
Lope de Vega:
A magyarországi 

fenevad
Meglehet, szóbűvészkedésnek tetszik, 

mégis jellegzetesnek érzem, hogy bár 
a szabadtéri játékok sora: rendszerint 

a Körszínház premierjével kezdődik, maga a 
Körszínház mégsem szabadtéri színpad, lévén 
tetővel fedett, többé-kevésbé cirkusszerű 
építmény, színházzá alakított kiállítási pavi
lon. Amennyire zavarba ejtő a „létesítmény” 
pontos definíciója, olyannyira nehezen érté
kelhető a benne sok éve folyó művészi mun
ka tartalma is. A színház fogalmához kétség
kívül hozzátartozik a szórakoztatás, a látvá
nyosság is — az egészséges színházi struktú
rában természetes az olyan színpadok létezé
se, amelyek elsősorban vérbő látványosság
gal, cirkuszi hangvételű ötletekkel, kabaré
ízű humorral szórakoztatják közönségüket. 
Másfelől pedig drámatörténeti műveltségünk 
bővítésére, színműirodalmi tájékozottságunk 
frissítésére minden írott kiadványnál, „meleg 
ajánlásnál” hasznosabb egy olyan színházi 
műhely, amely a szakmai közvélemény előtt 
is kevéssé ismert darabokat, illetve dramati
zálható szövegeket dolgoz fel, ad elő.

Kazimir Károly vállalkozása, hogy a köny- 
nyed látványosságokat és a drámatörténeti 
tanulmányokat nyári színházában, a Kör
színházban szerves egységben kínálja, önma
gában merész és tiszteletre méltó kísérlet. 
Csakhogy a huszonharmadik körszínházi nyá
ri évad esetében már meglehetősen visszás, 
mondhatnánk, sértő lenne a szándékot dicsér
ni — a bemutatott produkciót, jelen esetben 
Lope de Vega A magyarországi fenevad című 
darabjából készített előadást csakis önmagá
ban, a körszínházi koncepció részletesebb 
megvitatása nélkül érdemes értékelni. (Az is 
valószínű, hogy a Körszínház elmúlt két év
tizedének esetleges színháztörténeti elemzése 
is csak a konkrét produkciók alapján lenne 
elvégezhető. )

Az idei körszínházi darabválasztás bizonyos 
értelemben visszatérést jelent a dramaturgiá
hoz, a drámai alapokhoz. Kazimir ezúttal 
megírt, európai színművet állított színpadra. 
A Körszínházban, úgy látszik, mégiscsak kö
telező kuriózumot most a darab témája, „ma
gyar vonatkozása” jelenti. Magam ugyan sem
milyen szenzációsat, meglepőt nem látok ab
ban, hogy a közel kétezer darabot „legyártó” 
Lope de Vega néhány magyar témájúnak lát
szó művet is papírra vetett (feltehetően nagy 
sebességgel): végre is a magyarság egy évez
rede épp olyan integráns része Európának, a 
kontinens történelmének, mint a többi euró
pai nemzet. (Nem jobban és nem kevésbé. ) 
Mindettől függetlenül a Magyarországi fene
vad tökéletesen alkalmatlan arra, hogy „mit 
gondolnak rólunk külhonban”-szerű, kétség
kívül közérdeklődésre számot tartó kérdésre 
választ adjon — azon egyszerű oknál fogva, 
mert a darabnak valójában semmi köze sincs 
Magyarországhoz, még annyira sem magyar, 
mint amennyire a Hamlet „dán” lenne. Lope 
de Vega e művében Magyarország csakis any- 
nyit jelent, hogy távol Barcelonától, de még 
keresztény földön játszódik a történet. Amely 
különben a korabeli drámaírás hatásos kliséit 
ismételgeti a tétovázó királyról és angyali ár- 
tatlanságú nejéről, akit ármányos testvérhúga 
egy időre kitúr a trónról és a hitvesi ágyas
házból, hogy aztán mesebeli bonyodalmak 
után kiderüljön az igazság, és helyreálljon az 
aranykor, mely „tudvalevőleg” a jó királyok 
uralkodását jellemzi. A kitett gyerek, a rossz
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testvér, az elszegényedett, de becsületes ne
mes, a hamisított levél és a többi motívum 
szerzői jogot és nyelvi határt nem ismerve 
járta be a korabeli drámairodalmat, hol sike
resebb, hol — mint A magyarországi fenevad 
esetében — sikertelenebb művet eredményez
ve.

A fordítás-átültetés (dr. Luis Martinez és 
Páskándi Géza) munkája után a rendező Ka
zimir Károly „magyar színpadra alkalmazta 
a darabot”. Nehéz lenne megmondani, miben 
különbözik a körszínházi fogalmazás szerinti 
„magyar színpadra alkalmazás” az általában 
szokásos „színpadra alkalmazástól”. Talán ab
ban, hogy szellemesnek aligha nevezhető ki
szólásként a színpadi magyarok „óva intik” 
Angliát? Vagy abban, hogy az angol királyt 
játszó Szirtes Ádámnak, ki tudja miért, egy 
jóságos, de kissé ütődött zsírosparasztot kell 
fájós lábbal színpadra vonszolnia? Esetleg 
Dimulász Miklós bántóan erőltetett, ízetlen 
tájszólás-paródiájában? A népszínműveket 
utánzó „borral-tánccal” csordogáló álvidám 
mulatságokban? Nem tudjuk. Mindettől az elő
adás semmivel sem lett „magyarországibb”, 
sem korszerűbb. A színdarab gyengécske drá
mai magva megmaradt ugyan, de a köré ke
rített látványosság minden vélt harsánysága 
ellenére ötlettelen, tartalmatlan, kiüresedett. 
Valahányszor legalább közepesen sikerülne 
megoldani egy-egy enyhén közepes drámai 
helyzetet, elsül egy láthatatlan cirkuszi pisz
toly, és a „vigasság” elsöpri az erőtlen pró
bálkozást. A színészek — köztük az említett 
mellékszereplők mellett a három női fősze
replő,   Voith Ági,    Kánya Kata,    Szerencsi Éva 
és királyként Kovács István — kidolgozatlan 
szerepeikkel nem tudtak mit kezdeni, s ne
héz lenne megmondani, hogy a drámai ala
kítás helyett hatásvadász módon mulattatok, 
vagy a korrekt, de szinte észrevehetetlenül 
sápadt játékot nyújtók választják-e a kiseb
bik rosszat.
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