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Szép magyar komédiák

A magyar népnek, ki ezt olvassa című, ra-
gyogó felkészültséggel megírt olvasó-
könyvében Nemeskürty István a mai
színház számára fontos üzenetet fogalmaz
meg.

Nemeskürty a hazai könyvnyomtató
műhelyekből kikerült legelső munkákat
egybevetve rámutat: a reneszánsz idején a
drámai műfaj korábban erősödött meg,
mint a költészet. Előbb adtak ki magyar
színművet, mint világi, lírai verset vagy
mint prózai elbeszélést ... Bátrabban
fogalmazva: a reneszánsz a hazai dráma-
irodalom első, több figyelmet érdemlő
virágkora!

Nemeskürty tényekkel bizonyít.
15 5o-ben egy színdarab jelenik meg

Kolozsvárott, amelyet egy török hódolt-
sági területen élő lelkész, Sztárai Mihály
írt híveinek. Sztárai rövidesen újabb
drámával, Az igaz papságnak tikörével
jelentkezik. Ugyanebben az évtizedben
nem kisebb remekmű, mint Bornemisza
Péter Magyar Elektrája születik meg Bécs-
ben, és azonnal meg is jelenik. 1569-ben

Karádi Pál nyomdájában lát napvilágot a
XVI. század legnagyobb hatású politikai
szatírája, a Comoedia Balassa Menyhárt
árultatásáról, mellyel elszakada az
magyarországi második választott János
királytul. 1575-ben Szegedi Lőrincz írja
meg a Theophaniát, az ótestamentumi téma
szellemes, anakronisztikus feldolgozását.
1587-ben a költő-óriás, Balassi Bálint
drámai műfajjal jelentkezik, Szép magyar
komédiája a magyar reneszánsz dráma-
irodalom legszebb ékköve.

A felsorolás nem teljes. A nagy formá-
tumú drámák mellett rövidebb lélegzetű,
izgalmas, a napi politikai aktualitás je-
gyében fogant színháztörténeti érdekes-
ségek sora jelenik meg: Heltai Gáspár
Dialógusa, a Nagyváradi Disputa, a Salamon
és Markalf, a Debreceni Disputa stb.. .

Nem lehet véletlen, ha egy korszak
művészi kifejezésmódja ennyire dráma-
centrikus. Sőt, a teátralitás igénye más
műfajokban is szinte alapkövetelmény.
Tinódi Lantos Sebestyén mint előadó-
művész vált ismertté, Sylvester János első
magyar nyomtatott olvasókönyve dia-
lógusokkal tanít, Heltai Gáspár Ponciánus

históriája főúri esküvőn előadott ünnepi
eseményre készült... Remekmívű szép-
históriák reprezentálják a XVI. század
teátrális igényét Ilosvai Selymes Pétertől
Gergei Albertig.

Ezeket bizony előadták! A műélvező
közönség túlnyomó része ugyanis nem
tudott olvasni. A reformáció azonban
sürgeti a könyvnyomtatást, kötelezően
előírja híveinek a könyvek használatát,
illetve ismeretét. Hogy a méregdrága
könyv széles körben elterjedjen, a betű
ismerője nevezetes eseményeken szemé-
lyesen előadja.

Előadni valamit csak fordulatos, érde-
kes, izgalmas mesébe csomagoltan, sok
párbeszéddel és kevés leíró résszel lehet-
séges. Nem véletlen, hogy a reneszánsz
kor ideális eszménye a hős vitéz, a bátor
lovag és mellettük a hallgatóságot lenyű-
göző elbeszélő.

A tényanyag figyelmeztet: újra kell ér-
tékelnünk a magyar reneszánsz dráma-
irodalom múltjára vonatkozó hiányos
ismereteinket.

Igen ám, de az élő színház számára csak
a korszerű előadás jelenthet bizonyítékot.
Mindenféle adalék, ősnyomtatványba
rejtett drámaszöveg halott, ha
előadhatatlan.

