
Színház

Egy örült naplója

Március 28-án nutattabe az Egyetemi Slánpad Gogol
EgylJrUltl'llJp/dp c.~ színpadiVlilt.ooatátKa·
pácsyMiklósl'I!Ildm:éSébenés IliBzerePéséveL A mlfaj
megjellllés-komikus~-kiemeli Kapéalynak
a darabr6J. allatotteIkéPZeIéSének Iényegét. Aze18Ö fel·
wnásban szabedra meri engedni természetes komikai
készséglét,humrit,MgyinnenjussanelszinteészreYl!t.
lem1l a második felvonás tragikumáig.

K.apáalyt feJ8'l8bM nlt és tennészetes játékkészség
jellemzi. A1aldtsa friss és dsztm1, az egymástól zené
vel elVlllasztdt jelenetekben szinte mindig sikerül új
at.ImSZférát teremt.enie.

Hunua~ nem erMálW, hanqp és ma.
nem lmin; a kmikumIIIinl:BJ. VáItar.atát béIranmg
snSIaW,ja, denirdgalllk IIIII\YÖ", &rn!DI\)'it a~mg
bméIáBalJIl'IflIWld és~ NemEqlOO a lmy
lI)'m 1rIJI!I7Jettt.dB:als~annak ellenére,Mgy
mim; a kirimtyák~~-lldmikaí

braYúJdlraisképes.MáIIéIztaz~tis7taésőszinte
haqpt is nindentúlzás és P&lEÖk\JIIIég néIkIll üti m:g,
akámlaka másldikÉ1vonás "Trqjka"jelenetében.

Ajelenltek közilt azonban nem núndig síkenll a
táwlságot áthidalnia, a feszültséget fenntartania A

Kiállítás

Corvinák

Paskai LászlóbíborospJimás,esztergomi érsekköszön
tő szavaivalnyiltmegaz OrszágosSzéchényiKönyvtár
kiállftótenneiben az évekótavárt.ésnagyerokkel, szer·
vezőmunkával előkészített BíblíothecaCorvimana ki.
áll1tás, Mátyás király halálának 500.évfordulóján.

Ma, amikor a kultúrára fordítható támogatás
szinte elolvadni látszik a társadalmi-gazdasági vál
tozások szorításában, igen örvendetes, hogy magyar
és kü1Rlldi intézmények, vállalatok szílkségesnek
érezték, hogy a költségvetésükből nemes célokra
adományozzanak. Nélkülük és a könyvtár dolgozói.
nak többéves elökéazftő IIDmklija nélkül lehetetlen
lett volna e nagy jelent68égl1 kiállítás megvalósítása.

Nagy királyunk világhfJil reneszánsz könyv.
tárának megmaradt darabjai a történelem viharos
századai során még soha nem álltak együtt sem a
szakmai sem a nagy nyilvánOllSág előtt. Kelet- és

jelenet zárása ill. az új jelenet kezdése néha nem
eléggé preáz, nem eléggé összef08Ott.A jeleneteken
belül néha ritmusbeli problémákjelentkeznek. nyen·
kor Kapácsynem találja meg a darabnyugvóponljait,
nem tucija egy pillanatra "megállitani" az elöadást.
Gyakran érzi a ritnmsváltás helyeit, s a váltás is
megWrténik, azonban neme~ pontosan, élesen,
ezért a váltásellenére is "egymásraan1sznak" az el·
különített egységek.Ez különll8en akkorválik zava
!'ÓVá, mikor a komikum--tragikum kényes egyensú·
lyát veszélyezteti: a másodikfelvonást előkészítő rövid
villanások elmosódnak az els/í felvonás komikumá·
ban, s ezzela darab ívelésétsza1dthaljákmeg.

A játék egészének képe, élményszenisége, a szö.
vegmondás és maz.gás sodrófel8'l8badultsága és mér
téktartása, az elemi erEliüjátékkészségés finomjéték
intelligenciaazonban arra enged következtetni, hogy
núndezek csupán az els/í e1öadások pontatlanságai.

KapácsyMíkl6s talánreménytelennek üínö kisér·
letre vállalkat.ott. Nem csupán a~ a szereppel
valöjníndenkoriki1zdehnétkellettmegvívnia. Megkel
lett szabadulnia egy legeOOáS alak1tásnak az ut6dra
mindig n)'Omaszt6 hatásától,számolniakellett a párlm
ZamJS8Jl játBmtt Gáspár.féle eIÖadáS érdekIÖdéSt mér·
séklöszerepével, s az"amatört"núndig sújtóelöftéletek·
kel. S hogy núndezt sikerrel leküzdött.e magában ésel
feled1ette néJiíiwlis, nem magyarázható mással, mint
kivételesen erős, rnélyblílfakadó játszani akarásával.

Gintli TIbor

Nyugat-Európa 19 nagy gyüjte~e jáJUlt hozzá
a kötetek kölcsönzésével a kiállítás sikeréhez. Mel.
lettok a nemzeti könyvtárban őrzött Corvinakat is
megtekintheti a látogató, így összesen 131 csoda
szép kódexben gyiinyötköclhetünk.

A kiállítás világszínvonalú. A felbecsülhetetlen
értékű Corvínak különleges tárolást és védelmet kí
vánnak, igy a tárlatnak egyszerre kell alkalmazkód
nia a várhatóan nagy érdeklödéshez és a bizton
ságos, a műveket teljes szépségükben bemutató és
megórzö technikai feltételekhez. A légkondicionálás,
a megfelelő fényviszonyok megteremtése, a kiegészí·
tő tárgyak, korabeli fegyverek, használati tárgyak
beszenése, a Corvinák restaurálása óriási szakmai
és anyagi erőketmozg6sitott.

Thdnunk kell, hogy talán soha nem voltunk távo
labb a reneszánsz embereszménytöl, mínt napjaink.
ban. A szépségeknek örülni tudó, kiegyensúlyozott,
müvelt, a tennészetet élvezőés becsülő ember talán
csak most van újra születőben. Rernéljiik, minél
több szülő és tanár kiséri el a gyerekeket a Buda
vári Palota F épületébe, ahol a kiállítás naponta
10 és 18 óra között tart nyitva, október 6-ig.

Czikora Györgyi
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