéllyel
játszott játékainak egyike a dráma.
Munkásságának mennyiségével és minő-
ségével is a legelső helyek egyike illeti
meg őt a mai magyar drámairodalomban.
Önmaga lehetőségeihez és esélyeihez
képest viszont egyelőre kevesebbet nyert,
mint amennyit nyerhetett volna, s többet
vesztett, mint amennyit vesztenie kellett.
Tartalom és forma tökéletesen még nem
vágott egybe. De Csurka dolgozik:
drámaírói életműve az állandó alakulást is
szemléltetheti. „Íróasztalom itt áll Közép-
Európában, de meg vagyok elégedve vele,
mert nem mozog" - így az író.

Izgalommal és reménykedve várjuk az
újabb futamokat.

Csurka István: Versenynap (Vígszínház)
Rendezte: Horvai István. Díszlet: Drégely
László. Jelmez: Jánoskúti Márta. Dramaturg:
Radnóti Zsuzsa. Mozgáskompozíció: Köllő
Miklós. Zene- és hangeffektusok: Darvas
Ferenc, Jászberényi Károly, Reiter Tibor. A
rendezőmunkatársa: Deák Rózsa.

Szereplők: Darvas Iván, Mádi Szabó
Gábor, Benkő Gyula, Kozák László, Bárdi
György, Béres Ilona, Egri Márta, Schubert
Éva, Kern András, Gálffi László, Prókai
István, Miklósy György, Farkas Antal,
Szatmári István, Bod Teréz, Tóth Imre.

BALASSA PETER

Egy „ feke te" népszínmű-
ről és előadásáról

A piros bugyelláris Kaposvárott

„Így én, a szent romon, emelve vádat /
Magamra, a világra, ellened: / Torzulva
érzém sok nemes hibádat, / S kezdék
nevetni, a sirás helyett; / Rongy mezbe
burkolám dicső orcádat, / Hogy rá ne
ismerj, és zokon ne vedd: / S oly küz-
delemre, mely világcsoda, / Kétségb'esett
kacaj lőn Nagy-Ida. / Rajongva tünt elém
a sátrak népe: / A vajda Csóri, a nagy
álmodó, / Ki maga alszik egy nemzet
nevébe' / Almában újabb, szebb hont
alkotó; / S hogyan koppasztja, mely még
nincs kezébe, / Madarát a többi por-
puffogtató, / Mind csupa bátor, nyilt
őszinteség: / De a bús tréfa mégis meg-
esék! / Dicsőséget szomjaznak minden
áron, / De, ha nem kell vér, olcsón is
veszik; / Ritka dolog, hogy egyet értsen
három; / A holnapot ma bízvást megeszik"

stb. - írja Arany János 1873-ban, a Bolond
Istók híres Második énekében. Két kép
kívánkozik még ide, bevezetőül. Az
egyik: nyári ég alatt, dombtetőn, táncoló-
cigányozó falusiak forgataga, verítékben
fürdenek az arcok, önfeledten eszik, iszik
és ölel a tömeg, a kis dombot pedig
egyenletes ritmusban, szüntelenül
körbelovagolja néhány galambszürkébe
öltözött konok csendőr. Egyikük fáklyája
füstfelhőbe burkolja a képet. A másik:
táncoló-gajdoló falusiak, sírva-vigadó
huszár altisztek, összeakaszkodó
turidanik, béresek, gazdák, kákabélű
jegyző, pókhasú ispán és kopott, me-
lankolikusan imbolygó cigányok, min-
denütt, a rivaldánál és a hátsó színpadon, a
kertkapunál és a falusi sötétzárka előtt,
muzsikájukkal konokul közrefogva a
dínomdánomot, amelyből csak néha lehet
kihallani valami toroköblögető hangot,
rekedt asszonynevetést, artikulálatlan
ordítozást.

Az egyik kép Jancsó Miklós Égi
bárány

című filmjéből való, a másik Csepreghy
Ferenc A piros bugyelláris című
népszínművének Szőke István rendezte
kaposvári előadásából. Mind-kettő
összkép, a film és a népszínműelőadás
nagyjelenete, egyúttal a magyar-
ságábrázolás, a magyar művészet Nagy-
lda-komplexusának egy-egy ellentétes
felfogása. Mindkét kép ugyanarra, az



álmodó, magavesztő Magyarországra
vonatkozik, de teljesen más elgondolásban.
Jancsóé a senki földjéről belefényképező,
éleslátó és érzékletes kamera álláspontja,
mely azonban közömbös megfÍgyelési
pont, túl minden nevetésen, „rongy mezen"
és nagyidai kacajon, mert: eltávolítani,
leleplezni akar. Szőke felfogása éppen
ellentétes ezzel, mert innen van mindezen,
pontosabban - benne. Ő az
elviselhetetlenségig fölfokozza mindazt,
ami „nemes hiba", ő a „bátor és nyílt
őszinteség" torzulatát a végsőkig kihozza
intenzív színpadából, ettől a „por-
puffogtató" világtól egy pillanatra sem
kíván tágítani, hanem még mélyebbre
lehatolni, alászállni és nem megfÍgyelni akar.
Szőke annak mutatja, ami, ezt a múlt
századi, sorsokat-történelmet álmodó és
elpuskázó országot. Ha szabad ezt a
paradoxont mondani: Szőke kíméletlen
igazmondástól vezérelve alászáll itt a
szinte mindenestül hazug alvilágba.

Azért nevezhetjük ezt az egyébként
polgári szalonvígjátéktól, habkönnyű
szerelmi intrikaszövéstől átitatott nép-
színművet mégis - feketének, mert
nemcsak a magas művészet oldottabb és
népszerűbb formáinak vannak a leg-
nagyobb tragikumot fölszabadító pilla-
natai, árnyalatai (Shakespeare fekete
komédiái, Mozart sötét tónusú menüettjei
és tragikus lejtésű táncai), hanem a
kommersz, az eleve és csak narkotizálni
kívánó műfajoknak is vannak a hazug-
ságon átcsillanó, önleleplező nagy pil-
lanatai, tónusai. Csepreghy darabját ezek a
tónusok egészében véve, keresztül-kasul
átjárják, és a kaposvári előadás egyik
érdeme, mint látni fogjuk, hogy ezeket a
vonásait szabadon hagyta, kidolgozta.
Ahhoz azonban, hogy felelni tudjunk a
kérdésre, miért ilyen „fekete" ez a
népszínmű, két kérdést röviden föl kell
vetni. Az egyik a magyar irodalom és
kultúra Nagy-lda-komplexusának nevezett
vonása, a másik pedig a műfaj problémája.
Ezeket annál inkább meg kell vizsgálni,
mivel számos, érthető és kevésbé érthető
reflex kezd működni bennük, ha valaki
arra vállalkozik, hogy népszínművet
rendez 1977-ben. Az elő-adásból és a
darabból kell megfejtenünk: mivégre?
Illetve: tudja-e és hogyan, ez a vállalkozás
a reflexeket oldani?

A népszínmű és a magyar kultúra

Magyarország 1849 után mintegy fél
évszázadon át az ostrom ( A nagyidai
cigányok, Beszterce ostroma, Egy régi

udvarház utolsó gazdája), az álom (a fentiek és
Jókai), a legenda és az anekdota (Jókai,
Mikszáth, Krúdy), az „élünk vagy nem"
( A d y ) , a „Húzd rá cigány, ki tudja, meddig
húzhatod" (Vörösmarty) jegyében
gondolkodik. Ezt a gondolkodást lehet-ne
Nagy-lda-komplexusnak nevezni. A
korabeli mentalitásnak éppen ezekben a
vonásaiban nyilatkozik meg a nemzeti
félre- és önismeret. Itt külső szempontok
higgadt vagy éppen hisztérikus számon-
kérésével semmire sem mehetünk. Ah-
hoz, hogy mostani történet- és kultúra-
szemléletünk ne hulljék külső „kamera-
állásba", szembe kell néznünk azzal a
ténnyel, hogy a XIX. század második
felének kultúrájában a másodlagosból, az
ocsúból teremtődtek az értékek, éppen ez a
romlékony volt a magas művészet
táptalaja és közege, a korszakban az
élvonal csak ebből a nagyon múlékonyból
és problematikusból táplálkozhatott.
Ennek a közegnek az értékteremtő
természetét, ezt a különös nemzeti
paradoxont kell megfejtenie annak, aki
nem akar Ibsent és Csehovot emlegetni
Csikyvel és Csepreghyvel szemben,
Flaubert-t és Dosztojevszkijt Keménnyel
szemben, hanem a föl-földobott kő állás-
pontjáról tud árnyalt kritikát gyakorolni.
Az Ady nevével jelzett álláspont azt
jelenti, hogy nem a nacionalizmus érté-
keket hazudó, fölstilizáló magatartásáról
van szó. A külső szempontok terméket-
lenné minősítését sem a gőg vagy az
elzárkózás vezeti, hanem éppen az az
európai-goethei kultúrában megfogal-
mazott elv, hogy az egyetemesség föltétele
- a nemzeti közeg, e közeg határainak és
sajátosságainak el- és megismerése.