A kérdés tehát az: létezik-e számunkra a
magyar reneszánsz színháza? Ha igen :
értékadó művekről van-e szó, vagy elő-
deink iránti poros tiszteletadásról?

A választ az utóbbi évek sikeres elő-
adásai megadták. Babarczy László Theo-
phaniája a képernyőn, Major Tamás által a
Hubay-féle átiratban megszóltatott
Comoedia Balassa Menyhárt árultatásáról, de
különösen a remekmívű Magyar Elektra
rendezése és az Agriai Játékszín múlt évi
Heltai Gáspár bemutatója (Magyar
Dekameron címmel a Ponciánus históriája)
élő színházzá formálták az elődök
darabjait. Szegedi Lőrincz, Bornemisza
Péter, Heltai Gáspár neve fémjelzi a kor-
szerű színház múltat idéző törekvéseit.

Idén Egerben a magyar reneszánsz
drámairodalom egyik újabb erőteljes író-
egyéniségét szólaltattuk meg színpadun-
kon: Balassi Bálintot.

Balassi rendhagyó egyéniség a XVI.
század drámaírói között, hiszen a Szép
magyarkomédia az egyetlen olyan mű, ame-
lyik nem a három részre szakadt Magyar-
ország súlyos gazdasági, politikai, nemzeti
konfliktusairól ad helyzetjelentést.

Balassi Bálint színháza

Babits Mihály keserűen fakad ki Balassi
ürügyén: „a magyar lélek . . . példátlan

közönnyel ejti el múltjának értékeit . . . a
legnagyobb, erőtadó szavak kiesnek me-
móriánkból ..."

A keserű önvád jogos, hiszen Balassi
európai rangú költészetéről mindössze
1874 óta tudunk, amikor a Magyar Tör-
téneti Társulat egyik vidéki kirándulása
alkalmából rátalált a Balassi-kódexre, a
„maga kezével írott könyv" példányára, a
báró Radvánszky-család radványi levél-
tárában. Újrafelfedezésével a költő

elfoglalhatta méltó helyét a magyar
irodalomban, a drámaíró Balassi megis-
meréséhez szinte a napjainkig kellett vár-
ni.

1958-ban Ján Misianik cseh irodalom-
tudós régi szlovák irodalmi emlékek után
kutatva a bécsi könyvtárban rátalált a

Fanchali Jób-kódexre. Ebben magyar és

szlovák versek között előkerült az Eurialus

és Lucretia című széphistória mellett
Balassi egyetlen drámája, a Szép magyar
komédia.

Jób János de Fancsali a liptói Porszék-be
való nemes (Liptó megye Balassi Bálint
szűkebb hazája). Jób János a Thurzók
szolgálatában állott, a dúsgazdag főnemesi
család hatalmas könyvtárában dolgozott,
ott találhatott rá a Balassi-komédia
kéziratára is.

A darabot valószínűleg Thurzó Bor-bála
és Erdődy Kristóf 1607-ben megtartott
fényes főúri esküvőjén előadták. Jób János
a Komédiát saját kedvtelésére és örömére
kódexébe másolta - megmentve e művet is
a feledéstől .. .

A Szép magyar komédia nevezetes drámai
emlékünk. A darab dramaturgiai gyengéit
(különösen az indításnál) az erő-teljes
költői nyelv megsegíti.

Balassi Castelli: Amarilli című pásztor-
játékát veszi alapul, de belőle eredeti
művet alkot. Amadeo Di Francesco olasz
irodalomtudós egybevetve Castelli és
Balassi drámáját, megállapítja, hogy
Balassié az európai pásztorjáték műfajának
Tasso Amintájához mérhető reprezentánsa,
Castellié pedig mesterien meg-írt
tucatdarab.

Mitől igazi színház Balassi Komédiája?
Hiszen banálisan egyszerű az alaptör-

ténete: egy szerelmespár félreértések foly-
tán elszakad egymástól, majd tízévi tá-
vollét után újra találkoznak.

