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TAKÁCS ISTVÁN

Stílusegység, merre vagy?

Fővárosi Operettszínház: Vujicsics Ti-
hamér-Kardos G. György-Brand István
(Iszajev és Galics vígjátéka nyomán):
Négyen pizsamában, valamint: Leo Fali:
Pompadour; József Attila Színház:

Geoffrey Chaucer (meséit színpadra al-
kalmazta Martin Starkie és Nevill Coghill,
zenéjét szerezte Richard Hill és John
Hawkins): Canterbury mesék; Madách
Színház: Eugen Scribe Egy pohár víz című
darabját átírta Mészöly Dezső, zenéjét
szerezte Fényes Szabolcs: Sakk-matt;
Irodalmi Színpad: Peter Weiss: Makinpot
úr.

Ahány mű (és ahány színház), annyi-féle
kategória, a zenés színpad ötféle mű- és
válfaja. Ugyanakkor, különbözőségük
ellenére (vagy éppen emiatt) ritka alkalmat
kínálnak egy bizonyos szem-pont szerinti
vizsgálódásra. Vizsgálódásra, mondom, és
nem összevetésre, mert a Pompadour
éppúgy nem vethető össze a Canterbury
mesékkel, mint a Négyen pizsamában a
Sakk-matt-tal.

A „szempont" ezúttal: az előadások
stílusa. Pontosabban: stílusegysége. Ezen
belül is: a színészi játék stílusegysége. Ez a
nézőpont, annak ellenére, hogy alapvetően
más műfajú alkotásokról van szó,
meglehetősen azonos tanulságokat
szolgáltat mind az öt produkció esetében.

A Négyen pizsamában az utóbbi idő-szak
legzavarosabb stílusú előadása az
Operettszínházban. Kétségtelen, hogy a
szövegkönyv aránytalan dramaturgiai
felépítése, a gyakran indokolatlan és
mesterkélt cselekménybonyolítás, a túl-
adagolt kavarodások és félreértések, a
második részben önálló betétekre szét-
szakadozó jelenetépítés maga sem a leg-
pompásabb anyag a rendezés számára.
Kalmár András, a vendégrendező ehhez a
matériához - ki tudja, miért? - túl
tiszteletteljesen vagy talán túl megalku-
vóan, kényelmesen nyúlt; mindenesetre
ahelyett, hogy elplanírozta volna a he-
pehupákat, néhol még göröngyösebbé tette
az előadás útját. Kissé szigorúan

Ami mindezek mellett vagy ezeken túl
igazi stíluskavalkáddá teszi az elő-adást, az
a színészek szerep- és játékfel-fogásának
olyan fokú eltérése, amely már az esetleges
későbbi összehangolhatóság reményével
sem biztat.

Annak idején, mikor a Petőfi Színház-
ban meg akarták teremteni a musical
otthonát, a közönségnek nem kellett még ez
a műfaj, és színészek sem voltak hozzá.
Azóta a színház megszűnt, viszont felnőtt a
musicalt értő és igénylő közönség, s itt
vannak a műfaj stíluskövetelményeit
színészi anyanyelvként beszélő fiatal
művészek. Az eredmény: egyetlen
színházban, a szereposztások elkerülhe-
tetlen keveredése miatt szinte ugyan-
azoknak kell játszaniuk a Luxemburg
grófjában vagy a Csárdáskirálynőben, mint
a West Side Storyban vagy a Hello, Dolly!-
ban. Ez a bűvészmutatvány akkor még csak-
csak sikerül, ha a fiatal színészekről van
szó, bár ők az úgynevezett klasszikus
nagyoperettben is mást játszanak; ám ha az
operett hagyományos stílusában felnőtt és
attól szabadul-ni nem tudó (nem is akaró)
színészek rándulnak át más szférákba, az
eredmény legtöbbször lesújtó.

A Négyen pizsamában ezt a „kibékít-
hetetlen ellentmondást" szemléletesen
demonstrálja. A darab motorja, a Di-
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fogalmazva, e huppanók egymásutánisá-
gából áll össze a darab ritmusa, ami egy
autóbuszútnál még megteszi, de színházi
előadásban nem nevezhető kívánatosnak.