Problémánkat az teszi bonyolulttá a
korszakban, hogy a legmagasabb csúcsok
és értékek is ugyanebből a peremvidéki
közegből emelkednek ki, szembeszállva
vele, és leküzdve, de meg is őrizve.
Aranynak, Mikszáthnak, a korszak végén
pedig éppen Adynak és Krúdynak a
kéziratpapírja előtt ez a 49 utáni - és nem
egy másik - ország látványa feküdt. Ha
Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, nagy
líránk vers-zenéjéből és kép-világából
nem hallanánk és látnánk meg az
elrontottan cigányozó, hőkölő és álmodó
országot, a sírva-vigadó, kocsmai
szabadságharcot, együtt az ő elkeseredett
tisztánlátásukkal, magunkra józa-
nodásukkal, akkor nem lehettek volna, nem
lennének -- világköltők. És éppen így,
Mikszáth és Krúdy regénycsúcsai nem az
anekdotizmussal szemben jöttek

létre, hanem belőle, nélküle pedig egy-
általán nem jöttek volna létre. Persze
kényes és ingatag helyet foglal el, akinek
ez az álláspontja, hiszen a vérengzésbe
hajszolódott nacionalizmus emlékei, az
üldöztetések és megtorlások kiépítette
reflexeink azonnal működni kezdenek, ha
erről az ocsúról van szó, ha nem vesszük
észre, hogy olyan csúcsokban és
tisztánlátásokban, mint például a Bolond
Istók vagy A nagyidai cigányok, szintén jelen
van, szükséges föltételként mindez. Mindig
az a kérdés, mennyire tudatosítjuk és
szabályozzuk ezeket a reflexeket? Kényes
ponton vagyunk, hiszen hol a határa az
árnyalásnak, melyen túl már önfelfújó
provincializmus, agresszív „sok haza-
pufogatás" (Arany), baljós önteltség; de hol
a határa a kritikának, melyen túl már
semmit sem értő szembesítgetés, fölényes
„labanckodás" vagy éppen apemantusi
gonoszkodás? Talán maga a mindenkori
gyakorlat húzhat értelmes határokat.

Korszakunknak, az említett közegnek
természetesen túlnyomóan elutasítandó, és
tegyük hozzá: elviselhetetlen meg-
nyilvánulásai vannak. (Hangsúlyoznunk
kell ezt azokkal szemben is, akik napja-
inkban a dualizmus korszakát szeretik
valami sosemvolt virágzásnak, szellemi
megújulásnak ábrázolni, megfeledkezve a
kortársak kétségbeejtő tanúságtételeiről!)
Ezekből valóban nincs és nem is lehet utat
nyitni a művészi-szellemi át-törés felé, és
néven kell nevezni őket: hazug
altatódalok, történelemfeledtető
narkotikumok (ilyen például a maga ne-
mében egyedülálló hatású Jókai Mór
meseepikája). De akkor érezzük csak
igazán a korabeli magyar szellemiség és
észjárás fonákságát, amikor ebből az
altatódal-művészetből, ebből a veszélyes,
hazug szellemi süllyesztőből hirtelen
mégis kÍgyullad valami furcsa fény, ami
egyfelől a magas csúcsok felé mutat, azo-
kat értelmezi, másfelől örökre elmúlt
lehetőségeket, az álomba süllyedtek
lehetőségeit világítja be. Ilyen furcsa
lidércfényt áraszt ma a XIX. századi
cigányzene és a népszínmű.

Funkcióját, szociológiáját tekintve
mindkét esetben örökre elsüllyedtről van
szó, utóhullámai ellenére is, ugyanakkor
örökre szóló, aktuális tanulságról is, hiszen
a modern Magyarország kialakulásának
„népszínműve" (mert drámának sajnos
aligha lehet nevezni e folyamatot) a múlt
század második felében zajlott le. Hiszen a
sajátosan magyar, vagyis eleve
ellentmondásos polgárosulásnak kifejezője



többek között éppen a népszínmű és a
cigányzene.. Bennük ugyanis nemcsak a
késő feudális, úri magyarkodás, a pató-
pálok életformájának a jegyeit ismerjük
föl, hanem sajátosan új, XIX. századi
törekvést is, egy középosztály-világkép
létrehozásának szándékát, melyben
dzsentroid és polgárias, úri és paraszti
összetalálkozik. Es éppen a legnagyobbak,
az arisztokratikus allűrökkel polgáriasító
Széchenyi és az érdekegyesítő
közteherviselési programot adó Kossuth
ennek a középosztály-gondolatnak az
elindítói a harmincas és negyvenes évek-
ben. A társasági cigányozás és a nép-
színmű-teátrum a polgárosító program
kulturális-ideológiai képéhez tartozik.
Nem pedig egyszerűen a felemás módon,
felülről végrehajtott forradalom mani-
pulációja. Annál kevésbé, mivel ezek a
kultúrjelenségek mélységesen beleivódtak
a korszak - és módosulva későbbi
korszakok - mentalitásába: nem oktrojált,
hanem belsővé vált az a világkép, amit
szuggeráltak. Méghozzá a korszak(ok)
legkiválóbbjainak mentalitását is ideértve
(például Ady Endre lelkes
népszínműbírálatai, fejtegetései a ci-
gányzenéről, a „nóta" főnév kulcsszerepe
lírai nyelvében stb.) A reformkorban
elgondolt, és már akkor is problematikus
középosztály-nemzet a hatvanas, hetvenes
években azután valósággá, eleve elrontott,
baljós valósággá vált. Nem lehet véletlen,
mivel nagyon is az aktualitáshoz kötött
műfajról van szó, hogy a népszínmű
történetének forduló-pontjai is ezekre a
korszakhatárokra esnek. Kialakulása a
reformkor utolsó évtizedére, belső
módosulása a tisztán népies tárgy felé
pedig a hetvenes évek közepére (Tóth
Ede: A falu rossza). A középosztály-nemzet
mentalitásán először is a peremvidékies
úri magatartások, szokások, gesztusok
összessége értendő, azok a mozdulatok,
észjárásbeli-nyelvi fordulatok, amelyek
nyilvánvalóan a népszínmű játékstílusának
is építőkövei lehettek. Itt már nem pusztán
arisztokratikus, nemesi életmódról van
szó, de még távolról sem polgári,
legfeljebb polgárias észjárásról, továbbá
egy különös, nehezen körülírható
populáris mentalitás, ízlés, igény és
létforma beáramlásáról. Dzsentroid-
polgárias és paraszti-falusias vegyüléke
volt ez, jellegzetesen öszvér alakulat,
méghozzá az előbbinek a túlsúlyával.
Ehhez a középosztály-nemzethez
elsősorban a paraszti, alsóbb rétegek
asszimilálódtak, és nem az úri rétegek, ők
vették fel azoknak a szokásait,

ők „felejtették el" a maguk plebejus
mély-hagyományát. Ezt mutatja a ci-
gányzene teljes diadala és a népszínmű
nyelvezete, stílusa, atmoszférája: a (jó-
módú) paraszti életmód egyszerre ezek-
ben és ezek révén, a dzsentroid életmód
és szokásrendszer jegyeit kezdi magára
ölteni, részben pedig a városi életformát
kezdi utánozni. A népszínmű színpada -
az asszimiláció színpada. „ .. a közönség
is kívánta az andalító népi idillt. A
főváros magyar lakosságának nagy része
vidékről eredt: vidéki alakokat

akart látni a színpadon. Hogy ezek mű-
parasztok ? ... ki törődött vele!" - írja Tart
László A délibábok országában. Ha mindez
nem lenne igaz, vagy ha értéktelensége
okán hisztérikusan fÍgyelmen kívül
hagynánk a „mumust", és nem-létezőnek
minősítve védekeznénk ellene, akkor még
távolról sem lennénk védettek vele
szemben, másrészt képtelenség volna
megmagyarázni azt az egységes
(színvonaltól független), zárt stílust és
hangulatot, valami frivol, hazug, egy-
szersmind nagyon masszív, magabiztos

Molnár Piroska (a tölgyesi bíróné) és Bregyán Péter f. h. (Csillag Pali) Csepreghy Ferenc: A piros
bugyelláris című népszínművében (Kaposvári Csiky Gergely Színház)



életképszerűséget, amit ennek a hosszú
korszaknak szinte minden köznapi és
kulturális dokumentuma áraszt magából.
A múlt század közepén létrejött valami
nagyon állandó, sokfelé mutató és nagyon
ellentmondásos alakzat a magyar
társadalomban, amit közép-osztály-
nemzetnek nevezhetünk. Ezzel
kapcsolatos a cigányzene és a népszínmű
is. Hatásuk mértéke és tartama azt mondja
nekünk, hogy valami igen lényegesnek
kellett lennie bennük, amit nem lehet
egyszerűen félresöpörni. Más kérdés, hogy
„szeretjük-e" ezt az életképet. Nyilván nem
túlságosan. De ismeretére éppen magunkért,
óhatatlanul szükségünk van.

