
keiről a rendező nem volt képes a maga
eszközeivel meggyőzni; sőt, az unalmas,
széteső játék Tamási drámaírói életműve
ellen munkálkodott. Lehetséges, hogy
másodszorra már meggondolatlan volt a
darabválasztás, felületes a műelemzés ?
Lehetséges, hogy e hanyagabb rendezéstől
egyenes út vezetett a Királyidillek minden
elmélyültséget nélkülöző, ötlettelen,
csupán egy-két színpadi sablonnal és
bombaszttal dolgozó színreviteléig?

Említettem már: a Királyidillek - siker. Jó
lenne, ha Kerényi Imre ebben a talmi
csillogásban nem a maga munkájának
igazolását látná.

*

Ha a rendezői koncepció fogyatékos, attól
még az előadás egyik-másik részeleme
értékes, emlékezetes lehet. Ha azonban
átfogó rendezői elképzelésnek a nyomát
sem fedezhetjük föl, akkor díszlet, jel-
mez, színészi játék egyaránt kudarcra van
ítélve.

Fehér Miklós színpadképei például első
pillantásra lenyűgözőek. A Lajos király válik
díszletének történelmi levegőt árasztó
sötét monumentalitása, a mű-virágfüzérek,
a misztikumba burkolt kolostor láttán
elégedett moraj hullámzik végig a
nézőtéren. Aztán kiderül, hogy ez a díszlet
teljességgel alkalmatlan tere a játéknak,
bár ebben a második darabban még úgy-
ahogy sikerül kivitelezni a színpadi
koreográfiát. A harmadik azonban:
viaskodás a díszlettel. A színpadkép nem
azt a teret jeleníti meg, amit A f fedelem
igényel, rosszul jelzi a jobbra és balra
nyíló hálószobákat, az Öreg diák
asztalkája pedig állandó akadálya a cél-
szerű és esztétikus mozgásnak.

Ezúttal Mialkovszky Erzsébet jelmezei
is csak a pompaigényt elégítik ki. Sablo-
nosan, unalmasan utalnak a szereplők
jellemvonásaira (hercegkisasszonyok,
Ditrik); olykor akadályozzák is a színé-
szeket a játékban (Erzsébet, Bethlen).

*

Ilyen körülmények közt csoda lenne, ha a
színészi teljesítmények közül csak egy is
túllépné a korrekt, rutinos megformálás
színvonalát.

Sztankay István nem először és való-
színűleg nem is utoljára találkozik Mátyás
király szerepével. A népmesék igazságos
Mátyását állítja elénk, így hitelesítve a
nem éppen vonzó uralkodói leány-
kereskedelmet. Sztankay érdeme, hogy
időnként kikacsint, s képes derülni saját

magán. Schütz Ila (Petronka), Cs. Németh
Lajos (Galeotti), Papp János (Iffju
György) kedvetlenül, valóban csak ru-
tinjukat kiaknázva játszanak; a roppant
lelkiismeretes Zenthe Ferenc megkísérli
egy-két színnel gazdagítani korábbi öreg-
legényszerepeit.

Lajos király alakja Juhász Jácint meg-
formálásában daliássága ellenére is súly-
talan; teljes rendezői baklövés, amint
megérkezése első perceiben királyi jelvé-
nyeivel szerencsétlenkedik. Sunyovszky
Szilvia fenségesen szép, a szövegmondás-
ra legtöbb gondot ő fordít. Szánalmas
látni a kitűnő epizodista Bálint György
szenilis szökdécselését, amit Phoebus
szerepében kényszerít rá a téves rendezői
elgondolás.

A fejedelem alakját Bessenyei Ferenc
fölemeli önmagához, de csodát tenni, saj-
nos, ő sem képes. Gábor Miklós, Tolnay
Klári, Psota Irén után, úgy tűnik, az ő
tehetségét sem jól használja ki színháza -
legutóbbi szerepei legalábbis méltatlanok.
Szalay Edit a huszonhat éves, érett,
fondorlatos asszony helyett hancúrozó és
szemtelen bakfist alakít - azt jól. Szénási
Ernő, Dózsa László és Dégi István -
jobb híján - korrekt szövegmondásra
korlátoZza játékát.