Az sem hat jótékonyan a Négyen pi-
zsamában előadására, hogy Vujicsics Ti-
hamér önmagában remekül szórakoztató,
számtalan zenei ötlettel, sziporkával teli
zenéje, amelyben a komponista közismert
és nem mindennapi karikírozó készségét
szinte tobzódva éli ki, igazából nem
musical-zene, legalábbis ha a musical
zenéjét a műfaj klasszikusai által
megteremtett normákhoz mérjük, és a
szoros dramaturgiai beágyazottságot, a
cselekmény továbblendítését és a karak-
terek behatóbb megismerését várjuk tő-le.
Furcsa ezt mondani, de ez a zene
túlságosan intellektuális, túl sok apró - és
az előadás sodrában alaposan meg sem
figyelhető - finomsággal tűzdelt ahhoz,
hogy a néző belefeledkezhessen; ön-állóbb
életet él, mint a műfaj törvényei ezt
megkövetelik, illetve megengedik.
Ráadásul a színház zenekara, akárcsak más
hasonló modern zenék esetében, ta-
nácstalanul áll a Vujicsics-muzsika elő-
adási követelményeivel szemben: ritmi-
kában, dallamformálásban éppúgy, mint a
kottakép együttes és hangszerenkénti
megszólaltatásában.



dier-t játszó Kertész Péter jelenleg alig-
hanem a legjobban közelíti meg azt a
színésztípust, amelyre a modern zenés
darabokban szükség van: fölényes és tel-
jesen modern mozgáskultúra, jó beszéd-
technika, kitűnő tánckészség, ha kell, az
akrobatika határáig is elmenő bravúrokkal -
s mindehhez jó énekhang. Alakítása most is
telitalálat, akárcsak a West Side Storyban,
a Knock Outban vagy a Péntek Réziben.
Ugyanígy ízig-vérig friss és mai jelenség
Várhegyi Teréz és Kovács Zsuzsa, ha a
szerepeik most nem is egészen rájuk
szabottak. Mellettük azonban egy más
világból, a nagyoperettből érkezik a
színpadra Rátonyi Róbert, e világ sok,
ismert sablonjával, s ha nem is ilyen
mértékben - és ezen a már-már
klasszikusnak mondható szinten -, de
Homm Pál alakításában is ezek a vonások
uralkodnak. Fónay Márta viszont - hogy a
fiatalok erősen idézőjeles, stilizált
játékmodora s Rátonyi-Homm operettes
megoldásai mellett a kép még tarkább
legyen - a realista vígjáték stílusában
játszik, igaz, nagyon jól, de ebben a
darabban és általában ezen a szín-padon
nem erről van szó. És még mindig van
valami: ifj. Latabár Kálmán, aki a
burleszket képviseli ...

Az összebékíthetetlen stílusok egyidejű
jelenléte időnként roppant mulatságos
szituációkat teremt - egyetlen szépséghiba,
hogy ez a mulatságosság igen gyakran nem
az előadásból, hanem az előadás miatt
keletkezik.

A színház másik előadása, Leo Fall
nagyoperettje, a Pompadour azzal a re-
ménnyel kecsegtetett, hogy a műfaj e
reprezentáns alkotásában találkozhatunk a
maira hangolt klasszikus nagyoperett-
stílussal, amelyben megmaradnak a
hagyományos és szinte kötelező
megoldások, de az egész előadás meg is
haladja ezt a ma már önmagát túlélt ha-
gyományt. Egy ilyen szellemben meg-
formált kitűnő pécsi Bál a Savoyban
előadás több éves, de máig friss és kel-
lemes emléke merült fel bennem - s most is
hasonlót reméltem, hiszen a Pompadour
librettója szinte tálcán kínálja az efféle
megközelítést. Csalatkoznom kellett:
Seregi László rendezése, ha más előjellel
is, majdnem ugyanazokat a hibákat mutatja,
mint Kalmár Andrásé a Négyen pizsamában
előadásán. A különbség lényegében annyi,
hogy a Pompadour esetében egy állítólag
az Operettszínházban már szinte „vérré
vált" stíluson belül találkozhatunk stí-
lustalansággal. Azaz: nemcsak a modern

zenés darabok előadásainak stílusa körül
nincs minden rendben, hanem a klasszikus
nagyoperetteknél sem.

