
csak egyszerűen sajátos rendezői vízióját
akarta végre nagy színpadon kipróbálni?
Nem tudjuk. Az azonban bizonyos, hogy
Ruszt József a szegedi előadásban fölvo-
nultatja rendezői egyéniségének kétségte-
lenül hatásos, már jól ismert kellékeit: a
hatalmas erővel zengő muzsikát, a trón-
széket, a színére-visszájára fordított vö-
rös-fekete bársonyleplet, a véres hatalom,
a halál szimbólumát. S nem egyszerűen
arról van szó, hogy e jelképek már ismer-
tek, hanem arról, hogy az intim, zárt
színpadon nagyon hatásos, tömör jelké-
pek e nagy színpadon éppúgy vesztenek
értékükből, ahogyan a halk szavak is bán-
tóak, ha mikrofonból zengenek. Ruszt -
miközben óriási tömeget mozgat kiválóan
- a tőle megszokott rendezői szigorral
megpróbálja megteremteni az
egyszerűségben, tisztázottságban, visz-
szafogottságban teljes, belső szenvedély
fűtötte igazi drámai helyzeteket. A dráma
és a helyszín alkalmatlansága miatt -
sikertelenül.

A színészek tehetségük szerint alkal-
mazkodnak a drámához, a rendezéshez és
persze újra csak a helyszínhez. Igazi jel-
lemformálásra nincs lehetőség. A nagy
színpadon az alakokkal együtt elvesznek
a jellemek is. A csöndes, visszafogott
dialógusokat a színészek kikiabálják, ar-
cuk rezdüléseit nem láthatjuk, szemük
villanása, egy-egy gyors mozdulatuk nem
érvényesül. Az pedig természetes, és így
is van jól, hogy Ruszt József rendezői
elképzelésébe nem férhet bele romantiku-
san ágáló mozdulat, fegyelmezetlen teat-
ralitás. Ne bántsuk hát a színészeket, nem
ők a hibásak a dráma gyöngeségeiért, a
színpadi megjelenítés lehetetlen helyze-
téért. Mondjuk azt, megtették, amit
megtehettek, és érjük be nevük fölsorolá-
sával. Kálmán királyt Balázsovits Lajos,
Almost Trokán Péter, Buzilla királynét
Sára Bernadette, Eufémia királynét Sza

kács Eszter, Marcellinót Hetényi Pál,
Albericust Kézdy György, a Boszorkányt
Tóth Éva játszotta.

A Dóm tér tanulsága

A Szegedi Szabadtéri játékok sokéves
problémája a prózai előadások hangha-
tása. A Dóm tér akusztikailag alkalmatlan
prózai szöveg előadására: nincsenek
megfelelő hangosító berendezések, a szí-
nész hangja mozgás közben elvész a mik-
rofonok között. Mindez elegendő ok
lenne arra, hogy azt mondjuk: a színpad
nem kedvez prózai játék színrevitelének.

Ám ennél többről van szó. Arról, hogy
a hatalmas téren lehetetlenné válik az in-
tim játék. Márpedig a világ drámairodal-
mának nagy többsége, még a nagy sta-
tisztériát mozgató, látványra épülő prózai
alkotások is dialógokból állnak, s ilyen-kor
a színészek, bármily képzett beszéd-és
hangtechnikával rendelkeznek, képte-
lenek átzengeni a rivaldát. Gyakorlatilag
azt kell figyelembe venni, hogy a tér meg-
határozza a beszédet. Más a beszéd hatása
egy teremben, más akár egy hosszú fo-
lyosón, és megint más a szabad téren.

Ha a Dóm tér akusztikai tökéletesítése
megoldhatatlannak tetszik, ne álmodoz-
zunk Szegeden az ókori görög színházak
akusztikai csodáiról. Inkább vegyük vég-
re tudomásul, hogy e tér nem alkalmas
prózai bemutatókra, és adjuk át a helyet a
látványos zenés produkcióknak.

