
Az előadás legbántóbb vonása éppen
az, hogy a színészek egészen különböző
módon, más és más jelleggel játszanak.
Van itt régről-régről ismert kabaréstílus
(Csonka Endréé), realisztikus megfor-
málásra való törekvés (Für Anikóé a
bankelnök lányában és Kovács Jánosé a
vezérigazgató alakjában) és színészi
technikából és technikával operáló, vala-
mint érzelgősségre építő megoldásmód
(Rátonyi Róberté).

És sajnos ezek az egészen különböző
színészi megoldásmódok azok, amelyek
nemcsak erre az előadásra, de a mai
magyar színházi előadásokra oly nagyon
jellemzőek. Ha nem is mindig ennyire
kirívóan. A színpadon nem az ilyenfajta
játékstílusbeli különbözőségekkel lehet
életet teremteni. A színpadon egyébkent
sem életet kell látnunk, hanem műalko-
tást. a műalkotásoknak az életet felidéző
aspektusával. A műalkotás egyik ismérve
- az élettel szemben -, hogy stílusa van.

Még egy dolog szembetűnő, nagyon is
feltűnő ebben az előadásban. Az, hogy az
egészen fiatal színészek mennyivel
kevésbé ismerik és tudják a színészmes-
terséget, a színészi alakításokhoz szüksé-
ges technikát; és hogy nem ők, hanem
idősebb kollégáik azok, akik az előadás
minden részpillanatát komolyan veszik,
és minden részletben a maguk módján
pontosan teszik azt, amit tesznek. Ok
sohasem lazítanak. Talán ez a legmaibb
az előadásban.
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Kell egy csapat

Gaal József-mű Nyíregyházán;
Móricz-vígjáték Szolnokon

Kis magyar etnográfia

Peleske egy nagy város. Akkora, mint
Magyarország. Megy, csak megy az em-
ber, száz évek is eltelnek, lóháton meg
kicsit gyalog, odahagyva falvakat, ligete-
ket, pusztát, és sosem akar vége lenni,
mint ha minden körbejár. Az arcok is
mind ismerősek, a délibáb is fejre áll,
megy a nótárius, fel Budára, s nem akad
fenn azon, hogy minket még itt talál.

Belegondolván magát egy falusi jegy-
ző „alatsony sorsú" bőrébe, Gvadányi
József megírta annak nagy utazását, kezd-
ve a munkát „1787. Eszt. Scorpi Havának
másodikán és végezve Bak Havának hu-
szadikán, Új esztendő ajándékul az 1788-
ban Hazánkban élő érdemes és mindet.
Renden lévő Gavaléroknak és Dámák-
nak". Gaal József aztán, cirka száz év
múlva, színművet kanyarított belőle, az
eredeti szellemét megőrizve „az elaludt
vérű magyar szívek felserkentésére és
mulatságára". S most, hogy száz év újra
eltelt, Darvas Ferenc zenét is írt hozzá,
Várady Szabolcs új dalszövegeket szer-
zett, Bognár Róbert mai színpadra alkal-
mazta, bemutatta pedig a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház, Schlanger
András rendezésében. A peleskei nótár ius

a címe.
Furcsán kezdődnek a dolgok Szatmár

Vármegyében, ott is Nagypeleskén: igaz-
ságot kénytelen tenni a nótárius, Nagy-
Zajtay Zajtay István. Behoznak ugyanis
egy üstöt a legények, benne egy csúnya,
fekete boszorkányt, alá is gyújtanak tán
mindjárt. Ám az elöljáró Könyves Kál-
mánra és a Corpus Jurisra hivatkozva
„more patrio" kinyilatkoztatja latinos
respektussal: boszorkányok nincsenek.
Ezzel aztán nagy bajba keveri magát,
mert a banya, megszabadulván az életve-
szélytől, igen hálátlannak bizonyul:
bosszút forral ellene. Meg lehet őt is
érteni, hiszen egész fajtájának létezése
lett az imént kétségbe vonva. Mondja is:
„Amíg égetnek bennünket, addig hisznek
is bennünk." Igy hát Tóti Dorka legott
segítségért fordul feljebbvalójához,
fohászkodik Hekatéhoz, aki az Ej
Királynéja (s a titkos ráolvasásoké),
engedné meg néki, hogy ezt a kártékony
férget kiirthassa szépen. Az engedély
megjön, elindítva a

nótárius kálváriáját s egyben kalandos
útját a főváros felé, ahol még sosem járt.