A népszínműről sokan és sokszor el-
mondtak sztereotipiává vált ítéleteket,
melyek arra késztettek színháziakat és
irodalmárokat, hogy megfeledkezzenek
róla, mondván, „úgyis olyan elviselhe-
tetlen". Ez a magatartás annál komiku-
sabb, mivel a népszínmű, mint majd lát-
juk, maga is a történelmi felejtés, e
„nemes hiba" inszcenírozása. Ilyen kö-
rülmények között nem lehet eléggé elis-
merni a kaposváriak vállalkozását, hogy
minden reflex és előítélet ellenére, vállal-
ták A piros bugyelláris színrevitelét. Éppen
az ő előadásuk ébreszti rá a nézőt és a
kritikust, hogy ezt a műfajt a funkciója, a
középosztály-nemzet kialakulása, a
felemás polgárosodás és nem az értéke
felől közelítse meg elsősorban. Különben
nem lehetne megmagyarázni egy ilyen
fura módon öszvér műfaj ma már
elképzelhetetlen hatását a korszakban.

Hangsúlyozzuk: ilyen módon és nem
másképpen öszvér alakulatról van szó,
társadalomban és népszínműben egyaránt.
Láttuk, hogy a parasztit dzsentri-polgáriba
asszimiláló középosztály-nemzet
ideológiai tudatának pillére, és nem-csak
díszítése, ékítménye volt a nép-színmű. De
hogyan alakult műfaji élete, ebben a
társadalmi szerepkörben?

A műfaj
A magyarországi népszínmű bécsi paró-
diák, kommersz színházi vegyesformák
hatására keletkezett, részben a német
színházak konkurrenciájával küzdve.
„Maga a népszínmű megjelölés akkor még
nem annyit jelentett, mint későbben. A nép
szó nem tárgykörét akarta a műfajnak
jelenteni, hanem szándékok hatásának
szélességét. Nem a népről írott darabot
jelölt, hanem a népnek, a nagy közönségnek
írottat" - állapítja meg Galamb Sándor A
magyar dráma

története 1867-től 1896-ig című könyvében.
A keletkezésben tehát a népszerűség, a
közönségszolgálat dominált, ugyanakkor
föltűnő, hogy eleinte még csak „népszerű
drámának" nevezik. Állandó alakjai: a
szende árvalány, a kikapós menyecske, a
csaplárosné, a dölyfös apa, a csősz, a
cigány. Szigligeti-ben, a műfaj valódi
megteremtőjében rendkívül erős volt a
szándék, hogy az énekbetétekkel,
népszerű dalokkal tűzdelt, népies
hangvételű, laza szövésű, kalandos
színjátékot megnemesítse a korabeli,
európai polgári színmű elemeivel. Ezért
szimptomatikus a korai, „dráma"

elnevezés. Névy László egyenesen így írt
A drámai középfajok elmélete című
munkájában: „a népszínmű nem egyéb
polgári drámánál, csakhogy a polgári
osztály alsóbb rétegeiből veszi
személyeit". Szigligeti pedig: „komolyabb
részök éppoly erős és jellemző játékot
kíván, mint a középfajú drámák". Nem
véletlen, hogy Szigligeti a hatvanas
években megpróbálja népdrámává formálni
a műfajt, A lelenc című darabjával, sőt
tragikus népszínművet is alkot A strike-
ban. Fentiekből adódnak a következők: 1.
A népszínmű eredetileg nem volt
föltétlenül népies tárgyú, a közönség,
melynek igényeit kielégítette, a kommersz
felé vonzotta ugyan, de ez a városi és nem
a falusi kommercialitást képviselte. 2.
Eredetileg valamiféle „népnevelő",
felemelő látványosságot szolgáltató,
polgárias szándék volt benne. 3. Nem volt
egyértelműen és döntően vígjáték.

Ez utóbbi következtetés kiegészítésre
szorul, mert a műfaj Tóth Ede-Csepreghy-
féle fordulatához kapcsolódik. Gyulai Pál
és Salamon Ferenc ugyanis a hatvanas-
hetvenes években azt szorgalmazzák,
hogy szülessék meg a műfajilag tiszta
(steril) népszínmű, pontosabban: hogy
szűnjék meg a műfaj. Gyulai kívánalma
az, hogy az énekes részekből „tiszta"
magyar operett, a komikus részekből
vígjáték, a komoly részekből polgári
színmű vagy népdráma váljék. Salamon
szerint pedig vígjátékká kell változnia.
Kézenfekvő tehát, hogy egészen addig a
népszínmű nem volt vígjáték! Végül
Salamon kívánsága teljesült, ha nem is az
ízlése szerint: a hetvenes években népies,
énekes vígjátékká lett a mű-faj. De addig,
ebben a kommerszhez kötődő műfajban
egy sajátosan magyar, polgárias, de a
vidéki Magyarországot is megnyerő
műforma lehetőségét látták a színházi
emberek. A polgári, társa-

dalmi drámáét, az alakuló középosztály-
nemzet világképére rímelve. Amikor ez a
nemzetfogalom valósággá lett, a ki-
egyezés körül és után, akkor a népszín-
mű, eredetéhez hűen, de inkább a társa-
dalmi változásokra reagálva, a tökéletesen
hazugba, giccsesbe és agresszívan
peremvidékibe fullad, ám oly módon,
hogy története megelőző évtizedeinek
tapasztalatai mély nyomot hagynak rajta,
műfajilag és a világkép szempontjából
egyaránt. A népszínmű tehát csak akkor vált
olyanná, amilyennek a köztudatban ma látjuk,
amikor a polgárosodás, az ismert,
ellentmondásos, „úri" formában valósággá vált.
Csak ettől kezdve lett egyértelműen és
agresszívan idillivé, hazuggá, olajozottan
üressé és főképpen „hazapufogtatóvá". Ha
az 1977-es, kaposvári elő-adás után
gondolkodunk a műfajról, akkor
voltaképpen izgalmasabb az a kérdés,
hogy a népszínmű milyen „akart" lenni,
milyen lehetett volna, mint az, hogy
milyen lett valójában. A műfaj el-süllyedt
lehetőségeinek akart vagy nem akart, de
sikerült fölmutatása A piros bugyellárisban,
szintén a megvalósítás elsőrendű
jelentőségéhez tartozik.

A mű
A piros bugyelláris, amely már a műfaj
említett átalakulása idején születik
(Csepreghy két népszínműve A sárga csikó
és A piros bugyelláris, az elsőt 1877-ben, a
másodikat 1878-ban mutatta be a
Népszínház), még magán viseli a Szig-
ligeti-féle törekvés jegyeit: teljesen népi
tárgyú ugyan, de pontosabb, ha falusiasat
mondunk, ugyanakkor mély rétegeiben az
archaikus népi színjátszás és rögtönzés
elemei is munkálkodnak, a felszínen
viszont a cselekmény szövésében és
lefutásában a francia szalonvígjáték, a
melodráma illetve a „jól meg-csinált
darab" (pičce bien faite) szabályait kívánja
minden áron követni. A társasági intrika
kellékei, cselek, kelepcék, tárgyak
eltűnése, megvesztegetés, árulkodás stb.,
mint bonyolító, haj-tóművek, továbbá
melodramatikus szerelmi szál, látszólag
könnyed erotika, és mindez egy tisztán
falusi témára és miliőre telepítve. Ez a
kettősség és heterogenitás természetesen
„föleszi" a drámai egységet, legfeljebb a
mesterség szintjén marad meg a mű
egysége, ám nyilván akaratlanul, épp ez a
kettősség igazi színpadi mélységeket is
megnyit, melyeket persze nem tár föl
következetesen. A darab elemzőjét
ezeknek a lap-pangó mélységeknek a
jelzése vezeti az



alábbiakban, már csak azért is, mert ezen
az úton juthatunk el az előadás koncep-
ciójának kulcsához.