Igen ám, csakhogy Balassi nimfák,
faunok, pásztoridillek szenvelgése helyett
hiteles reneszánsz portrékat, hús-vér
embereket teremt. Antikizált játéktér
helyett a Mátra vadakban gazdag erdejébe
igéz bennünket. Minden egyes ki-mondott
szava átélt, megszenvedett szó.



Életrajza erről pontosabban eligazít.
1579-ben Balassi ötven lóra való had-

nagyságot vállal az egri várban, de nem-
csak virtusból. Vagyoni helyzete kataszt-
rofális, a gyors meggazdagodást reméli a
végvári élettől. Beleszeret egy gazdag
nőbe, Ungnád egri várkapitány feleségébe:
Losonczy Annába (Júlia).

A Bálintnál idősebb Anna anyagilag is
segíti szeretőjét, aki a kapott pénzt a
hírhedt egri bordélyokban szórja szét.
Balassi szélsőséges indulatú „fenegyerek",
legendás duhajkodó és verekedő, nagyivó
és rettenetes erejű vitéz, a fenn-maradt vers
szerint:

„Tizenegy bajt egy nap vitt erős
fegyverben

Annyiszor részesül a győzelmekben
Es annyi kópia vitéz törésekben"

Huszonhét évvel Dobóék világraszóló
győzelme után Balassi az egri végvár új
nemzedékének legendás vitéze, akit ért-
hetően irigyelnek vitézi és szerelmi sike-
reiért Annához fűződő szerelme is bot-
ránykő --, és 1583-ban menesztík Egerből.

Bár Júliával a kapcsolata nem szakad
meg, az imádott nő egyre kapja a Bálintról
szóló híreket: egy selmeci özvegy-asszonyt
megtámad, tisztes polgárokat ver meg,
pereskedik, főnemes létére ló-kupec,
zsákmányszerző portyákkal teszi hírhedtté
a nevét . . . Júlia még ezeket is
megbocsátaná, de Balassi váratlanul szakít
vele: feleségül veszi unokatestvérét, Dobó
Krisztinát (az egri hős huszonnégy éves,
megözvegyült, gazdag leányát),
hozományként erőszakkal elfoglalja
Sárospatak várát.

Dobó Krisztina elhagyja. A „vérfertőző"

házasságot az egyház semmisnek
nyilvánítja. Balassi a felségsértés elleni
vádak elől Lengyelországba menekül.

1587-ben hallja a hírt: Losonczy Anna
megözvegyült. Visszatér az imádott nőhöz,
bűnbánóan - gyönyörű versekkel és a Szép
magvar komédiával „magyarázkodik".

Credulusban saját magát írja meg.
Credulus-Balassit az irigység és ármány-
kodás elszakította Júliájától, és bár tíz évig
nem találkoztak, ő mindig csak az imádott
nő után sóhajtozott. Igaz, meg-csalta Júliát,
de minden nőben őt keres-te...

A Komédia Júliája elfogadja a férfi töre-
delmes bűnbánatát, megtérését, újonnan
felkínált szerelmét; Balassi reménykedik,

hogy Losonczy Anna is ugyanezt teszi.
Mindez indokolta a mű műfaji meghatá-
rozásának átértékelését is. Balassi
pásztorjátéknak nevezi Komédiáját. De
mivel a Komédia önéletrajzi szándéka:
bocsánatot kérni a tízéves hűtlenségért
Losonczy Annától, azaz Júliától, ezért
Credulusban Balassi bonyolult,
ellentmondásos, gazdag egyéniségét
kellett rekonstruálnunk, Júliában pedig az
eszményi-tett Losonczy Annáét.
Credulus-Balassi nyers, vad, erőszakos,
hirtelen haragú, szenvedélyes férfijellem.
Barbár és poéta egyszemélyben. A
szerelem művésze, az érzelgősség
egyetlen szikrája nélkül.

A személyes indíték mögött a dráma-

írói öntudat legelső hazai megszólalása
teszi egyetemessé a Komédiát:

Prológus: ........... én is azért az magyar
nyelvet ezzel akartam meggazdagítani,
hogy megesmerjék mindenek, hogy
magyar nyelven is meg lehetne ez, az
mi egyéb nyelven meglehet . . . Mert az
mi a szerelmet illeti, azt Magyaror-
szágban immár régen annyira felvették,
úgy eltanulták, hogy sem az Olaszok
nagyobb okossággal, sem Spanyolok
nagyobb buzgósággal nem követhetik."