Petress Zsuzsa, az előadás címszereplője
például senkitől sem zavartatva játssza a
hagyományos „grand style"-t, amint az egy
vérbeli primadonnától el-várható. Mozgása,
megjelenése, prózai szövegmondása,
énekstílusa mindezen a fölényesen ismert -
és jól is megvalósított - nagyoperett-
játékon belül van. Ám partnerei - és a
rendezés - ehhez egyáltalán nem igazodnak.
A kitűnő Németh Sándor, aki Kertész Péter
mellett a legjobban érti a modern zenés
darabok stílusát ebben a színházban,
mintha a Hello, Dolly! lendületes ke-
reskedősegédjét hozná a színpadra, né-mi
bohémséggel felöntve, és egy kis prózai
vígjátékstílussal spékelve. Marik Péter, a
délceg René megjelenésében igazi
bonvivánt sejtet, s mikor megmozdul és
énekelni kezd, ki is derül, hogy valóban az,
de a régi és rossz bonvivánsablonok
értelmében: bábumozgású, s a hangjában is
ott a rossz énektechnika miatti
„pakfoncsengés". Kovács Ibi (a látott
előadáson ő játszotta Belotte szerepét)
mintha Moliére valamely cserfes
szobalányát alakítaná - nem rosszul, csak
nem ide illően. S a Négyen pizsamában
előadásában homlokegyenest mást csináló -
egymástól is eltérő stílusú - Rátonyi Róbert
és ifj. Latabár Kálmán itt, egy szinte
lonesco-részletként ható, abszurd humorú
jelenetben (amelynek a lényege, hogy ki
kopog, kopog-e valaki egyáltalán, s ha nem
kopog senki, akkor miért nem jön be stb.)
olyan frenetikusan mulatságos, hogy szinte
nem is hihető, amit a darab egyéb részeiben
játszanak; a bárgyú király (Rátonyi) és az
agyafúrtan buta rendőrfőnök (Latabár)
figuráiban ugyanis egyébként csak a rutin
él. Ez a pompás betét azonban, amely arról
is árulkodik, hogy - mint azt jól tudjuk -
mindketten sokkal jobb színészek, mintsem
az említett két darabbeli alakításaik után a
felületes néző hihetné, nos, ez a betét
sajnos úgy kilóg az egész előadásból, hogy
maguknak a színészeknek is percekig tart,
míg korábbi figurájukhoz vissza tudnak
találni. Ilyképpen az erény az előadás
egészét tekintve különös módon hibává
válik, mert ebben az egyébként is
tarkabarka produkcióban tovább növeli a
stílusok zavarát.

Prózai színészeknek zenés darabban
játszani - ez mindig veszélyes vállalko-
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zás. A József Attila Színház társulata
azonban az évek során hozzáedződött az
efféle előadásokhoz. Nagy sikerű pro-
dukciók - az Imádok férjhez menni vagy A
kaktusz virága elnyűhetetlen szériái -
bizonyítják: ez a sajátos profil a társulat
szerencsés összetétele folytán különleges
színfolt a főváros színházi életében.

A Canterbury mesék előadása azonban
rámutat a színház zenés produkcióinak
néhány - nem először jelentkező -
problémájára, sőt, olyasmire is példát
szolgáltat, amit sajnos más szín-házakban
is elég gyakran tapasztalhatunk.
Ugyanakkor lehet, hogy ez a látványos,
közönségsikernek számító, ám lényegében
eléggé igénytelen, dramaturgiájában és
figuráiban is sok helyütt felületes,
zenéjében sokféle elemet nem mindig
szerencsésen keverő darab, melynek
legszembetűnőbb vonása vaskossága,
elfedi e problémákat a kevésbé Figyelmes
szemlélő és főként az átlagnéző elől.
Holott valójában éppen egy ilyen laza
építésű mű hozza felszínre azokat a
hibákat, amelyeket aggodalommal kell
szemlélnünk.