*

Bródy Sándor mintha csak előre látta
volna művei sorsát. Maga írta le (és sorait
monográfusa, Juhász Ferencné jog-
gal emelte mottóvá): „Ha majd száz év
múlva a magyar értékek asztalfiókjában
fognak kutatni, valakinek kezébe fognak
jutni az írásaim, s hallom, amint azt fogja
mondani : »Nini, kis pénzecske, kopott
Mária húszas, rozsda megette, penész be-
lepte, de nem rossz anyagból van, lehe-
tett volna belőle nagy ezüst serleget öt-
vözni, hogy akik szomjasak, habzó bort
belőle igyanak.«"

A Madách Színház előadása nem ötvöz
serleget, nem mutatja föl a kopott, de jó
anyagú „Mária húszast", csak a rozsdát.
A rozsdát is alig.

Bródy Sándor: Királyidillek
(Madách Színház)

Rendező: Kerényi Imre, díszlettervező: Fehér
Miklós, jelmeztervező: Mialkovszky Erzsébet.

Szereplők: Sztankay István, Schütz Ila, Cs.
Németh Lajos, Papp János, Menszátor
Magdolna, Zenthe Ferenc, Saárossy Kinga f.
h., Fehér Ildikó f. h., Fekete Gizi f. h.,
Bányai János, Juhász Jácint, Sunyovszky
Szilvia, Bálint György, Bessenyei Ferenc,
Szalay Edit, Szénási Ernő, Dózsa László,
Dégi István.

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ

Cirkusz az egész világ

Mindenki zavarban van.
Zavarban voltak mindenekelőtt a kor-

társak. Nem tudták mire vélni a Bertalan-
napi vásárt: hitehagyott lett Ben Jonson, a
„formaművész" ?

Zavarban volt az utókor: a zűrzavaros
vígjáték mindenkit meghökkentett, s
mindenki furcsán ítélkezett. A klasszicista
Pope a világ legjobb vígjátékának tartotta
a művet, az extravagáns romantikusok
ezzel szemben csak fanyalogni tudtak. A
viktoriánus korban szentség-törés volt a
darabot emlegetni - s ma egyre-másra
érkeznek a hírek a Bertalan-napi vásár
felújításáról.

Zavarban van a Nemzeti Színház kö-
zönsége: mindenki a szomszédját lesi, s
titokban szégyenkezik, hogy nevet. Za-
varban van a kritikus: szeretne maradék-
talanul azonosulni az előadással, s azon
kapja rajta magát, hogy kívülről figyeli a
történteket. És minél görcsösebben sze-
retne eggyé válni a színpadi világgal,
annál távolabb kerül tőle.

Csupán egy valaki kivétel: a rendező,
Major Tamás. Magabiztosan gyúrja a
darabot, a színészeket, a színpadot. Biz-
tonságérzete irigylésre méltó, bátorsága
pedig ámulatba ejtő. Úgy tűnik, Major a
nézők meghökkentésére épített, s min-den
bizonnyal az első próbáktól kezdve
öntudatlanul a néző szemével is nézte a
darabot. Eggyé vált benne a zavarba esett
és megriadt néző, valamint a maga-biztos,
határozott rendező. S ez a kettősség
érződik az előadásban: a zavart nem oldja
fel a biztonság, s a határozott rendezői
alkotásban továbbra is jelen van a ta-
nácstalanság.

Major következetes rendező. Szereti az
Erzsébet- és Jakab-kori drámairodalmat, s
szereti a cirkuszi formát, amelyet
bemutatóról bemutatóra csiszol és töké-
letesít. Éppen ezért a Bertalan-napi vásár
esetében felesleges azon töprengeni, hogy
a darab miatt választotta-e a cirkuszi
formát, vagy a cirkusz miatt nyúlt éppen
ehhez a vígjátékhoz - a kettő elvá-
laszthatatlan egymástól, hiszen az utóbbi
évek rendezései arról tanúskodtak, hogy
Majornál, legalábbis szándék szerint, a
darab és a színpadi forma kölcsönösen
feltételezik egymást.



A Bertalan-napi vásárt valóban nehéz
bármilyen más színpadi köntösben elkép-
zelni. A porond számára készült ez a
darab, vagy fogalmazzunk pontosabban: a
porond levegője élteti ezt a darabot. (A
60-as években az angliai Lancaster
egyetemi színpadán, s 1969-ben a Royal
Shakespeare Company előadása Terry
Hands rendezésében is elsősorban a cir-
kuszon, a kavalkádon volt a hangsúly).