Páskándi Géza: Kálmán király (Szegedi Sza-
badtéri Játékok)

Rendezte: Ruszt József. Díszlet: Csikós
Attila. Jelmez: Wieber Marianne.

Szereplők: Balázsovits Lajos, Trokán Pé-
ter, Sára Bernadette, Szakács Eszter,
Hetényi Pál, Kézdy György, Baranyi
László, Tolnai Miklós, Falvay Klára,
Máriáss Melinda, Farády István, Jordán
Tamás, Kovács János, Áron László,
Füzessy Ottó, Mihály
Pál, Tóth Éva.

CSERJE ZSUZSA

Egervári színházi esték

A csodálatos vargáné

Egy képzelt pillangót kerget hosszú per-
ceken át a csillagos nyári estén Venczel
Vera és egy kisfiú. A fantáziapillangó el-
elröppen, de ők ketten a gyermekek va-
dászókedvével üldözik, míg csak szert
nem tesznek a zsákmányra. Ezt a látha-
tatlan pillangót plasztikusan varázsolja
elénk a kivételes színházi pillanat: költé-
szet lebegett az egervári játék felett,
amelynek „nemzője fecskeröptű képzelet",
s mint García Lorca darabjának
prológusában írja: ahol „nem ámulnak el
az emberek, ha például a fa füstgomollyá
oszlik, vagy ha három halból egyetlen
szóra, kézmozdulatra millió lesz, és egész
sokaság éhét csillapítja".

Az asszony, aki egyetlen barátjával, a
kisfiúval a képzelt pillangót üldözi, nem
egyszerű vargáné, hanem a költő drámai
múzsája, akit ebben a darabban egy öre-
gedő varga fiatal feleségének öltöztetett
be. Nagy belső energiáktól duzzadó lénye
előlegezi Lorca későbbi drámáinak
csodálatos nőalakjait.

A csodálatos vargáné, amely sorrendben a
második (korai) darabja, tökéletesen meg-
formált vígjáték, „szilaj bohózat", ahogy
műfaji meghatározása jelöli. E spanyol
népi hagyományokon nyugvó remekmű a
balladai elbeszélésmód, a meseszerűség, a
vérbő realizmus és a költői stilizálás olyan
szintézise, amely egyedülállóan a García
Lorca-i drámaköltészet sajátja.

„Az első felvonásban a vargáné csilla-
píthatatlan elégedetlenségével, elszalasz-
tott kérői emlegetésével s a láthatáron
sürgő udvarlóival elüldözi a háztól öreg,
békére vágyó férjét. A második felvonás-
ban az udvarlók (az öregbíró s a késre
menő ifjak) vannak abban a helyzetben,
amiben a férj volt: őket kínozza, s a férjét
sírja vissza. A férj egy vándor bábjátékos-
féle álöltözetében visszatér; kiismeri fele-
sége szívét, fölfedi magát, s visszaül a
kaptafa mellé, több bölcsességgel viselve
már felesége megnőtt kínzókedvét, amely
természetes, most megint őellene fordult...
A csodálatos vargáné voltaképp az emberi
esztelenség, a belátástalanság te-hát,
amely a körötte levő megbízható
valóságon átgázolva a vágyai kivetítette
képek felé tör, a férj mellett a kérők és.

Kézdy György és Balázsovits Lajos Páskándi Géza Kálmán király című drámájának Dóm téri előadásán
(MTI-fotó - llovszky Béla felv.)



udvarlók, az udvarlók mellett az elzavart
férj felé. Az őrültség szóval, hogy a ma-
gam ismerős szótárára térjek át. De itt jön a
temperamentumkülönbség! Lorcát ez az
őrültség, az élet szolid lehetőségeinek a
szétszaggatója, nemhogy kétségbe ejtené -
mondhatnám fellelkesíti. Az irónia,
amellyel bemutatja, beszélteti, nem a
bosszúállás, hanem az elragadtatás iró-
niája; úgy nézi hősét, mint pompás nőt,
hisz annak is írta meg - akinek minden
szaván, mozdulatán átlátunk, de csak an-
nál erősebben érezzük lényében a meg-
nyugodni nem tudó életerőt, a harcba
keveredő képzelet s a kikezdhetetlen be-
csület szívet megejtő bűbáját."