Kevés színházunk épít annyira mű-
sorpolitikájában és az egyes produkciók-
ban is egy-egy vezető színészére, mint a
József Attila Színház. Ez önmagában nem
kifogásolható - az ellenpéldák, amikor egy
színház nem használja ki színészeit,
legalább ennyire veszélyesek lehetnek. A
baj ott kezdődik, ha a vezető
színészegyéniségek egyszer csak elkezdik
a szerepek helyett önmagukat alakítani. Itt
van például ebben az elő-adásban Bodrogi
Gyula. Amit bármely előadásban csinál,
azon ott van egy sajátos, csak őrá jellemző
jegy; a natur-



bursch egy modern változata ő, akiben sok
kedves csibészség párosul kitűnő humorral
és bámulatos mozgáskészséggel. Bodrogi a
maga „kategóriájában" (akár-csak a fentebb
emlegetett Rátonyi Róbert és ifj. Latabár
Kálmán a magukéban) egyéniség és
fogalom. Most azonban - valószínűleg azért
is, mert az elő-adás Szirtes Tamás, a
rendező mellett Bodrogi Gyulát
játékmesterként is jegyzi - túlmegy azon a
határon, ahol még a jól ismert
színészegyéniség és a szerep követelményei
a kívánatos arányban jelentkeznek.
Nemcsak túlmozogja a figurát - bár
könnyedén és sok ötlettel, amint ezt
megszoktuk tőle -, hanem jellegzetes
hangsúlyaiból, beszédtechnikai fogásaiból,
mimikájából is túl sok Bodrogi Gyuláé és
nem a játszott figuráé. Ha hozzáveszem,
hogy Szirtes Tamás sok jó rendezői ötlete
sem áll össze egységes előadássá, mert
színészei szinte mind mást és mást
játszanak (Hor-
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váth Gyula erősen commedia dell'arte
stílust; Szabó Ottó régi diákszínpadok-ra
illő vaskosságú alakítást produkál; Kaló
Flórián szinte végig illusztrál; Szemes
Mari pedig egy vérbő reneszánsz-
komédiába illő, önmagában kitűnő, de itt
mégoly frappánssága mellett is stílust törő
realista figurát teremt), és nincs is ereje a
rendezőnek, hogy ezt a sokféleséget
valamiképp összehangolja, közelebb
hozza egymáshoz, akkor itt a veszély,
amire az imént utaltam: a színház
belesüppedt saját profilja kényelmes, jól
bejáratott rutinjaiba, és bár a közönség
még változatlanul bemegy, ha kedvencei
nevét látja a színlapon, ez inkább ve-
szélyes, mint megnyugtató. A vezető szí-
nészek rutinizálódása mindenütt gond le-
het - itt különösen aggasztó. Pedig a
társulat - amint már ennek számtalanszor
bizonyságát adta - többre képes. A hiba
nem is a képességben, hanem a ké-
pességeket csak feliben-harmadában ki-
használó, a könnyebb ellenállás vonalán
haladó produkciókban keresendő. Nincs
kockázatosabb egy színész - és egy
színház - számára, mint ha tehetsége
maximuma helyett csak rutinját kérik tőle,
s ebbe maga is belenyugszik.

S még egy megjegyzést: a Canterbury
mesék két előadását is láttam: a premier
előtti utolsó főpróbát s körülbelül a hu-
szadik előadást. Szomorúan kellett ta-
pasztalnom, hogy az eredetileg sem egy-
séges stílusú előadás tovább lazult, a hi-
bák nemhogy csökkentek volna a soro-
zatos előadások összecsiszoló hatására,
hanem inkább még jobban kiütköztek, s a
főbb szerepek alakítói még inkább ön-
magukat játszották, mint a megírt figu-
rákat; az eredetileg is túlságosan vastag
hangszerelésű zenekar még jobban el-

nyomta az éneket. Szóval az történt, ami
nem egyetlen színházunk hibája: az elő-
adás szétzilálódott. A tény azért különösen
lehangoló, Inert számos esetben ta-
pasztaljuk, hogy a premieren kitűnő pro-
dukciók is deformálódnak a huszadik
előadás körül. Hogy miért - az már nem
ennek az írásnak a témája, de érdemes
volna egyszer egy konkrét előadást nyomon
követni ebből a szempontból.