A társasági vígjáték tapasztalatainak
fölhasználása számos előnnyel is jár. A
piros bugyelláris cselekménybonyolítása,
hálója hallatlanul finom szövésű, árnyalt,
és a klasszikus drámai szerkezettípusok
fölvillantását is lehetővé teszi. A
középpontban a falu szépe, Zsófi, Török
Mihály bíró felesége áll. „Örök asszonyi"

alakja szinte földúlja Tölgyes falu
férfitársadalmát: mindenki akarja,
mindenki ellenében. E reflektálatlan,
tagolatlan hímvágyak káosza fölött, a
húslevesbe, bécsiszeletbe, borba, cseléd-
pofozásba és trágyába merült férfibar-
bárság fölött néha tényleg meg-megcsillan
az „ewig Weibliche" éteri fénye és varázsa,
hogy azután ez is visszahulljon a tölgyesi
világ mélységeibe, meg-alkuvásaiba,
korruptságába. Az emberi viszonyok és
szembenállások hálója igen pontosan és
fordulatosan, szinte ritmikusan (a
megvalósítást ebben nagyon segítve)
szövődik: Török bíró rezignáltan, később
emésztő, ármánykodó féltékenységgel
szereti Zsófit, Pennás jegyző és Hájas ispán
agresszív kielégületlenséggel, bevádoló,
lekenyerező, szimatoló alantassággal,
Kósza Gyurka, a falu rossza pedig
kamaszos, fékevesztett, öklelő
gátlástalansággal. Ráadásul kívülről, a
hazatérő Csillag Pali huszár-őrmester
fenyegeti az esélyeket, hiszen ő az
egyetlen, akit Zsófi szeret, szeretett, ő az
„igazi férfi", akinek, bevonulása előtt,
Zsófi odaígérte a kezét, de mégis
Tőrökhöz, a vagyonos gazdához ment.
Végül mindegyik férfi, Csillag is, eljut a
kelepce, a gyanúsítás, a csel stádiumáig, és
sikertelenségüktől feltüzelve, egy-úttal
egymással rivalizálva, szinte össze-
esküsznek Zsófi elveszejtésére, hírbe
hozására. Egyszóval: egy falu férfiai meg
vannak veszve, miközben öntudatlanul
sejtik, hogy nem egyszerűen egy
szépasszonyért küzdenek, hanem saját,
üres, öblögető életformájuk ellen.

A verseny, a korrumpálás és az áská-
lódás technikai fogásaival Csepreghy
mesterségbeli fölénnyel bánik. A
klasszikus drámai szerkezettípusokat biz-
tonsággal vonultatja föl: a párhuzamos
szövés t (Hájas és Pennás unisono alakja, a
szerelmi haj sza párhuzamai Kósza, Csillag,
Pennás/Hájas és Török között, a két,
párhuzamosan futó kínos ügy, Török
elhagyott lánya, illetve Csillag Pali
elhagyott bugyellárisa, benne a hu-szárok
zsoldjával, az elhagyás párhuza

mossága Zsófi esetében, aki Csillagnak
adott szavát megszegte, illetve Csillag
esetében, aki Mencinek, Török lányának
tett házassági ígéretét megszegi stb.), az
összecsengő csattanókat és fordulatokat (az
egymáshoz láncolt kelepcék: Hájas/
Pennás fÍgyeli Kószát, Kósza fÍgyeli
Csillagot, Csillag fÍgyeli Zsófit, Török,
miután mindenkit korrumpált, minden-kit
fÍgyel; amikor azonban az egymásnak
állított kelepcék működni kezdenek, akkor
másképpen, rendhagyóan, félreérté-sekkel
bonyolítva működnek, és ezek a
félreértések, megtévesztések egymásra
rímelve csattannak, éppen úgy, mint a
becsapások, illetve a lelepleződések.
Ugyanilyen összecsengések keletkeznek
az egymást kihallgatások szituációjának
ismétlődéséből és a hiedelmekből: Kósza
azt hiszi, Peták Káplár lopta el a pénzt
Törökék szekrényéből, Csillag, Hájas/
Pennás, Török azt hiszi, Zsófi folyton a
másik szeretőjéért szalajtja a cselédlá-
nyokat, Csillag azt hiszi, Török árulta be a
zsold elvesztését a kapitánynál stb.).

Ezekből a fogásokból és kitűnően
vezetett szálakból alakul ki azután a darab
nagyszerkezete, amely egyszerre
koncentrikus é s lineáris. Így a fölsoroltakból
néhol igazi nagy mechanizmus, dra-
maturgiai masinéria alakul ki. Különösen a
II. felvonás 16-17. jelenetétől kezdve
egyenletesen gyorsulva, továbbá az egész,
rövid lefutású, prestotempójú III.
felvonásban. (Csepreghynek egyébként is
kivételes érzéke van a felvonás-végekhez,
jelenetpoénokhoz, illetve el-indító
felfuttatásokhoz, konfliktuski-bontáshoz.)
Ez a nagy masinéria persze csak egy-egy
pillanatra, nagy művek távoli
lidércfényeként villan fel magában a
műben és a szövegben, fölerősítése mindig
a rendezésen múlik. A masinériának
megfelelő szerkezet a koncentrikus és a
lineáris építmény. Koncentrikus, mert
ugyanaz a konfliktus több alakra, helyzetre
lebontva gyűrűzik állandóan, hogy
tudniillik mindenki, kimondatlanul egyszerre
áldozata és merénylője ennek a falusi kis
világnak, illetve: hogyan lehet kitörni,
lehet-e egyáltalán, lehet-e nem egymás
ellen bűnözve kitörni ebből az
artikulálatlanul nótázó, fojtogató vergő-
désből, amit a tölgyesi „idill" jelent.
Lineáris pedig, amennyiben A piros
bugyelláris egy jól követhető, szövevényes
fordulatokon át is egyenletesen előre-
haladó, fordulataiban motivált cselek-
ménnyel bír, melynek bonyodalomforrása:
hogyan oldható föl az ellentmondás, mely
Zsófi szerelme (Csillag) és

házassága (Török) között feszül, „kié lesz
Zsófi?". Koncentrikus szerkezet és lineáris
építmény problémája elválik egymástól,
két különböző síkon, két konfliktusról
beszélhetünk, egy néma, kimondatlan, a
szereplők és a darab „feje felett" húzódó
sorsproblémáról, és a cselekmény szerves,
aktuális konfliktusáról. Ezek talányosan
érintkeznek egymással, szinte alig utalnak
a másikra, itt is azzal a különös
kettősséggel találkozunk, amellyel a
műfaji rétegek dualizmusa esetében. De a
színpadi megvalósítás számára éppen az
lehetett vonzó, hogy Csepreghy csupán jól
fölépített színpadi hatásokban bővelkedő,
érzelmes és vidám darabot kívánt írni, és
az eredmény, e mély rétegek és a
koncentrikus szer-kezet különös jelenléte
révén -- „fekete" népszínmű lett.

Ugyanis a koncentrikus szerkezet és
konfliktus síkján föltárul egy szándékaiban
és tetteiben képtelenül összegabalyodott
világ és egy önmagát megfogalmaz-ni
képtelen közösség, valami meghatá-
rozatlan, érthetetlen, értelmezhetetlen,
komor és gőzös tragikum. Ettől függet-
lenül pedig, a lineáris szerkezetben is föl-
bukkan a „fekete" tónus. Az előrehaladást
mozgató konfliktus ugyanis a végkifejlet során
nem oldódik meg. Egy népszínmű, amelyből
kimarad a happy end, sőt, a meg-oldás
látszatával még föl is erősíti ezt a hiányt! A
végkifejletben Zsófi visszaköltözik Török
Mihályhoz, miután kiderült többszörös
ártatlansága, leleplezi Törököt, aki
hallgatott előtte távolélő lányáról,
egyszersmind kényszeríti Csillagot, hogy
váltsa be ígéretét, vegye el Török lányát,
Törököt pedig kötelezi, hogy lássa el
minden jóval az ifjú párt. Minden férfi
megszégyenül, Zsófi asszonyítéletet ülhet
és diadalmaskodhat, de: magánya, teljes
szabadságnélkülisége csak most kezdődik
igazán. A valódi szerelmesek tehát nem
lesznek egymáséi, a „jó" nem nyeri cl
jutalmát. Lakodalomra készülődünk ugyan
a végén, de nem arra. A finálé lehet
bármilyen víg, és nótáz-hatunk, ihatunk
tovább, az ítéletnapig, de látnivaló, hogy
alig van rá okunk. Különös, rezignált és
már-már kétségbe-esett tónus lappang tehát
az utolsó jelenetben, egy mindenestül
hazugnak hitt és tudott népszínmű
befejezésében. Ez teszi talányossá,
akaratlanul mélyebb értelművé ezt a
darabot. A végkifejlet ugyanakkor
Csepreghy szabadon hagyott művészi
ösztönét is dicséri, amennyiben a darabnak
az elemzéssel jelzett kettőssége itt sem
oldódik föl. Szalonvígjáték