Azért érdemes ily hosszan idézni Né-
meth László gondolatait, mert kitűnően
érzékeltetik, hogy García Lorca dráma-
költészete kimeríthetetlen kincsesbánya, s
egy-egy darab a színpadi megformálás
hevében sokféle színárnyalatának mindig
más és más színét hozhatja felszínre.

Berek Kati ezúttal úgy érezte, A cso-
dálatos vargán a nehezen révbe jutó, félre-
értéseken alapuló, megszenvedett szere-
lemről szól. „Nem ismertelek első látás-ra,
csak másodszorra..." - szól a dal, s García
Lorca előadásba simuló megzenésített
költeménye is e mondandót erősíti. Az
előadás fókuszában hangzik fel a
gyötrelmes felkiáltás Venczel Vera szájá-
ból: „Énbennem a szerelem meg a tisz-
tesség tartja a lelket!" - ez a gondolat
szövi át az előadást. Itt kezdettől fogva két
- egymást nem igazán ismerő - szerelmes
ember veszekedése zajlik. A kor-
különbség csak elmélyíti a félreértéseket.
Ez az asszony, aki tizennyolc évesen lett
felesége a már öregedő, ötvenéves vargá-
nak, szinte szégyelli szerelmét ura előtt, s
ezt örökös perpatvarral palástolja. Ami-
kor zsémbelődik a férjével s azt kiabálja,
mennyire bánja, hogy hozzáment, érezzük
(s látjuk is), hogy csak az állandóan lesel-
kedő falunak játssza a sértettet: hadd
higgyék, hogy ők folyton veszekednek.
Hiszen a rosszindulatú környezet el sem
tudja képzelni, hogy e korban nem egy-
máshoz illő két ember szeretheti egy-mást.
Felbujtó megjegyzéseivel, cselszö-
vényeivel mindent megtesz, hogy szét-
dúlja e kapcsolatot. A vargáné ennek a
kegyetlen környezeti „elvárásnak" tesz
eleget akkor is, amikor látványosan ka-
cérkodik a falu fiatal legényeivel, miköz-
ben csúfosan ki is kosarazza őket. A hi-
székeny férjnek pedig alapot ad a félté-
kenységre. Pedig e pörlekedő asszonyka
egy-egy lágy mozdulata az éppen oda nem
figyelő férj felé, gyengédségről árul

kodik. A naiv, könnyen csapdába eső
varga hisz a látszatnak, mégis érezzük
(Dunai Tamás alakításának jóvoltából),
nem lehet igaz, hogy komolyan bánja e
házasságot, amelyre állítólag nagynénje
kényszerítette. Hiszen felesége imádni-
való gyöngyszem, s talán szerénysége
vagy éppen az önbizalom hiánya okoz-
hatja, hogy nem meri elhinni: viszont-
szeretik. Így aztán minden veszekedésük-
be csak belehergelik magukat, erőltetve az
okokat, s a hangos szóváltás titkos meleg
nézéseket, szemérmes érzéseket takar.

Ennek a vargának azonban nem mind-
egy, hogy mit mondanak róla, a világ vé-
leménye igencsak befolyásolja, nem vál-
hat nevetségessé, s ha következetes akar
maradni, el kell mennie. Így aztán (fájó
szívvel bár) elhagyja asszonyát. Az egye-
dül maradt feleség pedig, aki magányában
megerősödött, időnként nosztalgikus és
meleg pillantásokkal simogatja
vargájának elárvult munkapadját, szer-
számait. Amikor az álruhában hazatérő
férj leleplezi magát, felismervén, hogy
otthon a helye, az egymásratalálás mámo-
rában a vargáné így kiált fel: „Jaj, hogy
megvert az Úristen!" Ez a heves érze-
lemkitörés az újra kezdődő veszekedések
nyitánya is lehetne, ám Venczel Vera
hangján az ujjongó boldogság kifejezésé-
vé válik, s azt jelenti: boldog vagyok,
mert megáldott veled az Úristen!

