
kaján humort. Beaumarchais óta Figaro e
mindenkori vígjátéki inasok őse, aki
cselszövényeivel, talpraesettségével, le-
leményes paraszti eszével viszi előre a
színpadi cselekményt. Kristóf Tibor
ideális Figaro-alkat, és mindent tud, ami
ezt a figurát sikerre viszi.

Berek Katié az érdem, hogy minden-ki
a helyén van ebben az előadásban, és az
utóbbi évek legjobb formáját adja. (A
színészsors furcsa paradoxonja, hogy erre
kis nyilvánosság előtt, mindössze két
estén kerül sor!) Berek Kati színész-
rendező, pedagógus, díszlettervező,
játékmester egyszemélyben. Kitűnő rit-
musérzékkel, áradó lendülettel viszi si-
kerre a játékot. A várudvar adottságait jól
kamatoztató puritán díszletben (egy
ötletesen használható keresztforgó) és a
korhű jelmezekben (Gombár Judit mun-
kája) elbűvölő könnyedséggel pereg a
borotvaélen táncoló, pontos játék, hűen a
francia mester szelleméhez.

A sikeres produkció legfőbb érdeme,
hogy - ellentétben a nyári játékok ál-
talános tendenciájával s a már említett
másik egervári produkcióval - nélkülöz
minden haknijelleget. S a magasra tett
művészi mérce követelménye újíthatja
meg az Egervári Esték rendezvényeit is.

Kisfaludy Károly: A hűség próbája (Egervári
Esték)

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Vágvölgyi
Ilona. A rendező munkatársa: Balázs Ádám.
Rendezte: Sándor János.

Szereplők: Benedek Miklós, Fülöp Zsig-
mond, Ujréti László, Tyll Attila, Pécsi Il-
dikó, Deák Sándor, Kovács István.

Tömöry Péter: Vőlegényfogó (Egervári Esték)
Zenéjét szerezte: Aldobólyi Nagy György.

Koreográfus: Gerencsér Zoltán. Közreműkö-
dik a zalaegerszegi KISZÖV Táncegyüttes.

Szereplők: Tyll Attila, Pécsi Ildikó, Dobos
Ildikó, Deák Sándor, Pap Eva, Benedek
Miklós.

Marivaux: Két nő között (Egervári Esték)
Fordító: Kolozsvári Grandpierre Emil.
Szereplők: Bodnár Erika, Lázár Kata, Bálint
András, Jordán Tamás, Kristóf Ti-bor.
A játékot vezeti: Berek Katalin.

CSERJE ZSUZSA

Fiatalok Petőfije

A Tigris és hiéna Gyulán

A Gróza parkban, a sárga fényben ús zó
gyulai templomfal előtt deszkából ácsolt
nézőtéren várakozik a közönség az Uni-
versitas együttes előadására. Előttünk, a
fényes fémből készült téglalap alakú játék-
tér közepén, elöl egy metronóm tiktakja
egyfolytában ketyeg, odavonzva a tekin-
tetünket a leendő „színhelyre". A nagy
téglalap két oldalán szimmetrikusan két
kard leszúrva várakozott, hogy majd a
játék hevében valaki hirtelen mozdulattal
felemelje, és rendeltetésének meg-felelően
harcoljon, vagdalkozzon vele. Most
azonban még csak a metronóm ketyegett
egyhangúan, érzékeltetve a jelen idő
múlását. Váratlanul egy fiatal-ember
biciklizett elénk, fehér lepelben, amely
eltakarta, de kissé kivillanni is engedte
erős, meztelen felsőtestét. Koronával a
fején körbe-körbe karikázott kis-méretű
biciklijével, mosolyt és érdeklődést váltva
ki a mozgolódó, elhelyezkedő
közönségből. Néha még a néző-tér háta
mögé is kerekezett, majd ismét előttünk
pedálozott, föl-föltekintve a gyülekező
közönségre, elhelyezkedtek-e már,
valamint az égre, jó marad-e az idő. Aztán
egy másik biciklista is át-kerekezett
előttünk, zöld katonaruhában, ő néha még
csengetett is a gép csengőjével, mint egy
gyerek. A bicikliző királyok kergetőzése
közepette, akikhez még egy harmadik is
csatlakozott, volt még idő megszemlélni
azt is, hogy a ketyegő metronómon és a
leszúrt kardokon kívül a fémdobogó
közepén hanyagul odaejtve redőzött fehér
lepel nyúlt el, amelyről később kiderült,
hogy tulajdonképpen nemzetiszínű
lobogónk középső színe. Pirosa és zöldje
szintén nagy alakú drapéria formájában a
jobb és bal oldalon álló téglalap alakú
állványra volt odavetve, melynek fakeretét
átlát-szó fólia töltötte ki. Hátul fából
készült emelvény állt, létraszerű
lépcsőfeljárókkal. Mögötte nyüzsgés, a
leendő színjátszók készülődése. Fel-alá
járkálás, szövegmemorizálás, talán a
fellépés előtti izgalom levezetése. Egy
vörösleples fiatalember gitárt hangol,
ruhákat, lepleket, fejdíszeket igazítanak,
néha furulya-trilla hallatszik. Egy szereplő
az imád-