és népies tematika, lineáris és koncentri-
kus szerkezet, cselekmény-konfliktus és
sorsprobléma (megfogalmazatlanul
ugyan), nótázó és fekete finálé, felszíni és
lappangó üzenet kettősségében éppen
annak a világnak a képét ismerjük föl,
amely a történelmi és az emberi-érzelmi
felejtés, az álomhazugság, a szabadság-
nélküliség állapotába jutott, amely azon-
ban hirtelen, egy-egy pillanatra, a legki-
sebb tudatosság nélkül is, ráérez önmaga
képtelenségére, a kocsmai szabadság-harc
megfogalmazhatatlan, kétségbeejtő
balvégzetére. És ezen a ponton Csepreghy
„alsóbb osztályú" népszínműve egyetlen
villanásra, de kétségtelenül a magyar
irodalom Nagy-Idakomplexusához,
korabeli legmélyebb problematikájához
emelkedik.

Ha már most a darab nyelvéről, stílu-
sáról szólunk, akkor ugyanazokkal a ta-
lányokkal találjuk szemben magunkat,
mint eddig. „Ennek a nyelvnek ritmusa
nem oly szabályossággal ütemszerű, mint
Tóth Ede nyelve: a belső hullámzás, a
tagoltság valami művészibb rejtettséggel
lüktet a szereplők mondataiban. S éppen
ezért nem is hat olyan keresettnek, mint
néha Tóth Ede dikciója. Hadd álljon itt
egy példa, hogy Csepreghy nyelve mely
határig megy cl ritmikusságban. Amikor A
piros bugyellárisban Csillag Pali vacsorán
van a bírónénál, egyszer csak azt kérdi
tőle Zsófi: »Hozzám beszélget így?« Mire
Csillag Pali így felel: »Egyszer hozzád -
szép menyecske - akivel mulatok, -
másszor meg a - régi Zsófikámhoz, - akit
siratok.«" - idézi Galamb Sándor, és ehhez
hasonlót csaknem minden jelenetben
találunk. A szöveg ritmikus mélyárama
megint csak kettős kötésű. Egyrészt az
intrika sebes és illékony dialógusmodort
követel, kurta mondatok ritmikus párbaját,
másrészt ezekben a legmélyebb, archaikus
réteg is a fölszínre tör. Ugyanis az évődő,
a kötekedő (főként Zsófi nyelvében) hang-
ban, a hétköznapi beszédszerűség és annak
rögtönzéses vonása, improvizatív
lüktetése, kiszámíthatatlansága érvénye-
sül. Ugyanakkor, az előadás szempontjá-
ból igen fontos, hogy a szöveg egésze elég
igénytelen, rontott társasági, álfalusi, nem
szólva az erőltetett, keresett poénokról.
Ennek ellenére, már magában a műben
meg van komponálva, miképpen mondják
a színészek a szöveget. Egy bizonyos
hanglejtést, magasságot, hang-súlyozást
szuggerál, mely néhol fontosabbnak
tetszik, mint az, amit mondanak. Ez a
beszédmód pedig nem más,

mint a túlfűtött, némileg hadart és feltét-
lenül kiabáló, artikulálatlanba hajló be-
széd (erre még az előadáselemzésben
visszatérünk.

Egy-egy mondatában, dialógusában
azonban föl-föltör eredeti nyelvi tehetsé-
ge, amit nyilván a korabeli, közismert
nyelvromlási hullám maga alá temetett.
Móriczra emlékeztető kifakadásokban
érhető tetten: „Csillag: Meghalok muzsi-
kaszó nélkül!" (II. felv. 18. jelenet),
megemelt, monologikus mondatokban:
"Török: No, édes eszem, hová legyek már
most?" (I. felv. 4. jelenet) vagy a lábát a
nixbe lógató, Háry-féle huszár ijesztő,
jelenetzáró kiszólásában: „Csillag: No,
huszár! Itt a világ vége, itt a nagy semmi,
csak le kell ugorni bele." (II. felv. 8.
jelenet). Csepreghy, mindenestül a hatás
embere lévén, remekül ért a sejtető,
célozgató, mondandót bújtató
szövegindításokhoz, a jelenetek félig ki-
mondással való szituálásához, fölpörge-
téséhez (például Kósza Gyurka belépői-
nél). A darab nyelvi hangulatához tartoz-
nak a beszélő nevek is, mint: Peták, Bo-
ros, Pennás, Hájas, Kósza.

A darab egész nyelvezete összességé-
ben azonban olyan kontextusban fogant,
melynek nyomai jól kivehetők a műben,
és amely ismét közvetlenül kapcsolja az
első alfejezetben fölvetett problémákhoz.
Ez a kontextus a dalbetétek, a nóták
nyelve és atmoszférája, pontosabban: vi-
szonyuk a korabeli magyar lírához. Is-
meretes, hogy ez a költészet egészében
véve epigon, Vörösmarty, Petőfi és Arany
eredményeinek az álnépies retorikába való
alászállása. De ennél jóval bonyolultabb a
kép, ha meggondoljuk, hogy az akkori líra
összes témája, kép-használata, metaforája
megtalálható már évtizedekkel korábban,
éppen azoknál a világköltőknél, akiknek a
műveiből alá-szálltak. Mi most csak a
„bor", a „nóta" és a „haza" szavak köré
fonódó asszociációkat, képi konvenciókat
és hangulatokat emeljük ki. Ezeket a
konvenciókat Vörösmarty, különösen
utolsó korszakában, és Petőfi,
bordalaiban, népdalimitációiban és a 49-es
csatadalaiban alakította ki. Ez az általuk
individualizált-művészi képvilág,
hangulatkör viszont szintén abból a
közegből szállt fel a magas költészetbe,
amelybe azután az ötvenes években
visszaereszkedett, kiüresedett. Nagy líra
és epigon költészet alapközege tehát nem
különbözött lényegesen egy-mástól,
ugyanaz a nótázó, borozó világ volt.
Három pólus megfeleléséről van szó: a
nagy líra, az epigon líra és a ma

gyarnóta-költészet korrespondenciájáról.
(Itt most megint nem az értékekről van
szó! 1) Az utóbbi nyelve és logikai
ritmusa, képvilága pedig közvetlenül
azonos azzal, amivel Csepreghy nép-
színművének dalaiban találkozunk. Így
jutunk el ismét, a nyelv szintjén is a közeg
problémájához, az egymástól értékek
tekintetében igen távolesőknek a talál-
kozásához. Nem véletlen tehát, hogy
Csepreghy bele is komponálta ezt a kon-
textust a darabba, és annak egyik csúcs-
pontján hajmeresztően jelezte is ezt az
összefüggést. A II. felvonás 18. jelene-
tében (Csillag és Zsófi nagy szerelmi ta-
lálkozása) a szöveg I. kiadása szerint
(Rákosi Jenő szerkesztette 1881-ben) el-
hangzik egy dal, amelynek teljes szövege
az egyik legnagyobb magyar vers, A vén
cigány két szakaszának némileg fölcserélt
soraiból áll. Két szempontból is megdöb-
bentő pillanat ez. Egyrészt azért, mert
Csepreghy nyilván már hallotta magyar
nótaként A vén cigányt, és mint ilyet illesz-
tette bele. Itt tehát egészen kézzelfogha-
tóvá lesz a sorsproblémákat ébresztő nagy
líra és a retorikusan feledtető epigonizmus
közös közegének, a magyar nótának, a
népies műdalnak az ereje. Megdöbbentő
másrészt azért, mert minden törés és ficam
nélkül, harmonikusan illeszkedik a
szövegkörnyezetbe, az igénytelen nyelv-
be, a nyelvi mágia egyik nagy alkotása.
Olyannyira így van ez, hogy az olvasó
bizonyára csak a dalszöveg harmadik-
negyedik sora táján ébred rá, hogy mit és
kinek a szövegét olvassa egy népszín-
műben! Nem véletlen persze, hogyan
szakították ki a nótaköltők a részletet a
versből, a maguk céljaira. Valódi értel-
métől megfosztva, a katasztrófajövő
Vörösmarty-féle ritmusváltását
kioperálva, csak helyzetdallá fokozták le,
de még-is abból a világversből van
kiszakítva, és az sem véletlen, hogy
nótaköltő meg nép-színműíró egyaránt
alkalmasnak találta ezt a verset arra, hogy
a maga céljaira fölhasználja.