Bár az előadásban a líra dominál, helyet
kap a vaskos népi humor is. Kackiás
bajszú, temperamentumos bíró teszi a
szépet, mozgása bikaviadort idéz, meg-
vadul a szépséges piros ruhás vargánétól,
s „o la la" felkiáltással veszi üldözőbe
(Kristóf Tibor pompás megformálásában),
bugyuta, reménykedő legény udvarol,
majd részeg tántorgással támolyog kifelé
a kocsmából a kirúgott (es berúgott)
borissza, a közönség harsány kacaja
közepette. Népmeseien gonosz piros, lila,
fekete, sárga, kék, zöld szomszéd-
asszonyok, ájtatos nénikék kárognak,
pletykálnak a színpadon; s maga a meg-
elevenedett rosszindulat :Zolnay Zsuzsa
Piros Szomszédasszonya, aki kígyóként
surran be a varga tisztességes házába,
hogy sziszegésével megmételyezze a le-
vegőt. Bolondos boszorkányok kese-
lyűkként vijjognak, létrákon magasba
kúsznak, hogy belenézzenek a tiszta ott-
honokba, vájkáljanak mások életében, és
szószátyár híreikkel körbesurrogják a
falut. Balladai levegőt áraszt az irigység
és gonoszság e dögcsapata, míg végül az
első felvonás végén visító haláltáncukkal
szinte megfojtják a kör közepén vergődő,

kitörni vágyó kicsiny vargánét. E színes
népi had a stilizálás remeke, plasztikus
mozgásuk (Dölle Zsolt tehetségének
eredményeként) drámabeli szerepüket
nyilvánvalóvá teszi.

Székely László díszlete ragyogóan
használja ki a vár adottságait, mély bar-
náival és villogó fehérségével andalúz
tájak melegét és ridegét árasztja, s ideális
keretet biztosít a játéknak. A zene is
funkcionális. A. dalok, amelyeket Sebő
Ferenc zenésített, García Lorca költésze-
tének gyöngyszemei, finoman idomulnak
az előadáshoz, néhol hangulati aláfestés-
ként, máskor a mondandót erősítendő.

S még egyszer a vargáméról. Talán a
Bernarda Alba háza Adelájának is köszön-
hető, hogy Venczel Vera oly otthonosan
mozog García Lorca világában. Hangja,
orgánuma, amely az elmúlt években még
zárt színpadon is időnként erőtlennek bi-
zonyult, most szárnyalással tölti be a sza-
bad teret, lényének tiszta bája, kecsesen
spanyolos mozgása, nyíló-rózsa-tempe-
ramentuma, finom humora elragadja a
nézőt. Alakítása a rendezőt is dicséri, aki
szerencsésen találta meg éppen benne az
ideális címszereplőt.

Egyébként Berek Kati nem csupán al-
kalmi nyári rendezést vállalt, amikor
szín-padra állította A csodálatos vargánét.
Izgalmas folyamatosságot sugall
életműve. Két évtizede immár, hogy
maga is nagy sikerrel alakította A
csodálatos vargáné címszerepét, azóta
színésznőként, előadó-művészként
egyaránt maradandót alkotott. Lényéből,
lényegéből adódik tehát, hogy mint a
költészet avatott értője, rendezőként is
remekelhessen. Érett szakmai
fegyvertárral s ami még fontosabb, egy-
séges és tiszta mondandóval állt a közön-
ség elé. Jelen van itt minden, ami a ma-
napság oly sokféleképpen értelmezett
„népszínház"-fogalmunkat egyértelműb-
bé teszi. A történet közérthetősége magas
színvonalú megvalósítással párosul.
Lélektani hitelesség a színészi játékban,
amely szerencsésen ötvöződik a stilizá-
lással, pergő ritmus, a humor és a líra
pontos adagolása.