Vannak elpusztíthatatlan színműírók és
színművek. Eugen Scribe és darabja, a z

Eg y p o h á r v í z minden bizonnyal eb-be a
kategóriába tartozik. Erről a műről már
Vörösmarty is írt színikritikát (mérsékelt
elragadtatással), s vagy száz-harminc éve
állandóan felbukkanó darabja a magyar
színházak műsorrendjének. Klasszikus
értékű mű lenne? Aligha. Inkább az a fajta
ügyes színpadi alkotás, amely elég
mesterségbeli tudással szerkesztett, s
elegendő fogódzót ad a színésznek-
rendezőnek ahhoz, hogy játékkedvét kiélje.
A legtöbb színész legalább annyira szereti
ezeket a nem túlságosan igényes, de éppen
ezért az ő számára sok lehetőséget nyújtó
darabokat, mint a nagy, súlyos feladatokat -
talán mert ezekben a játékokban a színészi
mesterség teljes fegyvertára felsorakozhat.
Scribe, aki jó néhány opera librettóját is
jegyzi, ebben a „librettóban" éppen ezt a
„szabadon leénekelhető" prózai partitúrát
írta meg. Főszerepei a bravúráriák
lehetőségét nyújtják a színészek-nek, s
ezzel teszik elnyűhetetlenné magát a
darabot.

A Madách Színház - talán abból ki-
indulva, hogy a darab valóban afféle prózai
librettó - tovább operettesítette a Scribe
adta alapanyagot: Mészöly Dezső verses
vígjátékká írta át, s Fényes Szabolcs zenét
szerzett hozzá. Mindebből első pillantásra
inkább az Operett-színház, mintsem a
Madách színpadára illő mű kerekedett. Ha
azt is megnézzük, kikre bízta a színház
ezeket az „énekes" szerepeket (Tolnay
Klári, Domján Edit, Gábor Miklós), még
inkább az lesz az érzésünk: ez a csengő-
bongó, irgő-forgó tejszínhab-marcipán
építmény nem a megfelelő színházba tévedt
be.

Az előadás azonban megcáfolja ezeket a
balsejtelmeket. Talán az derül ki, hogy a
főszereplők operettszínészi adottságokkal
rendelkeznek? Éppen hogy nem !
Mindössze (s ez a „mindössze" itt most a
lényeget illeti) azt tudjuk meg, hogy a
kitűnő színész mindig kitűnő színész,
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feltéve, ha hagyják, hogy a maga köze-gében
és adottságaiban mozogjon. Ehhez persze
nem elég a színészek alkati adottsága. Ehhez
rendező kell, aki a rendelkezésére álló
művészegyéniségekhez alakítja az előadást,
de úgy, hogy a maga koncepciója se
sikkadjon el. A fiatal - és a múlt évadban
egész sor munkával jeleskedő - Kerényi
Imre, a Sakk-matt címre keresztelt E g y

p o h á r v í z rendezője azzal nyert csatát, hogy
mindenkit meghagyott - önmagának. Tolnay
- Tolnay maradt, Gábor Miklós - Gábor
Miklós. de előhozta belőlük a könnyed,
játékos bravúrvonásokat. Hogy nem operai
hangok? Senki sem várhatja ezt tőlük, maga
a zene sem ilyen igényű. De cl tudják
játszani, hogy most ők éppen énekelnek,
érzelmesen, szívfacsaró fájdalommal vagy
csipkelődő gunyorossággal. Kerényiben - ezt
akár a Vonó Ignác, akár a Rakéta színpadra
állítása is bizonyítja - kivételes adottság van
a színészvezetésre. Ez itt is alapvető: moz-
gásban, térelrendezésben, az egész elő-adás
stílusteremtő erejű megkoreografálásában
egy alaposan átgondolt rendezői elképzelés
valósul meg, amelyben mindennek és
mindenkinek pontos helye van, s ezt a
koncepciót az előadás valamennyi szereplője
elfogadja, eljátssza, megvalósítja.
Stílusegység szempontjából a Sakk-matt
egyike az évad legkifogástalanabb
előadásainak.

„Dixie comedy" - mondja az Irodalmi
Színpad plakátja Peter Weiss Makinpot úr
című komédiájáról. A „dixie" szó egyaránt
utal a „közreműködő" zene stílusára, meg
arra, hogy ez a furcsa stílusú darab afféle
városi környezetbe illő vásári színjáték.
Maga a Peter Weiss megírta darab eléggé
heterogén: a középkori moralitások
Jedermann-reminiszcenciái, Majakovszkij
Buffo-misztériuma, egynémely Brecht-mű
nyomai éppúgy észrevehetők ebben a
színpadi szövet-ben, mint az elidegenedés,
valamiféle kafkai és becketti látásmód meg
egy-fajta, eléggé vulgáris politizálás, enyhén
balfelé hajló kritikával. Véletlen, hogy a
darabot az előbb emlegetett Kerényi Imre
rendezte, de nagyon tanulságos éppen a

Sakk-matt stílusához mér-ni a Makinpot
ú r é t .

