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SZÍNHÁZI LEVÉL 

LOPE DE VEGA A KÖRSZÍNHÁZBAN 
A ligetben igazi nyár 

van (még az utat is föl-
bontották): a cserszömörce 
pamacsai barnásan virít-
nak, a tamariszka aszpará-
gusz sűrű lett, lilán bóklá-
szik a nyári orgona, a gesz-
tenyéken már tüskés a ter-
més, vedlenek a platánok, 
a ritka, kis levelű hárs is 
virágzik, a lekaszált füvön 
tollaslabdáznak, másutt fe-
hér ruhában nagy csapat 
karatés gyakorol, eszelős 
hittel ismétlik komikus 
mozdulataikat, a tavon mo-

torcsónakmodellek cirreg-
nek és kanyarognak a rá-
dióirányítás szeszélye sze-
rint, a bronz-Washington 
fensőbbséges mosollyal f i -
gyeli ügyeskedésüket, egy 
kóborló dobbermann itt-ott 
járókelőket riaszt meg; 
mindez szétoszlik a tágas 
ligetben, míg a Körszínház 
előtt gyarapodik a csopor-
tosulás: megint bemutató 
van, ahogy évek óta, me-
gint kuriózum, ahogy évek 
óta. 

A 
MAGYARORSZÁGI 

FENEVAD 
Írta Lope Félix de Vega 

Carpio — a valaha is élt 
tollforgatók egyik legter-
mékenyebbje. A spanyol 
barokkban igazán nem lehe-
tett panasz az írók munka-
kedvére, Tirso de Molina 
vagy Don Pedro Calderón 
is sokat írt, Lope de V e g á -
tól azonban majd ' kétezer-
re tellett. Csoda-e, ha eb-
ben a témafaló életműben 

helyet kaptunk mi magya-
rok is? 

Nem tehetek róla, nem 
tudom Lope de Vegát ko-
molyan venni. Talán nem 
is tartott rá igényt, hogy 
komolyan vegyék, jóllehet 
az irodalmi tekintély izgat-
ta: Gongóra tudna erről 
beszélni. Föltehetően Lope 
de Vega mindent tudott ab-
ból, amit akkor a literá-
tusi mesterségből tudni le-
hetett: könnyedén szórta 
trocheusait, szonetteket, 
glosszákat vetett oda fél 
kézzel. Mániákus mesélő is 
volt, aki, ha rátalál igazi 



formájára, akár regényíró-
fenomén is lehetett volna. 

Ő azonban úgy vélte, a 
színpad a területe, jelene-
tezte, párbeszédekre szab-
dalta regényeit. Az ő szín-
padán, akár a regények-
ben, minden lehetséges volt 
— azon egyszerű oknál 
fogva, hogy díszletet nem 
alkalmazott, az csak a ké-
sőbbi barokknak, főként 
Calderón színpadának vá-
lik elengedhetetlen összete-
vőjévé. Szó se róla, díszí-
teni azért Lope de Vega is 
tudott: kicirkalmazott, szó-
szátyár mondatai közül em-
ber legyen a talpán, aki 
parányka gondolatot képes 
kicsikarni. 

Nem gondolatok foglal-
koztatták, hanem — ma 
így mondanánk — sloga-
nok. 

Ezért sem lehet komo-
lyan venni. 

Persze, azt azért megen-
gedem, hogy bizonyos ko-
rok — így az ő kora is — 
többre tarthatják ezeket a 
jelmondateszményeket, s 
hogy a grandeza mögött 
valódi erkölcsi értékeket 
gyaníthatnak. De mit kezd-
jünk ezzel mi? Fogjuk föl 
darabjait mesének, slogan-
jait mesei tanításoknak? 
A k k o r viszont némi báj, 
könnyedség szükségeltetne. 

Attól tartok, Kazimir Ká-
rolyt ezeknél a „fölfedezé-
seknél" immár tényleg csak 
a kuriozitás izgatja. Még 
csak vádolni sem szeret-
ném azzal, hogy ezt a 
csacskaságot, A magyaror-
szági fenevadat, jelentős, 
mai színpadra méltó darab-
nak gondolja. Sőt, az sem 
fordulhatott meg igazán a 
fejében, hogy — lévén esz-
ménye a népművelő szín-
ház — figyelembe kéne 

venni az általános művelt-
ség normáinak kialakításá-
nál. Ha valami magyaráz-
hatja választását, talán any-
nyi : kínál néhány szerep-
lehetőséget. Bár alighanem 
azt is ebben az átigazított 
formában. Nem állt mó-
domban az eredetit össze-
vetni az előadottal, a hal-
lott szöveg alapján azon-
ban úgy érzem, talán ak-
kor lennénk igazságosak, 
ha azt írnánk ki a színlap-
ra, írta és fordította Pás-
kándi Géza. Ez, ugye ellen-
tétesnek hangzik a Lope de 
Vegáról mondottakkal, de 
mit tegyünk, ha egyszer 
Páskándi álruhát öltött. 
Való ugyan, hogy az écák, 
a fordulatok a spanyoltól 
származnak, a magyarító 
betoldások, a szívfacsaró 
aggodalom Európa sorsa 
miatt azonban aligha tőle. 
Miként a jambikusra rán-
dított verslábak sem. (Min-
denesetre, nem sokkal több 
energia kellett volna hoz-
zá, hogy Páskándi eredeti 
darabbal ál l jon a Körszín-
ház rendelkezésére. ) 