Az előadás
Az előadás öt-hat perces(!) némajátékkal
indul. Az előszínpad jobb oldalán az asz-
tal körül három férfi ül: Török Mihály, a
tölgyesi bíró (Simon Géza), Pennás, a
jegyző (Tóth Béla) és Hájas, az uradalmi
ispán (Somogyi Géza). Török két öklével
támasztja a fejét, könyökével az asztalra
nehezedik, Hájas eszik, Pennás szunyókál,
arcán újságpapírral. Az állókép lassan
elmozdul, a testi működések szólamokra
bomlanak, intenzívvé válnak, de



A bíróék és a falusiak Csepreghy Ferenc népszínmüvében

az arcok továbbra is változatlanul me-
rednek maguk elé. Hájas étkezése egyre
dühödtebbé, a nehéz étellel való birkó-
zássá, falássá fokozódik. Pennás pedig
széles skálán horkol (horkant, szortyog,
fúj, fölriad, visszahullik, trombitál, légzése
meglibbenti az újságpapírt), kezével
öntudatlanul kotorászik a nadrágjában,
ültéből alig fölemelkedve szellent, légy-
zümmögéstől grimaszol és csapkod. Most
Hájas zabálása véget ér, böffenés,
mocorgás, szuszogás, izzadságát ernyedten
törölgeti, ingét ki-be gombolgatja
ormótlan hasán. A némajáték a délután
dermedtségét, a test önfeledt rémuralmát
fokozza az elviselhetetlenségig. itt meg-
szűnt az idő. Mindig ez volt és lesz, min-
dig ez van: a zabálás, a néma fejlógatás,
emésztés és kipárolgás. A hosszan kitar-
tott, kijátszott, minden lehetőségét övig
kidolgozott állókép vége felé Hájas oda-int
egy nem tudni honnan előimbolygó
cigányt (a cigányok mindig kéznél van-
nak ezen a színpadon, valahol a közelben
kóvályognak), aki vékony, reszelős és
lemondóan hamis hangon intonál vala-mi
kanyargós dallamot. A hegedűs (Fauszt
András) játéka bravúros: csak vérbeli
muzsikus képes ilyen kifejezően hamis
intonációra. Hájas a fél-, sőt egész-hang
csúszásokat grimasszal, orrfintorí-

tással és fölfelé bökő hüvelykujjal kíséri,
kritizálja, kommentálja. Nincs többé idő
és történés, mozgás és beszéd, csak ezek-
nek az emésztő embereknek a dermedt
világa. Az előadásnak ez a szinte elvi-
selhetetlenségig kidolgozott és lelassított
introitusa sokkoló váltással, hirtelen csap
át az ellentétébe: az emésztő emberek
föleszmélő, fölriadó kiabálásába, alig
érthető beszélgetésébe és dúlt, ide-oda
mozgásába. Egyszeriben a meghajszolt
tempó világába lépünk.

A bevezető részletes leírását először is
az indokolta, hogy mottószerű, kimere-
vített és rémületesen mulatságos emb-
lémája az előadásnak, másodszor pedig
az, hogy a három színésznek sikerült ezt a
színpadi idővel mérve különben rend-
kívül hosszú tartamot teljesen intenzívvé
tennie, olyannyira, hogy a bevezetőre
rácsapó tempóváltás, a hihetetlenül las-
súból a hihetetlenül gyorsba ugrás él-
ménye végighúzódik mind a három fel-
vonáson, anélkül, hogy bárhol vissza-térne
még egyszer ez a váltás. Embléma-ként
végig ott lebeg az előadás fölött, mely
egyébként a gyors tempó jegyében áll.
Végül kiderül, hogy ez a váltás az egész
rendezői elképzelés egyik sarok-pontja
volt. Szőke István rendezésének

kulcsát a tempó felfogásában és érvénye-
sítésében kell keresnünk.

Ebben az előadásban sokszor kiabálnak,
sokat, szinte fékevesztetten mozognak,
futkároznak és hevesen gesztikulálnak. A
színészek erőnlétét is igen komolyan
igénybe veszi ez a felfogás, mely néha
megtévesztően visszautal a teljesen
elavult, századvégi, patetikus színjátszás-
ra, a túlfokozott stílusra, illetve a natura-
lista népdráma modorára. Ezek a meg-
tévesztő beállítások, színészvezetések és
hangsúlyozási utasítások éppen a kon-
cepció alapjai, a tempó éltető elemei. A
megtévesztés a kaposvári előadásban
maga is hatáskeltő fogás, az előadás szer-
ves része. Szőke ugyanis a darabot olyan-
nak vette, amilyen, egy pillanatra sem tá-
gított a mű hepciás, dühöngő, indulatok
közt dülöngélő érzelemvilágától és po-
puláris kifejezőeszközeitől, sőt, ezeket az
olcsónak és bóvlinak is nevezhető esz-
közöket egy egységes hatás szolgálatába
tudta kényszeríteni, azáltal, hogy végsőkig
fölerősítette őket, és hajszolt tempóvá
dúsította. A túlfokozás az egyetlen,
állandóan jelenlevő eszköz, mely láthatóan
megmunkálja egyáltalán a darabot. Szőke
igazi megtévesztő hatásfogása az volt,
hogy 'látszólag nem nyúlt a darabhoz.
Nem akart elidegeníteni tőle, nem



ironikusan, ideologikusan, kritikusan stb.
rendezte meg, hanem úgy, ahogyan egy
népszínművet a század végén, illetve a
naturalista színjátszás kívánalmai szerint
„kell Csupán mindezt a képtelenségig
fölfokozta. Így érte el, hogy a darabból
pillanatig sem kilépve vagy ki-mutogatva -
elviselhetetlennek, irracionálisnak, fojtóan
feketének és baljóslatúnak látjuk ezt a
világot. A hajszás tempó valami komor
húsdarálóvá, egyenletesen forgó hengerré
változtatja Tölgyes vidám szerelmi
háborúját. Márpedig az ilyen tempóra
épülő előadás számos jelentéslehetősége
és hangulati rétege, sőt, többlete,
mélységesen következik a Csepreghy-
darabból, továbbá érzékenyen utal az
említett történelmi-kulturális kontextusra
is. A rendezés az „ördöggel cimborál",
amikor a darabot annak veszi, ami, és
éppen ebben áll a bravúrja, hogy ettől az
alászállástól nem „kárhozik el" az előadás,
hanem megmenekül.

A tempó, a túljátszásra épülő színész-
vezetés, a túlfűtött taglejtés, mozgás és
mimika annak a kimondatlan jelzése, amit
a koncentrikus szerkezetben kibomló
konfliktusként jellemeztünk, amit a „lehet-
e, és hogyan lehet kitörni?" lap-pangó
jelenlétéről mondottunk. A kitörés persze
nem valóságos életlehetőség-ként, hanem
ennek az artikulálatlanul kiabáló-gajdoló-
kornyikáló falunak a né-ma kérdőjeleként
lebeg valamiképpen a színpad fölött.

Két pillanatot enged csupán az elő-adás,
amikor ez a kérdőjel „megszólal". Az
egyik Zsófi (Molnár Piroska) és Csillag
Pali (Bregyán Péter) nagy jelenete (II. felv.
18. jelenet első fele és 19. jelenet) valamint
Zsófi asszonyítélete a III. fel-vonásban.
Az előbbiben Molnár Piroska és Bregyán
Péter együtt énekelnek. A babona, a
félálom, a verítékes szerelmi feszültség és
elkeseredett kívánás szinte bénító, első
ölelés előtti állapotából szakad föl a páros
nóta („Fekete szem éjszakája"), melyet
Bregyán a közönség felé fordulva, Molnár
Piroska a falnak dőlve égre tekintő
szemmel, egymástól távolabb, mégis a
szerelem emésztő révületében,
szabadságkívánásában énekel.
Atmoszférájuk egyszerre fojtóan erotikus-
keserű és éterien fölfelé, szabadulni
vágyó. A másik ilyen pillanat az asszony-
ítélet, melyben Molnár Piroska már
egyedül van. Egész szerepformálása (az
előadás legjobb alakítása) a végén betel-
jesülő asszonymagányra épül, azt készíti
elő, minden évődő frissesége és termé-
szetes vidámsága ellenére. A fináléban

tehát keserűen feloldódva oszt igazságot,
fölényesen helyreigazít, a maga igazságát
és helyét kivéve. Ez az asszonyítélet egy
pillanatra a fejek fölött, a megszégyenülő,
a szándékaikat tetteikben meghazudtoló
(és megfordítva), sírva-vigadva amorális
alakocskák fölött - a semmibe hull. Egy
alantasoktól kifosztott nő teszi a helyére,
látszólag, a tőle már idegen dolgokat.