Sevilla csillaga

Amikor García Lorca „La Barraca" nevű
társulatával járta Spanyolország falvait,
városait, műsorrendjén főként Cervantes,
Lope de Vega színművei szerepeltek.
Ezekkel akarta megszerettetni népével a
spanyol színműirodalom remekeit. Van
tehát következetesség abban, hogy az
egervári esték második bemutatójaként a
termékeny Lope de Vega egyik = e -



két tűzték műsorra. A rakétasebességgel
működő reneszánsz mester, Shakespeare
kortársa, felvirágoztatta a színjátszást,
megteremtette és diadalra vitte a spanyol
nemzeti drámát. Nemcsak témákat köl-
csönzött népi románcokból, de átvette a
nép nyelvét is. Másfél ezer színművé-nek
csak töredékét játsszák, Magyarországon
a demokratizmusával ékeskedő Hős falu
és A kertész kutyája szerepelt
leggyakrabban a színházak műsorán, pe-
dig a Sevilla csillaga is remekmű. A leg-
jellegzetesebb spanyol drámai műfaj, a
becsületdráma iskolapéldája. Tragikus
hőse Ortiz lovag, Sevilla csillagának,
Estrellának szerelmese, királya iránti hű-
ségből szörnyű tettre kényszerül: szerel-
mének bátyját, a tisztességes Busto Ta-
berát kell megölnie. Szerelem és alatt-
valói kötelességtudás tragikus harca zaj-
lik hősünk lelkében, s bár tette után fel-
mentetik, és elnyeri szerelmese kezét, a
fiatalok lemondanak egymásról. Tudják,
érzik: a halott báty emléke egész életen át
boldogságuk akadályaként kísértene. A
dráma másik központi alakja Merész
Sancho király, aki szemet vetvén a szép-
séges Estrellára, hatalma birtokában
olyan parancsokat ad, oly tettekre vete-
medik, amelyekkel a bekövetkező drámai
események okozója lesz. Lelkiismereti
válsága a hatalommal visszaélő uralkodó
hatásos megnyilvánulása.

A Sevilla csillaga Európa-szerte igen
népszerű volt. Nálunk már 1820-ban el-
játszotta a kolozsvári társulat, majd ké-
sőbb a Nemzeti Színház műsorán is sze-
repelt. A felszabadulás óta azonban nem
került színpadra. Nagy öröm tehát, hogy
végre műsorra tűzetett, még akkor is, ha
örömünket elhomályosítják a megvalósí-
tás hiányosságai.

Már a díszlet kérdésre késztet. Miért
ilyen ronda-szürke, miért ilyen otromba?
Miért vannak a magasban fehér tüllfáty-
lak, ölükben egy-egy óriás, téglalap alakú
hungarocellt tartva? A kérdés azért vető-
dik fel ilyen drasztikusan, mert a díszlet
esztétikai látványnak csúnya, viszont
semmi értelme sincs, a behemót hungaro-
cellek lehet, hogy modernek, de semmi-
féle gondolatot nem sugallnak. A jelme-
zek korhű pompájukkal hatnak, önma-
gukban szépek, ám nem illenek ebbe a
díszletbe. Amúgy ezeket a ruhákat több-
nyire viselni sem igen tudják!

Amíg A csodálatos vargánéban az ama-
tőr szereplők (a zalaegerszegi Reflex
Színpad tagjai) nemcsak észrevétlenül
idomulnak az előadáshoz, hanem színvo-
nalas játékukkal hivatásosok magaslatára
nőnek, addig itt az előadás egyik gyöngéje
lett a szegedi amatőrök közreműködése.
Egy festetlen, mégis üde leányarc kirítt
közülük: Matilde, az áruló rabszolgalány
szerepében Károlyi Anna finom, teatrali-
tástól mentes játékával hívta fel a figyel-
met.