Balassi darabindítása ügyetlen: Credu-

„Hogy Juliára talála" - Szász Endre Balassi-illusztrációja



lus expozícióként barátjának Licidának
meséli el tíz évvel ezelőtti tragédiáját,
amikor is egy Monthán nevű álnok barát
megmérgezte kedvesét, Angelicát.

Credulus: „Azulta penig, miólta Angelica
ez világbul kimúlt, azólta immár tízszer
rekesztette be erős faggyal az szép
forrásokot az erős tél, s az jó nyár is
megannyiszor szabadította meg fo-
lyásokot, de mindennyi ideig ... csak itt
bujdostam széllel az erdőken .. . Sem
éhség, sem szomjúság, sem hó, sem
hideg, sem eső nem felejtette el velem
az én szerelmes egyetlenegy lelkemet."

Licida ekkor dramaturgiailag fölösleges
szereplő. Kettejük beszélgetése hoszszú,
unalmas, részletező. Elhagyni nem lehet.
Kézenfekvő megoldást maga Balassi kínál
„Ez Comedia miről vagyon, annak az
summája" című írásával. Ezt a „summát" a
Prológus elmondja, mialatt játékkal
megeleveníthető a tíz évvel ezelőtti
történet.

A Licida-Credulus jelenet fontos drá-
mai expozíciója: Credulus bevallja barát-
jának új szerelmét: (ekkor Licida szövegét
a Galatheát játszó színész mondta el).

Credulus: „Csak azon járok vala, hogy az
Angelicához valamennyire hasomló
kegyest találhatnék . . . Egykor . . .

lá-
ték egy vízparton egy igen szép asszont,
kinek kegyes személlye annyira
hasomlónak tetszék az szegén Angeli-
cához, hogy ha bizonnyal nem tudtam
volna szegénnek az átkozott méreg
miatt való szörnyű halálát, százszor
meg mertem volna esküdni, hogy
ugyanaz az Angelica ..."

Megtudjuk: a nő- Júlia nevezetű - hal-
lani sem akar Credulus szerelméről.

Credulus: „nemhogy ő én rajtam könye-
rülne ... de még inkább keményül
ellenem, s kegyetlenkedik rajtam. Ez
oka az én bánattimnak és siralmimnak
..."

A jól pergő jelenetsorok között fontos
történések hiányoznak. Sylvanus talál-
kozása Júliával, vagy Galathea meglesi
Sylvanus és Júlia félreérthető együttlétét.
Credulus és Sylvanus barátsága is szóbe-
széd tárgya, Balassi csak a megromlott
kapcsolatukat jeleníti meg. Pedig a barát-
ság legalább olyan szent dolog a végvári

vitézek közösségformáló életét élő drá-
maköltő számára, mint a szerelem .. .

Á hiányzó, meg nem írt, de dramaturgiai
szempontból fontos jelenet-láncszemek
megelevenítése ezért fontos rendezői
feladat volt, s ezt eredeti Balassi-versek-
kel oldottuk meg. Balassi maga is beépí-
tett verseket a szövegébe. Sőt! Weöres
Sándor rámutat, hogy a Szép magyar ko-
média eredendően verses dráma, amely-
ben költemények és novellisztikus próza
váltja egymást, néhol a vers és próza
egymásba játszik:

Sylvanus: „Nappal vagyon az féléken
nyulaknak az agarak, vizslák miatt bántá-
sok, s az halaknak is nappal vetik meg

az hálókat s horgot,
s az szántó barom is
akkor viseli az igát.
De éjjelre kelve
midőn az fényes hold
felterjeszti világát,
mint nyulak, halak, barmok békével
nyugosznak. Csak egyedül nekem, hogy
sem éjjel, se nappal nincs semmi
nyugodalmom ..."