Az, hogy sikerült kibontakoznia a ka-
posvári előadásban a koncentrikus szer-
kezetnek, annál inkább különös, és a
megvalósítás jelentőségének újabb moz-
zanatát jelenti, mivel a vágtatempóra
épülő játék értelemszerűen inkább a line-
áris, a csak-előrehaladó cselekményt en-
gedné követni, nem pedig a lappangva
ismétlődő, némán jelenlevő, gyűrűző
sorsproblémát. Mégis, mivel éppen ebben
a hajszában (sokszor úgy érzi nézője:
fokozható-e tovább?) a le-nemállásban,
mint említettük, végig ott lappang a lassú
bevezető némajáték fatális emblémája, és
az említett kétszeri kitörési pillanat. Ezért
a hajsza közben is látni lehet az állandó,
változatlan örvényeket.

A túlfokozott játékmód, amely szinte
szövegellenes és gesztusközpontú inkább,
a puszta előrehaladásban mutatja föl a
falusi, de urizáló, a rebellis, de kocsmázó
Magyarország végzetes ürességét, a
hiányt. A harsány színek és hangok
némaságot - vagy dermedt állóképet -
takarnak. Az állandó túlharsogás mintegy
negatíve mutat arra, hogy ezek az emberek
képtelenek megfogalmazni ön-magukat,
gesztusaik mögött önmaguk hiánya,
álmokkal, cigánnyal, nótával elfeledtetett
élettartalmuk munkál. De mit is jelent
közelebbről, a színpadon, ez a sokat
emlegetett tempó?

Először: a jelenetek igen gyors leper-
getése, mozgások, váltások és hangsú-
lyozottan gyors beszéd alkalmazását. Ezt
tovább értelmezve: i. a színészek az egész
színpadteret, állandóan, megállás nélkül
bejárják és „bejátsszák". Még-hozzá
lehetőleg túlhevült, hosszú léptekkel (talán
a bírót alakító Simon Géza a
legerőteljesebb ebben a technikában), do-
bogva (huszárok), peckesen (Peták káplár,
Kun Vilmos precíz karakteralakítása)
vagy futva, suhogva (Zsófi-Molnár
Piroska rejtélyes asszonybelépői ezek),
vagy éppen dühöngve (Kósza Gyurka-
Flórián Antal, aki igen jól és lelkesen rá-
érzett erre a túlfokozott stílusra). A moz-
gásokhoz járul még a groteszken áthevített
„szemforgatás", rikító mimika (eb-

ben főképpen Simon Géza, Flórián Antal,
a cigányasszonyt alakító Csákányi Eszter
és a cselédlányok, Balák Margit és
Cselényi Nóra a legszuggesztívebb). 2. A
tempó elmélyítését, differenciálását szol-
gálják például párjelenet és csoportjelenet,
magánbeszéd és ensemble közötti
pengeéles váltások, rendkívül tisztán,
pontosan, minden maszatolás, egybefolyás
nélkül (például huszárok bejövetele,
Kósza ismételt elfogatásai stb.). 3. Em-
lítettük a darab nyelvével kapcsolatosan,
hogy magában a műben megkomponált és
szuggerált, hogyan kell és lehet ezt a
szöveget elmondani: túlfűtötten, erős
hangon; és azt is, hogy a „mit" sokszor
másodrangú maradhat. Bármilyen furcsa
is ez így, éppen ennek a világnak a tago-
latlanságát és szellem alatti karakterét
húzza alá, a hiányt, hogy a szövegtartalom
föloldódhat a szövegmondás módjában. A
színészek és a rendezés pontosan
megérezte ezt a belevitt instrukciót, és
valóban elkiabálják, sőt, elhadarják a
szöveget. De itt is érvényes, amit a hege-
dűssel kapcsolatban említettünk: csak
vérbeli színpadi emberek képesek jelen-
téssel teli hebegésre és üvöltésre, kigon-
doltan „rossz" szövegmondásra.

Ilyen módon kétségkívül közeledik az
előadás nyelvi atmoszférája és egész
hangulata egy oldottabb, meghatározat-
lanabb, nem fogalmi, nem verbális zeneiség
felé, pontosabban: a nótázás talányos,
narkotikus, ellenszenves, kábító zeneisége
felé, a gondolatilag tagolatlanabb, de az
emocionálisan egyértelmű felé. Ezért az
előadás ott is, ahol nem szól cigányzene,
mégis ehhez a szférához áll közel. Énekel
- a maga módján. Mert itt a nóta a nem
kimondás, a fogalmi inkognitó, de
egyúttal a ki-éneklés narkotikus eszköze.

Épp ezért az előadás elgondolásának
sarokpontja és telitalálata a cigányok
szinte állandó jelenléte a színpad leg-
különbözőbb pontjain. Cincogó narrátorok
ők (itt is adódnak analógiák a magas
művészettel, ha napjaink közép-európai
filmjeire, bennük Daniel Olbrychski
végtelen hegedüléseire vagy a Menyegző
szüntelen bőgőbrummogására
gondolunk!), akik átsegítik, átkötik, oldják
és feszítik a jeleneteket, a szereplők belső
világát, és az előadás homogén zenei
atmoszférájának megteremtői, nem csak
narrátorok és kísérők, hanem vala-
miképpen a tölgyesiek ápolói is. A szí-
nészmozgatás szempontjából érdekes
megoldás, hogy míg a szereplők mozgá-
sai, elhelyezkedési pontjai világosak és



szinte geometrikusan elgondoltak (ebben a
tekintetben az egész gárda igen fegyel-
mezetten és biztonsággal tanulta meg a
gyorsaság miatt is bonyolult mozgásokat),
addig a cigányzenészek helyváltoztatása
legalábbis a nézőtérről, esetleges-nek,
véletlenszerűnek látszik, mert: mindenütt
ott lehetnek, mindegy, hogy hol, hiszen ők
a „szellemei" az előadásnak. A cigányok
funkciója, a tempó és a dal-betétek
(melyeknek több mint a fele nem a
Csepreghy féle szövegekből áll, és sokszor
indokoltan térnek el tőlük, mint például a
Tóth Kálmán-szövegre énekelt „Felleg
borult az erdőre" beiktatásával) együttesen,
az előadásban mélyítik el e népszínmű
kapcsolódását az említett korabeli
mentalitáshoz és még tovább: a Nagy-Ida-
komplexushoz. Az előadásban ez a
kapcsolat a felejtés, a magunkról
megfeledkezés (jó és rossz értelemben), a
narkotikum formáiban nyilatkozik meg.
Élesen és kimélyítve látjuk ezt például a
keserű, fekete fináléban, amelynek
keserűsége a felszínen,

„azértis" dínomdánomként, falusi bach-
chanáliaként jelenik meg, amint az egész
szereplőgárda verítékesen és lihegve, már-
már agresszíven előrenyomakodik a
rivaldához. Ez a pillanat harsányan,
ellentétesen, de a mélyben azonosságot
mutatva rímel a bevezető néma, dermed-
ten emésztő embereire.

Szólni kell végül a mindent felőrlő
tempó ellenére is kivihető, árnyalt
aprómunkáról, amelyben Csepreghy szö-
vésmódjának megfelelően finom össze-
csengéseket, rímeket, utalásokat fedez-
hetünk föl. Ilyen rím áll fenn például a
bevezető jelenet mottószerű. hamis he-
gedűjátéka és Csillag Pali második
felvonásbeli, halálosan őszinte, szerelmes
nótázásának csúszásai, hamissága között.
Pennás és Hájas játékában A rerizor

Bobcsinszkijának és Dobcsinszkijának
visszfényei, tudatosan végigvezetett uni-
sonója jó és mulattató összecsengés.
Remek ritmustagolásokat láttunk a har-
madik felvonás elején és a fináléban. Az
előbbiben a színpad hátterében álló

kocsis egyenletesen, lassan söprögeti
ostorával a port, majd a szöveg élesedé-
sével, az összecsapás felizzásával pár-
huzamosan, a csüggedt söprögetés baj-
szálpontos, végszavazó pattintásra vált át.
A fináléban pedig a lakatoslegény (ifj.
Mucsi Sándor) a szerszámládáját ismét
végszavakra, csattanókra és hely-
zetváltozásokra nagy zajjal megcsörgeti,
majd a végső lelepleződéskor - csattantva
leejti. Mindezekben azonban a mérték-
tartó hatás, illetve az ötletnek, a hatásnak
a megőrzése vezette a rendezőt. Nem
pazarolt, de a lehetőségeket a végsőkig
feszítette. Aprólékosan beállított, sikerült
kontrasztbeállítás Török és Misi postás
(ifj. Mucsi Sándor) jelenete, melyben
Török rémülten, bénultan, alig mozogva
olvassa lánya gyámjának segélykérő
levelét, miközben Misi zsizsegve, buzgón
„fölolvas" a falubelieknek szóló többi
levélből, és önfeledten pletykálkodik (ez a
motívum igen gyakori irodalmi közhely,
legújabban Örkény Tótékjában
találkoztunk vele).