A Nemzeti Színház nézői mégis hiány-
érzettel távoznak. Az első benyomás
ugyanis a következő: egy zűrzavaros ese-
mény részesei lettünk, amelynek se füle,
se farka, s ráadásul egy cirkuszi mutatvány
is a fejünk fölé nőtt, amiben legfeljebb
csak annyi öröm van, hogy nem kell félni
élő tigrisektől.

A darab és a cirkuszi forma ugyanis
kettéválik: egy idő után úgy tűnik, hogy
nem a cselekményre érdemes figyelni,
hanem arra, hogy ki hogyan ugrik vagy
rikkant vagy éppen esik hasra. Önállóso-
dott a cirkuszi forma, s közben éppen a
darab sikkadt el a kereplés, visongás és
ugrabugrálás közepette.

A cirkuszi formában nincs semmi ki-
vetnivaló. De nem nőhet egy darab fölé,
mint ahogyan természetesen nem is lehet
egy darabnak alárendelni. A cirkuszi
forma igazán akkor fogadható el, ha a
darab révén tartalom is lesz, mint ahogyan
a darab a cirkuszi tartalom révén
formává is válik. A Bertalan-napi vásár

esetében azonban a cirkusz megmaradt
cirkusznak, a darab megmaradt darabnak,
s így mindkettő csonka lett.

Ben Jonson drámája egy homogén vásári
világot ábrázolt, tele csalóval,
zsebmetszővel, lotyóval, stricivel, fűzfa-
poétával, bolonddal, kerítővel és ingyen-
élővel. Ebbe a viszonylag zárt, lekerekí-
tett, de mégis dinamikus világba toppan be
egy társaság, csupán vendégként, de
korántsem cél nélkül. Van, aki csak bá-
mészkodni jött ide, van, aki malacpecse-
nyére vágyik, van, aki a színdarabját
akarja előadatni, van, akit csak ideránci-
gáltak - három vendég azonban aktívan is
bekapcsolódik a vásár életébe : Richard,
egy fiatalember gyámja (Őze Lajos), aki
az örökös tagadás és megvetés szellemé-
ben éli napjait, Jámbor Hit-Sulyka, a
megrögzött puritán (Ungváry László), aki
legszívesebben a pokolba küldené az
egész vásárt, és Buzogh Ádám békebíró
(Kállai Ferenc), aki álruhában leskelődik
és kémlelődik, hogy azután ítéletet ül-
hessen a vásár felett. Mindhármójuk tö-
rekvése csődöt mond azonban: kiderül,
hogy hiú kísérlet a világra tőle teljesen

idegen erkölcsi normákat ráerőszakolni,
sőt kiderül, hogy az álruhás bíró a maga
kotnyeleskedésével és leskelődésével va-
lójában mindannak az ellenkezőjét éri el,
amit szeretne. Őt is ugyanolyan fából fa-
ragták, mint azokat, akiket el akar ítélni, s
így végső megbocsátása és az összes
szereplő közös lakomája inkább csak te-
hetetlen gesztus: mi mást lehetne tenni?

A dráma alapanyaga valójában ellenté-
tek és konfliktusok tömegét veti felszínre
s ezeknek egy jelentős részét Major ki is
használja. Kállai ügyetlenkedéseiben és
oktalan téblábolásában felismerhető, hogy
ez a békebíró, aki álruha nélkül félreis-
merte az embereket, álruhában sem jut
többre. Nem véletlen, hogy bármikor
hozzákezd a prédikáláshoz, sohasem fi-
gyel rá az, akihez dörgő intelmeit intézi

- s így szükségszerű, hogy a végén ért-
hetetlen morgásba fullad a szava, hiszen
úgysem érdekes, amit mond. Kiválóan
jelenik meg a színpadon a puritán álszent-
ség: a vakbuzgó puritán titokban zabálja a
pástétomot, és vedeli a vörös bort. Nem
csodálható, hogy a végén meghunyász-
kodik és befogja a száját, s eszébe sem jut,
hogy szembeszálljon a felsőbb hatalmak
parancsával, megalkuvása éles kritikája az
általa képviselt életelveknek. Ugyanez
vonatkozik Debellah-ra, a puritán nőre is
(Máthé Erzsi), aki a szűzies erkölcsöt a
legkisebb lelkiismereti zökkenő nélkül
képes érzékiségbe átfordítani. S a többi
szereplő is egy-egy gesz-tusban mély
konfliktusokra és feloldhatatlan
ellentétekre tudott utalni: Grácia (Bodnár
Erika) az igaz szerelem után só-

Major Tamás cirkusza. Szacsvay László és Gobbi Hilda a Bertalan-napi vásárban
(Nemzeti Színház) (Iklády László felvétele)



hajtozva hajlandó az első jöttmenthez
hozzámenni, Bogaras, az őrült (Egri
István) pedig a néző várakozásait igazolja:
csak egy őrült hajlandó a békebírót tisz-
telni és komolyan venni.