kozás pózában tartja a kezét, aztán hirtelen
lehajtja, bizonyára fontos mozdulatot
gyakorol. Egy feltűnően kusza hajú szőke
lány erőteljesen tupírozza haját, talán hogy
még egzaltáltabbnak hasson? Bordó,
arany, ezüst királyi és főúri palástok alól
fiatal férfi- és lány-testek villannak elő,
nem véletlenül, érzékeltetve, mai fiatalok a
színjátszók, most még beszélgetnek,
készülődnek, hogy ma este itt eljátsszák,
de főleg bemutassák nekünk Petőfi
tragédiáját, s mind-azt, amit ők gondolnak
róla, amit ne-kik ez a darab ma és itt
jelent. Mire a metronóm monoton
ketyegését leállítják, jelezvén az előadás
kezdetét, már minden váratlan
befogadására fogékonnyá tettek
bennünket. Érzékenyen vesszük az iróniát,
a paródiát csakúgy e véres történelmi
színjátékban, mint azt a meghökkentő képi
világot, mosolyra fakasztó anakronisztikus
tárgyaival, amelyet egyébként
valószínűleg elutasítanánk egy ilyen
színműben, vagy legalábbis értetlenül
merednénk a színpadra.

Mi minden is zsúfolódott össze Petőfi e
ma már dagályosnak tűnő drámájában?
Ártatlan száműzetése, testvérgyűlölet,
tragikus életű, gyűlölködő, bosszú-álló
királyné, Predszláva, a „hiéna", aki
Boricsot, „tigrisnek" nevezett fiát szint-úgy
gyűlöli, mint gyermekeinek apját, akin
bosszút akar állni. Jóságos és vak Béla
király, s az ellene összeesküvő trónra
vágyók, szerető hitves, bosszúálló hitves,
igazmondó bolond, királyát fel-tétlenül
szerető nép. A dráma olyannyira halmozva
túlzó drámaisággal, romantikus
eseményekkel, szélsőséges jellemek-kel,
szomorú tirádákkal,' hogy szinte tálcán
adja a lehetőséget, hogy egyes jele-
netekben a nagy patetikus színjátszás
önnön paródiája lehessen. Amikor Borics
nagy monológjában így kiált fel: „vihar
van lelkemben!", az őt játszó színész
fektében fetreng, hasa hullámzik, kar-ját
hevesen dobálja, a háttérben rázzák a
fóliát, erős villámlást, mennydörgést,
látványos színpadi vihart kavarva a főhős
zajgó lelki vihara köré .. .

Majd a feldúlt királyné, Predszláva
érkezik. Eszelős fúriaként, égnek álló
hajsörénnyel ront be, megjelenése, túlzó
játéka régi tragikák barna tónusú képeit
idézi. A nagy nemzeti színjátszás összes
elavult modorossága felvonul itt, hang-
hordozásban szintúgy, mint a szélsőséges
mozdulatok és a túlzó, a nevetségesbe
hajló érzelmek ábrázolásában. Nem
véletlen, hogy nem vetül reflektorfény az
arcokba, tudatosan a háttérben hagy-



va az arckifejezést, hogy a hangsúly a
felnagyításon lehessen. Így a nagy drá-
mai jelenetek, a viaskodások szinte árny-
játékszerűen és elnagyolt túlzásaikban ér-
zékelhetők. Gyűlölködő anya és fia ádáz

küzdelmében a „megöllek, anyám!" fel-
kiáltást groteszk mozdulat ellenpontozza:
anyja fémcsatján feni ölni készülő kését a
fiú.