Keresztútnál vagyunk, mint a tündér-
mesében. Erre tovább, vagy inkább arra?
Netán amarra? Nem a nótárius tanakodik
magára hagyottan: a rendezőnek kell a
helyes választ megtalálnia. Dönthetne
úgy akár, hogy fölrajzol egy parabolát,
mérgezett nyilakat irányítva benne az
origó felé; tehetné, hogy eljátszik egy
harsány népszínmű-paródiát, az is lehet
jó; csinálhat operettet vagy sorstragédiát
is, s még mi mindent, belefér, csak el ne
tévedjen. Ám őneki nincsen erre gondja,
nem tétováz, szét se néz, megy az orra
után egyenest, s jót mulatna rajtunk, ha
tudná, mitől féltjük ily aggályosan. Sze-
rencséje van. Ismeri a csillagokat, a fák
mohás oldalát, megérzi a víz szagát, tán
tud a madarak nyelvén is - könnyen
hazatalál. Az első pillanatban megüti azt
a hangot, amely úgy szól tovább a fülünk-
ben, mintha azt súgná: ez a világ olyan
egyszerű. Férfit öltöztet boszorkányru-
hába, kis híján még bajuszt is föstetve a
képére, hadd lássuk, milyen természetes
az is, ami fordítva van, a nótáriust meg
úgy küldi Budára, hogy alatta kilóg a
lóból a díszletezők farmernadrágos lába.
Itt most, ha tetszik, nevethetünk azon,
amit látunk, senki sem kívánja, hogy
mögéje nézzünk a primer történetnek,
Desdemona Desdemonát játszik, Othello
meg Othellót. Es kész.

Itt mindenki szerepel. Éji őr jön balról,
s lámpását lóbálva eldanolja, hogy tűztől,
víztől bizonyára óvna, „ha Peleskén óra
volna". Közben vidáman tart a nótárius az
első kelepce felé, örül a levélnek, mely a
fővárosba hívja, „meglátom - úgymond -
Mátyás király palotáját meg a Sándor
fiamat". Olyan bárgyú naivitás terül el az
arcán, mint Don Quijoténak a Rosinante
hátán. Amerre halad, jelenetek történ-nek,
s ezekben föltűnik a magyarság (és a
színház) megannyi alakja, produkálva
magát bemutatkozásul. Valószínűleg nem
marad ki senki: legények és lyányok,
német vasas, pesti korhely, tűzoltó meg
súgó, s mind, akibe útközben botlik a
főhős a barangolás révén.

Ivószoba a Hortobágyon betyárokkal
tömve, kiknek szemeik a pult mögé hajló
Zsuzsi-cafka csípején nyugosznak, mely a
nézőre szegezve perceken át ringik. „Ki a
legény a csárdában?" - bömböl végül
Szegfű Bandi félelmetes hangon, amire
kushad is mindenki, az épp betoppanó
jámbor utazót kivéve, aki, mint a várt
vendég, bekurjant az ajtón: „Itt vagyok!"
A virtusnak persze csaknem áldozatává



lesz, akkor megbékélnek, de máris szól a
Dorka (parasztasszonynak öltözve) titkot
elárulva: ez itten egy komisszárius
Debrecenből, kikémlelni és a vármegye
kezére adni a mulatozókat. Újfent neki-
esnek, s már a megyebiztos kell a kime-
nekítéshez, hogy a kalandoknak idő előtt
be ne fellegezzék. Egy ilyen „népszín-
művi, bohózatos easternburleszk" csoda,
ha nem harsány a ripacskodástól, ha benne
a mindenáron való mulattatás nincsen
erőltetve, a publikumot hamar elfárasztva
olcsó poénokkal. Csoda az, ha minden
mozzanata komolyan történik, diszkréten
ártatlan belefeledkezéssel a játszók tekin-
tetében, anélkül hogy szerepét bárki „értel-
mezné" jelekkel vagy stilizálással; az együ-
gyűség is csak úgy lehet hiteles, ha őszinté-
nek látszik. S az a szelíd bambaság, mely
átlengi az előadás minden egyes percét,
könnyen szabadul el a régi időkből és válik
otthonossá itt az ezredfordulóra, úgy, hogy
öröm nézni. Van egy szellem Nyíregyhá-
zán, amely, mint a géczi boszorkány a
nótárius útján, felbukkan a színház összes
produkciójában.