Hiábavalók azonban a burkolt ellenté-
tekre és ellentmondásokra való célzások,
gesztusok és gondolatok. Az előadás egé-
szére nem ez a jellemző, hanem az élet-
képszerű játék, ami sajnos ezen túlmenően
állóképpé változik. Külön problémát jelent
az a játékstílus, amibe a cirkuszi forma
belekényszerítette a szereplőket. Maga az
írott szöveg élettől duzzadó, vérbő
figurákat kívánna meg, a cirkusz lényege
azonban egészen más. Buzogh Ádám,
Csipetész vagy Hölgyész világa:
önmagában is teljes világ - az állatidomár
azonban csak állatidomár, a zsonglőr csak
zsonglőr. Az emberi mélység és teljesség a
porondon egy dimenzióvá zsugorodik: a
zsonglőrből csak arra vagyok kíváncsi,
ami benne a zsonglőr - s valójában nem is
őrá vagyok kíváncsi, ha-nem arra a
mutatványra, amire cselekedete irányul. A
színdarab esetében azonban az alak és a
színész magáért valóan is fontos - sőt
elsősorban azért, s művészi rövidzárlat
keletkezik, ha a színpadon csak azt a
külsődleges dolgot, viszonyt vagy
szituációt nézem, amire a színész irányul,
és elfeledkezem a színészről mint
egyéniségről, mint egyfajta (s itt zárójel-
be tehető, hogy milyen) totalitással ren-
delkező alakról. Természetesen ez nem
jelenti azt, hogy a színészt mint külön-
számot, állóképet vagy élőképet szemlé-
lem, hiszen a színész és alakja a színpadon
másokért is létezik. Sokkal inkább arról
van szó, hogy magáértvalóságának és
más-számára-valóságának kell dialektikus
egységet teremtenie.

A Bertalan-napi vásár szükségszerűen
megkívánja a vérbő és sokdimenziós
alakokat. A darab éppen azáltal áll össze
egésszé, hogy minden egyes szereplőt
számtalan viszony köt a többihez. Az
emberi személyiség azonban annál gazda-
gabb, minél több emberi viszonnyal és
kapcsolattal rendelkezik, s Ben Jonson
darabja a színpadon is ezért kívánja meg
az ilyen értelmezést. Major színpadán en-
nek az ellenkezője történik. A legtöbb
színész következetesen egy cirkuszi sé-
marendszerbe kapcsolódott bele - és jelen
esetben szükségszerű, hogy séma-
rendszert és ne formarendszert említsünk.
A színészek „egydimenziós" figurákat
jelenítettek meg, s ezzel az alakokban
benne levő gazdagságról mondtak le.
Legjobb példa erre Agárdi Gábor alakí-

tása volt, aki Csipetész helyett egy kabaré-
figurát alakított. De ez nemcsak őrá vo-
natkozik. A legtöbb színész kialakított
magának egy zárt gesztusrendszert, s eb-
ből nem voltak hajlandók kilépni. Ez
azonban azt eredményezte, hogy a néző
csak a jellemző gesztusokra figyelt, ezek-
nek örült előre - s nem az alaknak magá-
nak. Elszakadtak egymástól a színészek -
legalábbis olyan értelemben, hogy mint
egyéniségek és személyiségek képtelenek
voltak viszonyulni egymáshoz. Csak a
gesztusrendszer jelentett kapcsolatot - a
lényegi, emberi kapcsolat elveszett. Ezért
lett minden alakításból magánszám - ezért
lett csak cirkusz az egész.