Á felhasznált Balassi versek énekelhe-
tőek, hiszen Balassinál a líra még zenei
fogantatású és igényű; ő maga is mindig
lejegyzi, minek a dallamára írta a költe-
ményeit.

Amennyire bizonytalan és nehézkes a
Komedia indítása, a továbbiakban ma-
gabiztosan csillog. Monológokból egyre
rövidülő dialógok, majd gyors mondat-
vágások szerveződnek. Barokkos mon-
dathegyek kristálytiszta, a népköltészet-tel
rokon szépségű lírává bomlanak. A
szenvedéllyel fölizzó szerelmi vallo-
másokat durva szövetű harsány komé-
diázás hálózza be.

Nyelvi és szókincsbeli árnyalatok gaz-
dagítják, ugyanakkor elkülönítik egy-
mástól a figurákat. A paraszt Dienes szá-
jából mindig jóízű, gyakran vaskos népi
beszédet hallunk, de haragjukban még az
előkelőbb szereplők is durvább hang-
nemben szólalnak meg: cifra végvári ka-
tonás káromkodásban .. .

Dienes furfangos, felvidéki ízű paraszti
világa, vagy Briszeida érett kerítőnő
magatartása, vagy Sylvanus udvaronc-
rátartisága, vagy Galathea polgárlány
úrihölgy-szajha jellemvilága - csupa írói
telitalálat!

Honnan tanult meg Balassi drámát írni?
Talán nevelőjétől, Bornemisza Pétertől?
Honnan tudta a játék hátteréül szolgáló
varázslatos erdő hangulatát

olyan bravúrosan hősei lelkiállapotához
igazítani?

A szerelemről, a férfi-nő kapcsolatáról
kevesen tudtak olyan gazdagon, őszintén
és úgy írni, mint Balassi. Hűség és hűt-
lenség, gyűlölet és megbocsátás, hit és
hitetlenség, esendőség és halhatatlanság,
barátság, álnokság, testi és lelki szerelem -
mennyi minden fér bele egyetlen „pász-
torjátékba" !... A Komédia is igazolja a
költő-barát Rimay korán jött jósló szavait:
Balassi Bálint olyan, „mint a sas az több
apró madarak előtt ..."

Viszontlátta-e drámaköltőnk Komédiáját
a színpadon? Bizonyítékunk nincs, de a
zárójelenet helyszínt jelölő utalása oly-
annyira pontos, hogy hinnünk kell: a
darab konkrét játszóhelyre íródott.

Dienes: „Halljátok, jó Uraim, örömest
vocsorára hínálak titeket is, ha az va-
csoráló ház igen kicsin nem volna. De
nem fértek be, mert igen szoros. Ti is
penig, szép Asszonok, itt bár a bokrok
közt ne várakozzatok az vocsorára, mert
együtt estvére kelve megragad
benneteket valami kétlábu farkas, vagy
medve!"

Az Agriai Játékszín színpadát ezért az
egri vár kicsiny méretű gótikus háza előtt
állítottuk fel, nézőterét pedig az udvar
bokrai, fái közé .. .

Lúdas Matyi színháza

A Lúdas Matyi alaptörténetét, a Nippuri
szegényember mesét, több ezer éve, pon-
tosabban i. e. 7o4-ben jegyezték fel
Asszíriában. Megvan az Ezeregyéjszaka
egyes változataiban is. A keresztes-
hadjáratok idején - éppúgy mint a Pon-
ciánus históriája esetében - arab közvetí-
téssel Spanyolországon, Szicílián át ter-
jedt el az egész nyugat-európai folklórban,
északkeleten a grúz, orosz, ukrán, román,
csángó népköltészetben.