A színészek sem álltak mind hivatásuk
magaslatán. Peremartoni Krisztina szép
fiatal leány ugyan, de nem igazán Sevilla
csillaga. A szerelmes leánynak még hi-
szünk, ám a bonyolultabb érzések mély
megélésével adósunk marad. Mert Est-
rella szerepe nagy tragikai erőt is igényel.
Hiszen ez a leány, Shakespeare Jú-
liájának távoli rokonaként hasonló érzé-
sek közepette vergődik, amikor megtud-
ja, hogy bátyjának gyilkosa éppen hőn
imádott szerelmese. Safranek Károly fia-
tal hősét is gyakran elsodorja a patetikus
szavalás, ám úgy tűnik, csupán gyakor-
Iatlansága és a rendezői kéz hiánya okoz-
za, hogy megformálatlanul és szertelenül

hagyja magát sodortatni indulataival.
Alakításában összemosódik az alattvalói
hűség, a becsület, a kételkedés, a hősies-
ség, a szerelem és a - lemondás oly sok-
féle érzése.

Merész Sancho királyt Sinkó László
alakítja. Ez a király cinikus és akarnok,
hatalomélvező, ám fantáziátlan uralkodó.
Gyenge, döntésképtelen, állandó udva-
ronca örökké ott sürög mellette, gondol-
kodik helyette. (Gyürki István simuléko-
nyan játszik alá Sinkónak.) Ha ezek egy-
másra néznek, félszavakból is értik egy-
mást. Ez a király szerelme érdekében gát-
lástalanul visszaél hatalmával, bár lelke
mélyén nem kegyetlen. Csak meggondo-
latlan, felelőtlen. Emberi életekkel labdázó
kamasz. Csodálkozik, amikor rádöbben,
hogy parancsát végrehajtották, még
lelkifurdalása is van. S akkor kapkodva
próbál mindent helyrehozni. Ám a tragé-
dia már bekövetkezett, s ő mossa kezeit.
Sinkó sokoldalúan jellemzi ezt a típust, de
kissé felszínesen, „kisujjából rázza ki".
Olykor érthetetlenül hadar, s időnként
olyan halkan beszél, hogy egyetlen szavát
sem érteni. Hogy Sinkó alakításához
milyen mértékben járult hozzá a rendezői
elképzelés, az megállapíthatatlan, hiszen a
az előadás többi összetevője semmiféle
egységes rendezői gondolatra nem utal,
sem a szereposztást, sem a játékstílust,
sem a külsőségeket illetően. (Az igazság-
hoz tartozik: Seregi Zoltán az utolsó pil-
lanatban „ugrott be" a kiszemelt rendező
helyére!)

Van azonban egyetlen szereplő, aki
emberi és művészi egyéniségének súlyát
alázatosan a szerep és az előadás szolgála-
tába állítja; Jordán Tamás Busto Tabera
alakját úgy formálja meg, hogy mindent
megtudunk erről a szeretetreméltó em-
berről. Csupa segítőkészség és jóindulat,
ha a húgáról van szó. A királyi kegy, a
meg nem érdemelt, gyanút kelt benne,
szerénysége mélyről fakadó, őszinte, jel-
leme megfontolt és bölcs. Okosan ok-tatja
ki az álruhás királyt, amikor az már
leleplezte magát, elhitetve vele, hogy nem
hiszi el, hogy ő a király. Csak így teheti
meg, hogy alattvalóként tapintatosan
megleckéztesse. Büszkesége, hősies
tartása is van Busto Taberának: miután
megtudja, hogy halálra szánták, maga dől
gyilkosa karjába.

Ha a dráma minden szerepe ilyen te-
hetséggel, ilyen súllyal oldatott volna
meg, akkor mondhatnánk igazán, hogy
örvendetes tény volt a Sevilla csillaga el-
játszása.

Venczel Vera és Kristóf Tibor Lorca A csodálatos vargáné című színművében (Egervár) (Ilovszky Béla
felv.)