La Rochefoucauld híres aforizmája
szerint: „Ha megy, akkor nagyon megy,
ha meg nem megy, akkor nagyon nem
megy." Hát, a Móricz Zsigmond Szín-
házban megy most egypár éve. Egyívású
fiatal színészek csillapíthatatlannak lát-
szó, hatalmas energiája a társulatot olyan
lendületbe hozta, amely nem enged
megállást. Tudják egymás gondolatát, s
láthatóan élvezik, hogy egy húron pen-
dülnek. Mindannyiuké a csodatévő szel-
lem: közös. Együttes. A „Peleskei" szö-
vegkönyvén - el lehet képzelni - igen jól
szórakoztak az olvasópróbán, s könnyű
dolga volt föltehetőleg Schlanger And-

Jelenet A peleskei nótárius nyíregyházi előadásából

rásnak a jelenetek beállításánál, szándé-
kait félszavakból is megértették rögtön,
ha csak intett egyet vagy éppen kacsin-
tott. Szegény Minarik Ede, aki hiába
sóvárgott egy csapat után Sándor Pál
„Foci"-filmjében, mennyire irigyelheti
most Léner Péter igazgatót.

Az ötletek parádéjával kötéltáncot jár a
rendező. Egyrészt mert olyan sok van
belőlük (s azt esetleg meg is lehet unni),
másrészt meg a jellegük miatt: mindet a
végsőkig srófolja, addig a határig, ahol
már-már banálissá válik. De Schlanger
jól balanszíroz, egy-két bizonytalan lépés
ellenére fönnmarad végig. Nagy
mutatvány. Ahogy a búsuló juhászok a
színen beódalognak a magyar rónaságra -
mint hivatalnok az aktatáskát - magukkal
hozva a kellékeket: ki egy bográcsot a
tűzzel, ki egy leállítható papírbárányt a
hóna alatt, majd ahogy súlyosan lehever-
nek a roppant subákra, az oly fölényesen
könnyed rajza a „hallgatag magyar"-nak,
hogy egy szó nélkül mond róla tanul-
mányt. Hát még mikor dalra fakad az
egyik bojtár, szomorúan citerázva hozzá, s
ráförmed a botos juhász: „Ne ily búsat!",
mire, talán ijedtében, ugyanazt a nótát
pattogós ritmusban újra interpretálja,
akkor mintha a színpadi humor
nagykönyvéből látnánk épp egy példát.
Rólunk szól a pesti színházba betévedt
nótárius gavalléros mutatványa is, midőn
„Ne féljen, ifiasszony!" kiáltással fel-ront
a színpadra, megmentve Desdemonát
Othello kezeiből. Nagy „szakmai" tréfa
az örökös epizodista, a szobalány
magánszáma, melyben alighogy rázendít
panaszénekére sanyarú sorsáról, mellőz-
tetéséről, máris jön a primadonna, és
kitessékeli szigorúan.

Az „együttes" játék annyira dominál,
hogy a színészeknek még a kellékesek és
díszletezők is méltó társaik (s szinte nem
is meglepő, hogy egy átrendezés után,
mielőtt kimennek, a markos legények kart
karba öltve eljárnak egy kánkánt). Van
azért két főszereplő: a nótárius Simor
Ottó és a boszorkányos Mátrai Tamás.
Hasonlítanak abban, hogy megingatha-
tatlanok. Simor Ottó falusi elöljárója
végighordozza az országon masszív bár-
gyúságát, Mátrai Tamás angyali boszor-
kányát meg majdnem szeretjük, addig fon-
dorlatoskodik. Ezzel együtt nem mond-
hatni, hogy jobbak (ez dicséret akar
lenni!), mint a gárda akármely tagja, aki
színpadra lép az előadásban.

Nagy mulatság, jólesően felelőtlen szó-
rakozás ez a zenés bohózat, amely attól
jó igazán, hogy azt a látszatot kelti: meg
sem kottyant a nyíregyháziaknak, kis falat
ez nekik, fél kézzel odateremtik. Nincs
nehezebb, mint egyszerűnek lenni.