Az eddig felsoroltak, a mába simuló

előadáskezdés, a patetikus színjátszás mo-
dorosságainak szellemes galériája mind a
rendezőt, Katona Imrét dicséri. Szint-úgy
a szereplő tárgyak és képi kompozíciók
kifejező ereje, amelyek egy történelmi
parabolában lehetnének ugyan egy tipikus
vagy éppen modoros avantgarde előadás
rekvizitumai is, de amelyek jelen esetben
mind jelentéssel bírnak, nem hivalkodó s
szinte felcserélhetetlen funkciójuk van,
amelyek mind a mondandót húzzák alá.

Már az első jelenet meghökkentő öt-
lettel szolgál. Borics és a váratlanul
felbukkanó Saul karddal harcolnak, a
pengék villogása közben arra leszünk
figyelmesek, hogy Borics hirtelen pisz-
tolyt ránt elő farmerzsebéből, s lő vele.
Rettenetes durranás, s közben folytatódik
a karddal való tusa. Abszurd jelenet. A
történelmi időt rögtön az aktualitás di-
menziójába helyezi. Nemsokára Borics
fiatal feleségét látjuk, oly lenge, lebegő öl-
tözékben, amely bizonyos megvilágítás-
ban áttetszően mutatja a ruha alatt
szemérmesen rejtőző meztelenségét. Piros
pöttyös labdával jelenik meg a színen, az-
zal játszik gyermekien. Ugyanezt a piros
pöttyös labdát szorítja majd magához egy
későbbi jelenetben az epekedő szerelmes
Milutin, s úgy simogatja, mintha magát az
imádott Juditot tartaná karjaiban.
Lehetetlenül romantikus figuráját ezzel a
mosolyt fakasztó gesztussal kedvessé és
elfogadhatóvá teszi. A szerencsétlen Béla
király, feje helyett szemén viseli
koronáját, igen szellemes ötlet a naturális
vakság ábrázolásának elkerülésére, és
egyúttal mintegy aláhúzza a király
gyámoltalan tehetetlenségét. A felséges
család öltözéke is komikus látványt nyújt.
A vak király fehér háló-köntösben és
papucsban, az ifjú trón-örökös, Géza,
csíkos pizsamában hever felséges anyja
lábainál, nagy kolomppal a nyakán, amely
mint hű ebé, megkondul, ha mozdul egyet.
Béla király hit-veséből, Ilonából, a
rendezői fantázia jó-voltából kettő van: az
egyik szép, nőies és kacér, lenge
pongyolában és japán legyezővel, a másik
kemény és szikár, bosszúra szomjasan
várja, hogy lecsap-hat a férjét
tönkretevőkre. Groteszk látvány a két
Ilona, érzékeltetendő, a nő „méregből s
mézből összeszőve". Egyre nagyobb teret
kap az előadásban a látvány, különös képi
kompozíciók sugallnak váltott előjelű
gondolatokat. A vizuális fantázia végül
olyan szürreális közeget teremt, amelyben
már kevés értelme van az egyes
elemeknek, az

Molnár Péter (Vak Béla) és Vecsernyés Péter (Sülülü)
Petőfi Tigris és hiénájában (Universitas együttes)



összhatás azonban lélektanilag és képileg
is igen hatásos. A szín közepén egy kerti
széken a vak király gitározik, a másik
kinyitható széken Sülülü, az udvari bolond
üldögél, 2. számú hordár feliratot viselő
sapkában, fehér bort iszik, a szín legelején
egy fiatalember ül egy gorilla maszkjában,
szemüveggel, és szintén gitározik. E furcsa
udvari idillt a farmeros Borics megjelenése
követi, s nem lepődünk meg azon sem,
hogy időnként gyerekeknek való
szappanbuborék-fújóból buborékok özöne
száll a levegőben, lenge röppenésükkel
játékossá téve mindazt, ami zajlik
előttünk. Nem csodálkozunk azon sem,
hogy borral kínálnak bennünket.
Mindenkinek poharat osztanak, s a
borosflaska körbejár a nézőseregen.
Iszogatunk is mindannyian. S hogy a
bornak még a zamata is jó, az is
hozzátartozik az előadáshoz. Kiderül,
hogy funkciója is van az ivásnak.
Összeesküvő magyarok iszogatnak a
színen, s „vesszen minden hazaáruló!",
kiáltják alkoholgőztől lelkesen, szinte
maguk sem tudják, kire; minket nézőket is
felszólítanak az ívásra. Mit lehet tenni,
kezünkben a tele pohár, iszunk. Iszunk, mi
nézőtéri magyarok, amíg a piros-fehér-
zöld szalagokat húzogatják, s bár
felkiáltásaikat nem ismételjük, mégis
együtt vagyunk. A darabbeli országgyűlés
gyülekező tagjai pedig egy későbbi
jelenetben nemzetiszín leplek között ül-
dögélve Esti Hírlapot olvasnak, míg várják
a királyt s a ki tudja, milyen témát
tartogató gyűlést, s többen észrevesszük,
saját kezünkben is ott lapít az aznapi. A
szimbólum megint ránk utalóan pregnáns,
nemzeti önérzetünk megint kapott egy
kicsiny pofont.