Természetesen az egyes színészek já-
tékmódja között is volt azonban különb-
ség. Agárdi, Moór, Szacsvay stb. tökéletes
egysíkúsága jelentette az egyik játék-
módot. Ez semmiképpen sem jelenti azt,
hogy rosszul játszottak, sőt! Sokkal in-
kább arról van szó, hogy ők képviselték a
legkövetkezetesebben a Major által meg-
kívánt és a cirkusz által megkövetelt já-
tékstílust. Másfajta színt jelentett Kállai,
Őze, ők is kialakítottak egy gesztusrend-
szert, ami azonban nem volt olyan szigorú
és zárt, mint a többieké. Sokkal több
lehetőséget adtak arra, hogy emberileg is
viszonyuljanak a többiekhez - s ezért
elevenebb figurákat hoztak létre. A har-
madik szintet Törőcsik Mari és Gobbi
Hilda jelentette. Egyértelműen emberi
figurákat teremtettek meg, annak ellené-
re, hogy nem szakadtak ki a cirkuszból, az
előadás egész formavilágából. Gesz-
tusrendszerük teljesen nyitott volt, lehe-
tőséget adott arra, hogy emberi viszo-
nyokat teremtsenek a többi szereplővel.
Sajnos a többi színész zárt sémarendszere
megakadályozta ezt - s így Gobbi is, Tö-
rőcsik is magánszám maradt. Azaz: volt
egy jelenet, amiben ők ketten kerültek
össze, dühöngve és egymással farkas-
szemet nézve - s az előadásnak ez volt ta-
lán a leggazdagabb és legizzóbb pillanata.
Törőcsik és Gobbi játéka jelzi, hogy nem
is annyira a cirkuszi poronddal és a
cirkuszi formavilággal van baj, hanem
azzal a sémarendszerrel, amibe a színé-
szek belekényszerültek. Ők ketten is cir-
kuszt játszottak - de formákkal és nem
sémákkal. S ez hiányzott a többiek eseté-
ben. Gobbi és Törőcsik színházat játszott
a cirkuszban - a többiek csak cirkuszt a
cirkuszban.

Az erőteljesen szétaprózódott előadást
így a cselekmény csak lazán tudta össze-
fogni, s ezért az utolsó mozzanat mélysége
is kétségessé vált. Az eredeti darabtól el

térően a színpadon az utolsó mondat a
békebíró szájából hangzik el: „Szeretem,
ha jól érzik magukat az asztalomnál."
S a gesztus, amellyel asztalához invitálja a
korábban megvetett aljanépséget, köz-
tük azokat, akik egy-két órával korábban
tettlegesen meg is verték: szkeptikus, le-
mondó, beletörődött lenne - ha ez az egész
este folyamán megalapozódott volna. Így
puszta gesztus maradt, előzmények nélkül
- s ennyiben szkepticizmusa sem komoly.
Mélység helyett inkább csak
kacérkodik a mélységgel:

S itt vetődik fel újra a cirkusz problé-
mája. A cirkusz mint forma fogja össze a
darabot, s mivel az este folyamán a ma-
gánszámok következtében az alapvető
konfliktusok és ellentétek megfakultak,
erejüket vesztették, ezért a cirkuszi forma
a harmóniára, nem pedig a diszhar-
móniára fekteti a hangsúlyt. Végül is
mindent egységbe fog a porond, s a dol-
gok egysége fontosabb lesz a különböző-
ségnél. Ezt eredményezi az önállósodott
cirkuszi forma, a manézs, a bohócszámok
- s ez alighanem ellentmond Major szán-
dékainak. Természetesen úgyis meg lehe-
tett volna rendezni az előadást, hogy kez-
dettől tudatosan a harmóniát és az egy-
séget húzza alá a rendező. Ebben az eset-
ben azonban egy alapvetően más előadás
jött volna létre, s a kritikus akkor nem a
konfliktusokat kérte volna számon, ha-
nem a szándékolt harmónia megvalósu-
lását figyelte volna. Major Tamás rende-
zésében azonban kezdettől utalások tör-
ténnek a konfliktusokra, diszharmóniára, s
mivel ezek fokozatosan elhalványodnak,
nem alaptalanul hiányoljuk a következe-

tes rendezői gondolatmenetet.
Molnár Gál Péter a SZÍNHÁZ 1973/

10-12. számában kitűnő esszében rajzolta
meg a Major-féle cirkuszszínház kibonta-
kozását. Csak sajnálhatjuk, hogy a Berta-
lan-napi vásár előadása nem gazdagítja
egyértelműen ezt a pályaképet.

Ben Jonson: Bertalan-napi vásár
(Nemzeti Színház)
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