Kerényi ebből a nem túlságosan masszív
írói matériából megrendezett egy féktelen
lendületű, groteszk stílusú, nálunk eléggé
szokatlan összképű előadást, amelyben
éppúgy keverednek bizonyos stiláris elemek,
mint magában a darab-



Mozaikkockák az évadból

ban. Itt-ott a happening is feltűnik meg a
rögtönzés, akárcsak az erős stilizáltság
vagy a vad burleszk. S mégis, ez a sok-
féleség így együtt nem hullik alkotóele-
meire, hanem (anélkül, hogy ezek az ele-
mek egybeolvadnának) egy színes elő-
adás összképét nyújtja. Ezúttal - bár-mily
különösen hangzik is - a stílus egysége
nem egységes voltában rejlik. Kerényi
mindent felhasznált, ami ebben a
szokatlan darabban helyénvaló - kitűnő
ötlet volt például a dixie-zenekar élő, a
játékban részt vevő beállítása az elő-
adásba! -, s bár ezúttal nem álltak ren-
delkezésére olyan kiemelkedő színészek,
mint a Madáchban, a sok fiatalt felsora-
koztató szereposztásban mégis sikerült jó
színvonalat biztosítania. Horesnyi László,
akinek a groteszk iránti érzéke A tetovált
rózsa előadásán már feltűnt, Makinpot
úrból gazdagabb figurát formál, mint amit
maga a szerep sugall; igen jó Madaras
József, mint Wurst úr, igazolva, hogy
nemcsak az ideges fene-gyerekek
skatulyájában érzi jól magát; s a két hippi-
angyalt alakító Fodor Tamás és Verdes
Tamás éppúgy érzi ennek az urbánus népi
komédia stílusú előadásnak az ízeit, mint
a négy szerep-ben négyféleképp
mulatságos Somhegyi György vagy a
Makinpot nejéből sztriptízművésznővé
átlényegülő Telessy Györgyi.

A Makinpot úr nem különösebben jó
darab - de igen jó előadás, egy merész
fantáziájú rendező és egy nem kevésbé
fantáziadús szereplőgárda jóvoltából.

S ezzel eljutottunk vizsgálódásaink vé-
gére. Az érintett műfajokat nem lehet
rangsorolni. Pusztán az rokonítja őket,
hogy stílusuk a megszokottól eltérő meg-
oldásokat követel a színészektől, sablo-
nok széttörését, rossz rutinok elfeledését
s valamiféle új és más színpadi stílus
kialakítását. Ezt azonban - s erről is esett
bőven szó - csak a csapatmunkával
(rendező, színészek, díszlet- és jel-
meztervező csapatára gondolok) érhetik
el.

Nem véletlen, hogy a vizsgált előadá-
sok közül azok nyújtottak egységes képet
(és minden szempontból azok voltak
egyben a legjobb produkciók), ame-
lyekben ezt a csapatmunkát sikerült
megvalósítani.

SZEREDÁS ANDRÁS

Mindent Albee-nak!

Kérem, vegyenek elő egy Pesti Műsort,
amelyben Edward Albee Mindent a
kertbe! című darabját ismertetik. Ri-
chard helyett írják be, hogy Bernard
Acton, Mrs. Toothe helyett pedig, hogy
Leonie. A későbbiekben még annyi a
változás, hogy Bernard nem kutatóve-
gyész, hanem bútorügynök, Lennie nem
elegáns angol hölgy, hanem lengyel zsidó
nő, Jack nem dúsgazdag barát, hanem
szerény divatrajzoló. A történet: Jenny
és Bernard kétszobás lakásában vagyunk.
A házaspár veszekedéséből megtudjuk,
hogy Bernard keveset keres, nem telik
üvegházra, vendégeskedésre. Leonie
jelenik meg Jenny álláshirdetésére, és
félre nem érthető kereseti forrást kínál
fel. Jenny az ajánlaton felháborodik...
Később a Lennie által hátrahagyott elő-
leg birtokában előkelő étterembe hívja
Bernardot. A férj először gyanút fog,
hogy Jenny a tilalma ellenére állást
vállalt, de aztán megbékül, mókázni
kezd, feleleveníti megszokott kedves
játékukat, amelynek két szereplője Ber-
nard, a Nagyfőnök és Jenny, a karcsú
indiánasszony. (I. felvonás)