Molnár Piroska, Balák Margit. Cselényi Nóra, Kaskó Erzsébet és Czakó Klára a kaposvári előadásban (Fábián József felvételei)



Mindketten egy másik élethelyzetben,
ugyanazt élik meg: a leleplezést, de ezt
éppen ellentétes mozgással ábrázolják.
Alomból fölriadó dühödt hím-üvöltözések
(Csillag, Török, Hájas, Pennás vacsorára
érkezése), a két cselédlány apró
szerepének intenzív és tartalmas magán-
játéka (csetlés-botlás, érthetetlen beszéd,
visítozás, szoknyaeltakarás-fellebbentés
stb.), remek, „obszcén" csattanók (a
zsákba bújt Hájas krumpliként való
tapogatásának szemmel látható, irdatlan
következménye, továbbá a kéjrévületben
tántorgó Pennás kábán beleütközik az
egyik cselédlányba, és magára rántja stb.).

A piros bugyelláris kaposvári előadása -
vállalkozás a szó nemes, és nyugodtan
mondhatjuk: vakmerő értelmében, annál
inkább, mivel borotvaélen táncolva mégis
végig sikerült azokat a lappangó
tartalmakat és öntudatlan vonásokat
kibontani a darabból, játékká változtatni,
amelyek a felejtő, álmodó és ön-magát
megfogalmazni képtelen, Világos utáni
Magyarországot - benne a nép-színművel -
számunkra oly képtelenné,
végzetessé és értelmezendővé teszik.
Befejező mottóul álljon itt a műsorfüzet-

ben idézett mondat a hatvanas évekbeli
Zenészeti Lapokból: „Csak a demonst-
rációra van tűz bennünk, és csak a
»csakazértis «-re van kitartásunk."

Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris (Kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Muzsikál: Gódor László és bandája. Zenei
vezető: Hevesi András. Díszlettervező: Szőke
István és Szabó Mária m. v. Jelmez-tervező:
Szabó Mária m. v. A rendező munka-társa:
Saád Katalin. Rendezte: Szőke István.

Szereplők: Simon Géza, Molnár Piroska,
Kaskó Erzsébet, Czakó Klára, Bregyán
Péter f. h., Simon Zoltán, Kun Vilmos,
Stettner Ottó, Tóth Béla, Somogyi Géza,
Flórián Antal, ifj. Mucsi Sándor, Basilides
Barna, Gőz István, Balogh Tamás, Imre
István, Balák Margit, Cselényi Nóra,
Csákányi Eszter, Szegő Zsuzsanna, Bereg-
szászi Olga, Hunyadkürti Ilona, Imre Emma,
Kókai Mária, Dani Lajos, ifj. Somló Ferenc,
Hunyadkürti György.

BÉCSY TAMÁS

Ádám - küzdés nélkül

Az ember tragédiája Szegeden

Köztudott, hogy A z ember tragédiájának
több értelmezése van. Nemcsak irodal-
márok, rendezők is kidolgoztak egy-egy
koncepciót, s különösképpen az utóbbiak
már több évtizede nemigen tekintik az
úgynevezett történeti színeket „autentikus
történelmi tablónak", miként a Szegedi
Nemzeti Színház műsorfüzetében állítják.

Manapság nem számítja magát ren-
dezőnek, aki nem tud egy régi dráma új és
legújabb előadásához valami új és
legújabb koncepciót kitalálni. Giricz
Mátyás is kötelességének érezte, hogy
újjal szolgáljon. A műfaji meghatározás-
ból - drámai költemény - a költemény szót
hangsúlyozza, s a fogalmat meglehetősen
furcsán értelmezi. Madách az egyes
színekben - írja a műsorfüzetben - „az
emberi történetben előforduló és még
előfordulható jellegzetes drámai helyzetek
variációinak füzérét nyújtja. Ha tetszik:
emberi és politikai zsák-utcákból álló
drámai etűdök soráról van szó, melyben a
»kor« laza és másodlagos jellegű". A
drámai etűdök füzére persze nem
költemény, még akkor sem, ha a szó
jelzője „drámai". Ha egy rendező ekként
értelmezi, föltehetően nem iro-
dalomelméleti pontosságra törekszik, ha-
nem a műhöz való egyéni viszonyát
kívánja kifejezésre juttatni. Végül is
elfogadható az a viszony és értelmezés,
amely a történeti színeket úgy tekinti mint
„jellegzetes drámai helyzetek variációinak
füzérét", illetőleg mint „drámai etűdök"
sorát, amelyekben az emberi életmód egy-
egy lehetőségének megjelenítését és
kritikáját kapjuk.

Minden műalkotás - s így a szín-
játékmű - egyik hiányozhatatlan jellem-
zője a szerves egység; ha helyzetek
füzéréről vagy etűdök soráról van szó,
azoknak is szerves egységgé kell válniok.

Véleményünk szerint a Szegedi Nem-
zeti Színház előadásából épp ez az egy-
ségesítő erő és elv hiányzik, illetve nem
elég markáns ahhoz, hogy a nézőtéren
érezhető legyen.

A színpadi látványban különösen erős
jelentést hordoz Rodinnak A gondolkodó
szobra. Egyszer rajzát láthatjuk a szín-

padnyílás fölött: ebben végződik a
nézőteret körülfogó ábra, amely az
életfejlődés fáját, illetőleg az ember
törzsfáját ábrázolja. A szobor rajza így a
homo sapienst reprezentálja. Másodszor a
színpad közepén is látható, s a mű
eseményei mindig körülötte zajlanak. Az
európai kultúrkörben ez a szobor nem az
embert mint egészet reprezentálja, hanem
egyik aspektusát, a gondolkodást.
Ismeretes, hogy Az ember tragédiája nem egy
értelmezés szerint filozofikus mű, épp
gondolatisága a legfontosabb. Így teljesen
logikus lenne, ha az írott drámának ezt az
aspektusát a színjátékban ezzel a szoborral
hangsúlyoznák. Azonban a rendezés épp a
mű filozófiáját tekinti fölöslegesnek.
„Madách filozófiája - írja a műsorfüzet-
ben Giricz Mátyás - meglehetősen túl-
haladott, természettudományos tárgyairól
hovatovább az iskolás gyermekek is többet
tudnak, mint Lucifer. Viszont maradandó,
ma is ható Madách költészete, drámai
szituációérzéke." A rendezés számára nem
a filozófia a fontos, hanem a drámai
helyzetek, s mégis olyan alapjelet állít a
színtér közepére, ami a gondolkodást, a
filozófiát jelöli, azt tehát, amit a műből nem
akarnak kifejezni. Így a szobor jelentése
mind-addig zavaró és zavart keltő, amíg
speciális jelentése meg nem szűnik. Egy
idő után ugyanis csak bútor lesz, a
színjátékműnek éppen olyan tárgya, mint
amilyen egy emelvény lenne.

Az Angyalok Karának Urat dicsérő
szavait magnetofonról halljuk, iskolás-
gyerekek kántálásában. Nem tudhatjuk
pontosan, mi ezzel a szándék, csak az
eredményről, a hatásról beszélhetünk. Nos,
nem fejezi ki sem a hízelgést, sem az
alázatosságot, sem a valódi dicséretet, de a
gyermeki naivitást sem; marad az, ami: a
szöveg suta kántálása. Mivel ez nem
hordoz határozott jelentést, az előadásba
nincs szervesen beépítve.

Az Úr és Lucifer vitájában a későbbi
összes szereplő a színen van már - bal
hátul, csoportot alkotva -, nagyjából
azonos zöld pulóverben, mintha már ott és
ekkor megvalósult volna a falanszter. A
Kórus egyes szövegrészeit ők mondják, de
így és ekkor vajon kit képviselnek? Az
Angyalok nem lehetnek, Ádámon és Éván
kívül pedig nincs ember. Már az Úr és
Lucifer vitájában megmutatkozik az egész
előadás gyengéje. Nagy Zoltán Luciferje
mintha lényegében érdektelen lenne abban,
hogy mit ad neki, vagy mit mér rá az Úr,