Maga az előadás drama-
turgiai öszvér. Színházban 
színház, amely helyenként 
még össze is keveredik a 
cselekménnyel. Kasztanyet-
tek csattogtatásával vonul-
nak föl a szereplők, jelez-
vén, hogy ők azok a spa-
nyol színészek — a spa-
nyol couleur locale-ban —, 
akik majd előadják ezt a 
barbár históriát a király-
nak, aki maga László k i -
rály, a história főhőse. 
Vagyis, a kutya a farka 
után kapkod. Ebben azon-
ban kétségtelenül ott rej-
lik a lehetőség, hogy magát 
a színdarabot író (fordító) 
költőt is megjelentesse tár-
sulatával: a Lope de Vega 

korára utaló jelmezek mö-
gül a Lope de Vega-i rög-
eszmék hátha hitelesebbek. 

Mondjuk, hogy így van. 
És akkor? Mihez lehet kez-
deni ezekkel? Erre a ma-
gától értetődő kérdésre kel-
lene válaszolnia az előadás-
nak, de nagyvonalúan el-
siklik mellette. 

Az az érdekes, hogy bár-
mennyire cselekményes, 
fordulatos is Lope de V e g a 
(alias Páskándi) darabja, 
at trakt ívvá kell tenni, hi-
szen éppen a fordulatokat 
nem nehéz kiszámítani. K a -
zimir ezt az attraktivitást 
a sok mozgással, a színpa-
di látványossággal kíván-
ja megteremteni. Ez azon-
ban számos fölösleges meg-
oldást szül, bántó forma-
lizmus uralkodik el a ren-
dezésen. A királyi párnak 
— például — okvetlenül 
emberi erőt használó „ l i f -
ten" kell lejönnie a karzat-
ról, ami — úgy tetszik — 
a pajzsra emelés fordított-
ja kíván lenni, mert ezt 
így szokták ebben a hazá-
ban. A szereplőknek idő-
ről időre kerüldözniük kell 
a színpadot, így érzékelte-
ti a rendezés az alázatot a 
király iránt. Az angol k i -
rálynak is muszáj sánti-
kálva érkeznie (mintha 
egyedül csak ő sántítana 
ebben a produkcióban) és 
cs izmájával foglalatoskod-
nia, mert szerepét e l fe le j-
tették igazán megírni. A kü-
lönben feneszelíd fenevad 
újra meg ú j ra busó álarc 
mögé kényszerül, hogy meg-
ijesszen valakit. És így to-
vább. 

A darab kikerekítése vol-
taképpen a színészekre 
maradt. A színészek pedig 
készséggel ráálltak, hogy 
kölcsönözzenek. Kovács Ist-

ván László király szerepé-
ben minden színészi adott-
ságát, beleértve megjelené-
sének vonzóságát is, föl-
használja, hogy jellemet ál-
lítson elénk, és ez sikerül 
is neki. Hosszú idők óta 
nem láttuk ekkora szerep-
ben, tehát szívből örülünk 
alakításának. Az övével 
egyenrangú teljesítmény a 
két szerelmesé: Szerencsi 
Éva és Nagy Gábor meg-

formálásában. Szerencsi 
fölszabadult, üde és na-
gyon-nagyon kedves jelen-
ség ebben a szerepben, 
Nagy Gábor pedig bizonyít-
ja, hogy jóval többre hi-
vatott, mint amire eddig 
fölkérték. A címszerepben 
Voith Ági nagyon nehéz 
feladatot kapott: amit el 
kellene hitetnie, nem lehet 
elhinni. Ez azonban nem 
az ő hibája, az viszont igen, 
hogy időnként túlságosan 
harsány. Kánya Kata meg-
jelenésével, elegáns visel-
kedésével utalt királynői 
alkatra. Gór-Nagy Mária 
jelentéktelen szerepében 
humorérzékét csillantotta 
meg. Akárcsak Szirtes 
Ádám, akinek a bevonuló 
sántikálás után maradt ere-
je f inomabb gesztusokra 
is. Varga Vilmos és Kon-
rád Antal játéka viszont 
egy más stílusú színház-
ban a romantikus hősök 
megjelenítését idézné vala-
mikor a századfordulóból. 

Márk Tivadar jelmezei 
konvencionálisak voltak, 
i f j . Rajkai György díszle-
tei nemkülönben. 

A liget viszont este is 
szép és tágas, belefér akár 
ez a színházi élmény is, 
noha nem értem, miért 
nem égnek a lámpák ilyen 
kései órákban. 

Fábián László 

A MAGYARORSZÁGI FENEVAD (Körszínház) Kánya Kata, Kovács István, Szerencsi Éva és Szirtes Ádám az előadás 
egyik jelenetében. (Fotó: MTI — Benkő Imre) 