Gömböc úr

Lope de Vega szerelmesei nem lesznek
egymáséi, mert becsületük bemocskoló-
dott. Moliére vígjátékában a fiatalok olyan
ártatlan hadigépezetet állítanak szerelmük
megvalósulásának szolgálatába, amely
meghozza gyümölcsét, és a szerelmesek
házasságra léphetnek. Áldozat ugyan itt is
van, s ez Gömböc úr. Ám Moliére
címszereplőjének tönkretétele kimerül
abban, hogy elüldözik a városból, ahová
házasodni indult. A darab arról szól,
hogyan hajtják végre azt az alaposan
előkészített tervet, amellyel meg-
akadályozzák, hogy Gömböc úr elvehesse
kiszemelt menyasszonyát, akit pénz-éhes
apja neki szánt.

A mechanizmus sikeresen működött.
Pedig ennek az embernek sokkal kevesebb
is elég lenne, hogy szedje az irháját.

Moliére mellőzött műve, a Gömböc úr,
nem tartozik a nagy komédiák közé, bár
jellemábrázolása plasztikus, humora sok-
rétű, a nevetségesség itt még nem öl, csak
„csiklandoz". Ahogy Illyés Gyula meg-
fogalmazta: Gömböc úr néhány elítélendő
tulajdonságával szinte eltörpül azok
mellett a féktelen szörnyetegek mellett,
akik későbbi nagy vígjátékaiban megje-
lennek.

Duró Győző dramaturg szakavatott
kézzel nyúlt a darabhoz. Apró szerep-
összevonásokkal (pl. patikus + első orvos),
jótékonyan ható szerepátadással (Lucette-
et Julie-vel játszatja, így színesebb lett a
Moliére-nél oly gyakran fakó-nak tartott
fiatal lányalak) gazdagította az előadást.
Merő Béla, akit hosszú évek óta amatőr
rendezőink legjobbjai között tartunk
számon, első hivatásos rendezését nem
használta fel önmutogatásra, nem erőltetett
a darabra semmiféle ál-koncepciót, friss
szemmel olvasta el a vígjátékot, és azt
aknázta ki a darabból, ami benne van.
Fantáziával bontotta ki a humor összes
lehetőségét, a tér minden pontját
bejátszatta, hogy a játék mozgalmasan
áradhasson. Jó színészvezető-nek is
bizonyult, tehetséges alakítások születtek.

A zord atya (Csurka László) ezüstbe
öltözött kegyetlenség, aki aranyra vágyik.
Gondolkodása merev és rideg, lánya
boldogsága egy percig sem érdekli,
viselkedését, döntéseit csak az érdek, a
pénz irányítja. Rátartisága, ostobasága
odáig juttatja, hogy végül akaratlanul is
ahhoz adja lányát, akihez nem akarta. O
az, aki cseppet sem kelti fel szimpátiánkat,
s csak örvendezünk azon, hogy be-
csapták. Nem így érzünk Gömböc úrral