Béke! Béke! Béke! - kiáltja hangosan a
nép, és háborús zajok, pisztolylövések,
durrogások hallatszanak, miközben a fó-
liákon folyik a vér, s szörnyűséges véres
álarcok mozognak veszedelmesen, majd
óriási csörrenéssel szakadnak a fóliák, füst
és káosz uralkodik el a színen, s a
levegőben lebegve úsznak a szappanbu-
borékok. Az utolsó drámai jelenet megint
puritán s szinte komoly drámaisággal
fejezi be a darabot, néhány pillanatra
felidézve a Petőfi-dráma komolyságát,
patetikus hevületét. Már az előadás közben
is talált módot arra a rendező, hogy
emlékezetünket minden egyéb hatás
ellenére Petőfi felé is fordíthassuk.

A gesztus a következő volt: bal oldalon
fiatal lány állt, hófehér ruhában, kezében
kard, fején huszárcsákó, a jobb oldalon
egy másik leány nagy bekeretezett Petőfi-
képet tartott kezében, finoman a
közönség felé mutatva. Petőfi
Shakespeare-imádatára Borics egyik mo-
nológjában utalt, amikor is az stilizáltan
III. Richárd pózában váratlanul előránt
egy Shakespeare-t ábrázoló konyhai
törlőrongyot. A látvány persze komikus
is, de egyúttal gesztus Petőfinek, mint az
a vörös bohócruhás kislány is, aki
valamely drámai tiráda alatt mint a fran-
cia forradalom kicsiny jelképe rendíthe-
tetlen nyugalommal álldogál és almát
eszik. Az előadás befejezése szinte ritu-
ális, dalolva mennek körbe-körbe a fia-
talok, darabonként vetik le jelmezeiket s
ejtik a színpad közepére. Amikor össze-
gyűltek az öltözékek a félhomályos já-
téktéren, az egész halmot leterítik egy
nagy fekete lepellel. A mozdulat,
amellyel a szertartást végzik, tiszteletadó,
s a dal is, amelyet énekelnek, finoman utal
a helyzetre: „Szivárvány havasán, felnőtt
rozmaringszál, nem szereti helyét, el akar
bujdosni. Ki kell onnan venni, új helyre
kell tenni ..." S a fekete lepelre ismét
rákerül a kard és a szelíd Petőfi-kép.

Immár hagyomány, hogy az Universitas
együttes fölfedezésnek számító magyar
drámai alapanyagot dolgoz fel és mutat
be a gyulai közönségnek. Első
alkalommal Kosztolányi Szörnyének szín-
padra állításával, a következő évben
Madách Civilizátorának bemutatásával és
korszerű előadásával hozott új színt a
gyulai nyári színházi életbe. Most pedig a
Petőfi-dráma megjelenítésével bizonyí-
tották, hogy több évre tervezett elkép-
zeléseikben következetesség, koncepció
érvényesült, amely jellemző a látott elő-
adásra is. Katona Imre mint a dráma
átigazítója is színvonalas munkát végzett,
jócskán megrövidítette a darabot, ami
igencsak a hasznára vált, sallangmente-
sítette a dagályos stílusú szöveget, de
csak annyira, hogy az mégis megtartsa
eredeti ízeit, néhány kimondhatatlan nevű
szereplő nevét megváltoztatta. A
megzenésített Petőfi-versek, magyar nép-
dalok és egyéb zenei effektusok
szervesen illeszkedtek az előadásba, s e
színészi tehetségekben igen gazdag
társulattal mint rendezőnek olyan sikeres,
hatásos és közérthető előadást sikerült
létrehoznia, amely gazdagon és
sokszínűen mutatta fel egy régi drámai
emlékünket csakúgy, mint mai életünk,
nemzeti mibenlétünk néhány fonákját.

Je lene t az Univers itas együt tes gyula i T i g r i s és hiéna-e lőadásából (Demény Gyula fe lv. )