Gyönyörű dac

Itt valami nem stimmel. Látszik az az
első percben. Mintha mulatnának ebben a
régi úri házban, a bútorok a szobából
kitolva, csárdást húz a banda - és mégis:
fáradt ez a muzsikaszó, gyűröttek a tán-
cosok. Hiába erőltetné Balázs, a vendé-
gek már nem szívesen maradnak, így is
három napig bírták. Úgy kezdődik, hogy
vége van.

Móricz Zsigmond vígjátékát játsszák a
szolnoki Szigligeti Színházban: Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül. Jószerével sem-
mi sem történik, mégis bujkál valami
feszültség az elcsigázottságban, a vélhe-
tően nagy tivornya utójátékában, de ez
már kis parázs, kialudni készül. Urak,
hölgyek néhányan, utolsó erejükkel ki-
préselik még a „szalondalokat" a pesti
gigerliből: az ifjú jogász Viktorból - akit
álmosságában is harmonikus mozgásával,
a helyi lányokat könnyen elájultató
fővárosi fölénnyel formáz Bal József -,
aztán szétszélednek ők is, csak Veronika,
a víg özvegy nem veszi még kabátját, nin-
csen kedve hazamenni egyedül; ha nem
kérik föl, táncol kicsit magában, s aho-
gyan csusszan, aprókat lépve és kop-
pantva picikét cipője sarkával Császár
Gyöngyi, az rejt annyi bujaságot, hogy
nem meglepő, ha Balázs karjaiban talál-
juk. Pólika sem lepődik meg, a fiatal
asszony, de kitessékeli szépen.

„Az életem gyászban, dobra verik há-
zam. . ." - húzatja még Balázs a bandával,
de hogy kettesben vannak immár Pó-
likával, nem tudják az összetűzést elke-



rülni. Egyik sem enged. Pedig nem volna
nehéz, hisz az asszony, ha csak egy hangot
énekelne az urával... Az meg, ha
csendesedne végre... Dacolnak inkább.

Így aztán a konok ember átmegy a
kocsmába tovább duhajkodni, az asszony
meg szalad nénjei házába, odahagyva a
sajátját ő is. Zsani néni, Pepi néni, Mina
néni, negyedikként a cserfes kis Birivel,
kissé leplezett örömmel fogadják; nem
bánják azért, ha történik valami férfi nél-
küli, üres életükben. Sok kedves zsörtö-
lődés lezajlik itten, mire megoldódik min-
den, lehetőséget adva az írónak (magának)
életteli nyírségi figurák megteremtésére, a
rendező Csizmadia Tibornak és a szí-
nészeknek az élethű megelevenítéshez,
úgyhogy minden rendben is volna, lát-
hatnánk egy átlagosan érdekes (inkább
érdektelen) előadást, jó cigányzenével -
már akit ez serkent. Ám Csizmadia biztos
a dolgában, és komolyra fordítja a szót -
szinte észrevétlen. Kidolgozza a legapróbb
részleteket, mozdulatokat, tökéletesre
csiszol minden mozzanatot. Fölfogadja
Zsuráfszky Zoltán koreográfust, aki kisebb
csodát művel: olyan magától értetődő
természetességgel, nagy-vonalú
könnyedséggel táncol minden szereplő,
mintha az volna a főfoglalkozásuk.
Mennyit elárul egy-egy finom lépés...
Igazi zenekara színpad sarkában - profi
zenészekkel. Nincsen semmi a véletlenre
bízva. A nagy titok: az egységes stílus, a
még nagyobb: ahogyan ez meg-valósul.

A darab eredetileg négyfelvonásos, itt
két részben, azaz egy szünettel játsszák.
Azért kell pontosítani, mert mindkét rész
további két egységre bomlik. A nézőtér
akkor sötétben marad, a függöny azonban
amint összemegy, félig kinyílik ájra,
félszárnyra eresztik, s a gyönge világítás-
ban a szemünk láttára rendezik át a színt a
munkások. A csaknem gépies, össze-
hangolt, serény munka látványosságnak
sem utolsó. Hatalmas falak tűnnek el, és
ereszkednek le újak, oszlopfők emelked-
nek, ajtók, ablakok cserélődnek. Három-
négy perc. Ennyi elég az átváltozások-hoz,
és ugyanennyi később a visszacsináláshoz.