szemben, aki hiú és nagyravágyó ugyan,
ám gyermeteg hibái nem teszik annyira
ellenszenvessé, hogy ne érdemelné ki
sajnálatunkat. Hollósi Frigyes Gömböce
szelíd és jámbor, hiszékeny nagy mackó.
Bamba becsületessége, megszeppent ár-
tatlansága szinte szeretetreméltóvá teszi,
Ahogy először megjelenik, rózsaszín sza-
lagjaival, fehér zsabójával, fekete kalap
jába tűzött rakás rózsaszínű rózsával: ne-
vetséges ugyan, de megható is. Az orvosi
székbe kényszerítve tehetetlenül vergődik,
mocorog, még vihorászik is, fogalma
sincs, mit akarnak tőle, időnként meg
szeretné kérdezni, mit jelent mindez, de
beléfojtják a szót! A szörnyű orvosok
karmai közt ő a megcsúfolt kisember! A
figura tragikumával azonban teljesen adós
marad! A tortúrákat rutinos hazudozással
szervezi Briganti, a nagy csel-szövő
(Újréti László), őt nem kedveljük meg,
mint ahogy barátját sem, az ifjú
szerelmest. Mert Balkay Géza fiatalem-
berében van valami kegyetlen vadság,
ahogy nemcsak a célja érdekében, de ön-
célúan is élvezi a szerencsétlen Gömböc
gyötrődését. A szadizmussá nőtt kegyet-
lenség azonban a két orvos alakjában ölt
testet. Moliére világhírű doktorfigurái-nak
két díszpéldánya látható itt. Két fiatal,
tehetséges színész, Bezerédy Zoltán és
Szirtes Gábor karikatúraszerű ábrázo-
lásában ijesztő fekete denevérek, egymás
ördögi tükörképei. Udvaros Dorottya
bájos és üde jelenség, Igó Éva tempera-
mentumos, villódzó (már-már szerepe ha-
tárait is túllépve), mindketten kicsattanó
életkedvvel vesznek részt a játékban. Az
előadás végén pontosan úgy történik
minden, ahogy Moliére instrukciójában
leírta: „Maskarák özönlik cl az erkélyeket
s a teret, s dallal, tánccal, muzsikával
rögtönöznek ártatlan mulatságot." És
Hruby Mária vidám és tarka öltözetei-ben,
Székely László színes selyemfüggö-
nyökkel ékesített könnyed játékterében
bohókás finálét csapnak.

BUDAI KATALIN

Elektra éjszakája

Szophoklész tragédiája Gorsiumban

Hagyománya van a görög-római klasszi-
kusok felelevenítésének egyik legszebb
nyári színházunkban, a gorsiumiban.
Nincs azonban hagyománya e művek
színpadra állításának, helyesebben, ha le-
számoltunk is a hősi, zengő-dörgő szá-
zadfordulós tragédiajátszással, helyébe
nincs mit tenni. Más műveken gyakorol-
nak, iskoláznak rendezők, színészek, így
lassan ezen alap színházi művek csakis
olvasmányként ismerhetők meg méltó-
képpen.

Ezzel a tétova bizalmatlansággal száll
szembe évről évre Tác-Gorsium. Teheti:
a legszelídebb pannon-hellén tája ha-
zánknak, a jóisten is kulisszáknak te-
remtette romjait. Időtlen derű és tágasság,
végtelenbe vesző üde fűszőnyeg.
Csakhogy eddig mindez látszott is, hiszen
eddig bölcs módon délutánra tették a já-
tékok kezdési időpontját. (Emlékezzünk
csak, milyen remek volt a Plútosz, előtte
Pécsi Ildikóval az Alkésztisz és a Helené!)
Minden, ami Gorsiumot oly kedvessé, a
görög-római szellemiséget szinte
tapinthatóvá teszi: a nap fényénél van je-
len. Sötétség, fáklyák, csillagok meg szú-
nyogok mindenütt lehetnek. Ilyen látvány
és atmoszféra azonban csak itt, s kár volt
erről lemondani. Nincs az a rendít-
hetetlen műélvezet, ami dacolna az elké-
pesztő szúnyoginvázióval és a repülőgé-
pek idegesítő robajával.

Ezek elhanyagolható külsőségek len-
nének, ha az előadás képes lenne minden
ellenérzést elnyomni. De éppen a tavalyi
itteni és a vidám színpadi sivár Plautus-
előadás volt az a mélypont, ami oly kiál-
tóan figyelmeztetett: felkészültebb, el-
mélyültebb, a környezet szellemét is tisz-
telő, a klasszikusokat számunkra újraér-
telmező színpadra vitelre van igény s
egyben lehetőség is. De nem volt még
elég az okulni-és megfontolnivalókból!
Szurdi Miklós és javarészt a szolnoki
Szigligeti Színház művészeiből verbuvá-
lódott társulat Szophoklész Elektráját (az
egész magyar klasszikusjátszásra jel-
lemző) változó színvonalon, eklektikus
módon mutatta be.

Pedig mekkora öröm a világirodalom e
páratlan nőalakját - akinek annyi arcát