Néhány héttel később, miközben a ta-
karékos Bernard felesége kívánságlistája
miatt bosszankodik (mosogatógép, üveg-
ház, mozijegy hármuknak!), pénzescso-
mag érkezik a nevére. Vajon ki küld-
hette? A terhes anya, akinek a földalattin
átadta egyszer a helyét, vagy az elegáns
úr, aki érdeklődni szokott a vonaton a
munkája iránt? Mindegy. Végre
vendégségbe hívhatják a barátaikat. Míg
azonban Bernard a pipaszurkálóját keresi,
itt is, ott is újabb pénzkötegeket talál.
Végül rá kell döbbennie, hogy felesége
még a sztriptíztáncosnőénél is rosszabb
hivatást választott. Kitörni készülő
felháborodását Jack megjelenése szakítja
félbe, aki golfozni hívja. Bernard nem
megy vele, de ezzel csak Jenny korho-
lását hívja ki: az utóbbi időben pocakot
eresztett. Ez már a türelmes Bernardnak
is sok, de mielőtt újból kitörhetne,
megjelenik Roger, a fia. Nincs más hátra,
mint hogy a sofőrön töltse ki bosszúját,
aki borravalót követel a fiún.

A partyhoz aztán már hidegvérrel rendeli
meg az italt: egy láda pezsgőt és két üveg
konyakot. (II. felvonás)

Roger, Bernard és Jenny feszült han-
gulatban készül az estre. Megérkeznek a
vendégek. Váratlanul betoppan Leonie is.
Kiderül, hogy a jelenlevő hölgyek
valamennyien szorgalmas alkalmazottai,
de műintézetét a rendőrség megjelenése
miatt be kellene zárni. A megrendült
férjek, akiket jólétük alapjaiban ráz meg a
hír, tanácskozni gyűlnek össze. Az idő-
közben teljesen megszelídült Bernard el-
nököl. Elhatározzák, hogy más helyen
rendezkednek be, és továbbra is zavar-
talanul árusítják feleségeiket. Leonie
megnyugodva távozik, majd belép a
mindig kapatos Jack, összevissza fecseg,
és lassan felfedezi a titkot. Jenny biz-
tatására a férfiak elnémítják, és holt-testét
elássák a kertben. (III. felvonás)

2.

Íme, ez a tartalma Giles Cooper angol író
színművének. Mint látható, a mese szóról
szóra egyezik Albee-éval, a két darab
mégis merőben más.

Giles Cooper (furcsa szürrealista drámai
groteszkjét, „A sültgalamb"-ot hallhattuk a
rádióban) 196z-ben írta meg Everything in
the Garden-jét. A Royal Shakespeare
Company ezt választotta első kísérleti
előadásának az Arts Theatre Clubban. A
darab megbukott. Az angol közönség
túlságosan nyersnek érzett egyes
jeleneteket, és heterogénnek, kegyetlennek
találta a befejezést. Ez volt a Cooper-ügy.

1967-ben, a szerző rejtélyes halála után,
Edward Albee megbízást kapott arra, hogy
átdolgozza a darabot. A történetet teljes
egészében átvette, és ezzel egyes
kritikusainak állítása szerint megírta
legeredetibb darabját, más kritikusai szerint
pedig legekletikusabb és legegyenetlenebb
színművét. Ez volt az Albee-ügy.

1969-ben egy fiatal stuttgarti sztár-
rendező, aki elégedetlen volt Albee „bá-
tortalan és félig sikerült adaptációjával",
hozzáírt néhány jelenetet a darabhoz.
Pontosabban kettőt. Egy nyíltszíni für-
dőszoba-jelenetet és egy nyíltszíni W. C.-
jelenetet. Albee tudomást szerzett róla, a
próbákat leállíttatta, a rendezőtől pedig
elvették a darabot. Ez volt a Neuenfels-ügy.

S végül, mint ahogy az néha előfordul,
az élet is lemásolta a sztorit. 1968-ban New
York egyik elővárosában letartóztattak
négy szolid családanyát,