A témát a hazai folklór nem ismerte, így
bizonyos, hogy Fazekas Mihály
Moldvából hozta a történetet, ahol öt évig
katonáskodott. Fazekas már 1804-ben
megírta a földesurat verő paraszt-suhanc
történetét, kiadására nem is gondolhatott,
ezért névtelenül, kéziratban terjesztette.
Egy Bécsben tanuló diák, Kerekes Ferenc,
a mű stílusában pompás verses előszót írt
hozzá és 1815-ben ki-adatta. Fazekas
nekibátorkodván „híre nélkül" valónak
vette művét, átdolgozta és 1817-ben
Márton Józseffel újra ki-nyomtattatta.



világszínház

A hallatlanul népszerű és bátor hang-
vételű Régi magyar rege felkeltette a kor
egyik legtehetségesebb színigazgatójának,
Balog Istvánnak érdeklődését. Balog
színtársulata létszámban a legnagyobb
volt; országos eseménynek számított
minden bemutatójuk, vendégszerep-lésük.
(Legnevesebb színésznője Kántor-né
Engelhardt Anna.) Balog hosszú évek
vándorlásai során kitűnően megismerte az
ország állapotát, közhangulatát, érzékelte
a reformkori eszmék iránti fokozódó
szimpátiát. (A Habsburgok ellen-támadása
látszatperekhez vezetett, Kossuth
Országgyűlési Naplóját betiltották.) Balog
ebben a politikai légkörben írta színpadra
Fazekas művét és Szerdahelyi zenéjével
1838-ban nagy sikerrel be is mutatta.
Balog szellemében és nyelvezetében
megőrzi Fazekas Lúdas Matyi ját. Kerüli a
meseszerű történés mindenfajta csábító
túlkapásait, inkább a földesúr-jobbágy ősi
ellentéteket mélyíti el. Katona Tiborcának
szenvedélyes, gyűlölettel teli hangja szólal
meg az ő Lúdas Matyijában is.

Matyi lusta, haszontalan kölyök, sem-
mirekellő suhanc, amikor a legendás
döbrögi vásárban megszégyenítik : Döb-
rögi földesúr parancsára deresre húzzák.
Matyi véresen, félájultan bosszút eskü-
szik. Igen ám, de Balog Döbrögije kemény
ellenfél. Okos, ravasz, kegyetlen.
Zabálógép, de nem tunya. Igazi kiskirály:
birtokán élet és halál ura. Nehéz őt
Matyinak elérni. Döbrögi modellje az
országban akkor élő és dőzsölő száz és
száz földesúrnak. Azonban egy igazi népi
hős állja adott szavát. Matyi
Olaszországba és Németországba megy,
hosszú évek során kitanulja az
orvostudományt és az építészetet, kemény
munkával meg-tanul latinul, olaszul,
németül. A lusta, iskolakerülő suhanc
Matyiból okos, ki-művelt Mátyás lesz.

Balog forradalmian bátor gondolatai a
kiművelt Magyarország megvalósulásának
hitével záródnak. Színész írta a darabot
színésztársainak egy exponált politikai
helyzetben, merészen bátor hang-vételben.
Igazi színházi tett volt Balog Istvántól és
neves társulatától. Ezért is mutattuk be az
Agriai játékszín színpadán - Fekete Sándor
szakavatott átigazításában - ezen a nyáron.

UNGVÁRI TAMÁS

Jegyzetek az amerikai
színházról

Cikkemnek már a címe is merő absztrak-
ció. Amerikai színház, ez körülbelül olyan
általánosítás, mintha valaki az európai
színházról akarna néhány gépelt

oldalon beszámolni. Amerika, ezt európai
távcsövünk mellett szívesen feledjük,
politikailag számot tart bizonyos
egységre. Földrajzilag, kulturálisan azon-
ban korántsem egységes. Színházi élete
pedig végképp a különbözőség meg-annyi
jegyét mutatja fel. Beszélhetnénk először
arról, mennyire különbözik a keleti part,
vagyis New York színház-művészete a
nyugati partétól, mondjuk Los
Angelesétől, San Franciscóétól. De a
különbség nemcsak felfogásban,
gondolkodásmódban, a szerzők kivá-

Moliére Don Juanja a Yale Repertory Theatre előadásában. Barbara Damashek (Ragotina),
Alvin Epstein (Don Juan) és Meral Taygun (Violetta )