Nehéz Móricz gondolatait és főleg
indulatait pontosan kitalálni. Nem világos
egészen, kinek a pártján is áll. A színmű
alapjául szolgáló kisregényben
feszesebben fogalmaz, abból annyi bizo-
nyos, hogy nem örül a Balázs dévaj dor-
bézolásának, rokonszenvét inkább a szi-
gorú Zsani néni és Pólika mellett érezni, a
darabban már többet megenged, talán

szándékosan „vidámabbra", könnyedebb-
re írva a közönség kedvéért. Minden-
esetre ettől a nyíri birtokos Balázs átfor-
málódik kissé? kiváltképp Derzsi János
alakításában. Összetettebb, markánsabb
karakter, akinek megvan a maga igaz-
sága. Készséggel megértjük, hogy egy do-
logra igazán kényes, ha szemébe mond-
ják, hogy: nem. Érzékeny ember, akit
könnyű kiengesztelni, de ha már így adó-
dott, mielőtt békülne, elvárja a bocsánat-
kérést. Az neki jár. A kemény Zsani és
közte is izzik a feszültség, dacolni kény-
szerül vele is. A zsarnok öregasszony ki-
váltja a Pólika ellenszegülését is hamar,
így a hármójuk csatája, mely legalább
annyira bennük zajlik, mint kimondott
szavaikban, adja a darab és még inkább
az előadás alapját s legfőbb izgalmát,
végig Derzsi János alakjában összponto-
sulva. Csöndesen indulatos kitöréseiben
akkora erő szunnyad, hogy őszintén cso-
dáljuk Pólikál - s a Derzsi erejétől nyer
hitelt ő is -, amiért ujjat húzott véle.

Nem az a fontos végül., hogy a házassá-
got hogyan hozzák rendbe, arra vigyáz a
rendező a színészekkel együtt, hogy az a
fényes dac, mely a főszereplők szuve-
renitását őrzi, meg ne sérüljön a végső
kompromisszumban. S ebben Bajcsay Má-
ria Zsanija és Földesi Judit Pólikája egy-
formán sikeres szerencsére. Derzsi János
(vagy a rendező?) hibájául azt lehetne
felróni - ha valamit kellene mindenképp -,
hogy nem utáltatja meg eléggé a Balázs
felelőtlenségét, rokonszenvesebb, mint
kéne.

Kedvesen szájal Gombos Judit Biri
szerepében, Tardy Balázs olyan rafinált
cigányprímás, hogy alig venni észre: ella-
zsálja a zenélést, csak a bandát dolgoz-
tatja, Meszléry Judit jóságos Pepije, Koós
Olga süket Minája, Dobák Lajos szintén

önérzetes Lajosa mind a többiekkel jól
érzékelhető egységet képez. Az elmúlt
idény kiemelkedő szolnoki előadásai
folytatódnak ezzel a korrekt mestermun-
kával, mely részint szolgálhat például a
míves szórakoztatásnak, részint - ismerve
a színház idei terveit - mutatja, hogy
Szolnokra egyre inkább kell és érdemes
figyelni nagy várakozással, mert az or-
szág egyik legjobb társulata van formáló-
dóban - vagy alakult ki éppen.
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Simon Mari, Molnár Erika, Horváth László
Attila, Földi László, Stettner Ottó, Gados
Béla, Szabó Tünde, Hetey László, Vennes
Emmy, Balogh Béla, Csorba Ilona, Gábos
Katalin, Magyar Éva, Gedai Mária, Juhász
György, Tóth Károly.

Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó
nélkül (szolnoki Szigligeti Színház)

Díszlet: Lábas Zoltán. Jelmez: Mialkovszky
Erzsébet m. v. Koreográfus: Zsuráfszky Zoltán
m. v. Dramaturg: Morcsányi Géza. A rendező
munkatársa: Harsányi László. Rendezte: Csiz-
madia Tibor.

Szereplők: Derzsi János, Földes Judit, Baj-
csay Mária, Meszléry Judit, Koós Olga, Dobák
Lajosr Gombos Judit, Fekete András, Sebes-
tyén Éva, Császár Gyöngyi, Bal József, Balog
Judit, Ecsedi Erzsébet, Tardy Balázs, Árva
László.

Derzsi János (Balázs) és Meszléry Judit (Pepi) a Móricz-darab szolnoki előadásában (Sípos Géza felv.)


