
amiből ilyen kecses és lendületes játék lett,
elfogadjuk szőrösnek – vagyis Hair-esnek.
Méltánylandó itt is az ízlésnevelés.
Ábrándozásra, búfelejtésre berendezkedett
nézőknek csípősebb zenei világot kínálnak.
Persze a rock-muzsika hajszoltabb,
fölfokozottabb hangzásvilága mellett az
átdolgozás hangsúlyai is fontosak
volnának. Holmi ptotest-operettel van
dolgunk. Benne világgá mennek a
megcsömörlött fiatalok. Proteus – mint
neve is mutatja – állhatatlan hűségű.
Viszontagságaik nem regényes mese-
beliséggel bonyolódnak, hanem a modern
élet kiszámíthatatlanságai vetik őket
kalandokba: Valentint például a vietnami
háborúba. Ezek a politikai időszerűségek
ideutaztukban nemcsak meg-koptak. de
meg sem szólalnak itt Buda-pesten. (Értve
ezen, hogy ha a monda-tok elhangzanak is:
érzelmileg nem kap-nak értéket. Nem
hatnak. A helyén lett csinos játék egy
leányszoba fehérségű ipari szerkezetben
emelkedett és válasz tékos látványt ad a
játékhoz.)

Barlangvasúti bájos szörnyként fúj-tat
orrlikain tüzet a sárkány. Megjelenése
elragadó vicc bármelyik gyerek-
színházban. És csak gyanakodni lehet,
hogy New Yorkban (vagy Londonban) a
tréfának még éle lehetett. Azokban a
városokban még némi jelentése is akadt.

Nem érthetetlen az operettbeli Veronai
fiúk. Egyszerűen: nincs mit érteni benne.
Nagyon jó zenét hallunk. A színház
zenekarának meglepően hiteles
előadásában, hallgatag énekesekkel,
akiknek játékából keveset látni az őket
takaró roppant mikrofonoktól. Ha bár-mi
fenyegető élményt kapunk is az elő-
adástól, úgy az a gépágyúkhoz hasonlító
mikrofonok sorától származik. Zord
látványt nyújtanak, miközben keveset
segítenek a színészek hangján.

Zanzásított Shakespeare-t játszanak.
Átírt Shakespeare-t. Összecsapott második
résszel és komótosan szétteregetett elsővel.
A komikus szálban Fürge és Dárdás –
akinek humorát Marx Károly oly sokra
tartotta – bécsiesen kedélyessé szelídült. A
szerelmi vonal a Csókolj meg, Katám!
galantériájával telik meg. (Cole Porter
darabját annak idején ugyanebben a
színházban lehárosították. A kimaradt
fejlődési fokok úgy lát-szik, a
legváratlanabb pillanatokban állnak
bosszút.)

A Veronai fiúk hibátlan előadás. Görgő
szavú fordítás, ízléses versek, lendületesen
játszó zenekar, édeskést és

fanyart keverő jelmezek, nagyszerű díszlet
(még a háttérvetítés is majdnem hibátlan),
a táncokban van tűz. Mégis, az előadás
valahol messze történik. Távol a
nézőtértől, és távol a várostól, amelyben
előadják. Fejet kell hajtanunk: igen, ezt is
tudják, így is tudnak. S feltétlenül
elismerendő, hogy mind-ebből még lehet
valami, még kialakulhat ebből egy stílus.
Csak azt nem érte-ni, miért hívtak minket a
színházba, mit akartak ott nekünk
elmondani.

Még legméltányosabban akkor járunk el,
ha feltételezzük, nem megfontolásból
szelídült ilyenre ez a haragos, politikai
játék. A bécsi szellem nehezen ereszt el. A
cirádás, arannyal dúsan kihímzett fa-lakba
túlontúl beleivódott a szemlélet: a mindent
elgömbölyítő, lekerekítő, megpuhító,
kedélyes megbocsátani tudás.

Két előadás, két operett. Az egyik az
édesből fanyart csinált, a másik a csípősből
simogatót. Az ellentétes irányú mozgások
a látszatnál mégis közelebb esnek
egymáshoz. Egyik sem képes a zenés
műfajt új társadalmi tartalmak ki-
fejezésének szolgálatába állítani.

Ray Henderson—Schwab—Sylva: Diákszerelem
(Kaposvári Csiky Gergely Színház)

Átdolgozta: Szilágyi László, zenei átdolgozó:
Behár György, rendezte: Szőke István, díszlet-
jelmez: Keserű Ilona.

Szereplők: Csorba István, Réti Erika, Csákányi
Eszter, Horváth Zsuzsa, Czakó Klára, Molnár
Piroska, Pásztor Gyula, Flórián Antal, Koltai
Róbert, Hunyadkürti István, ifj. Mucsi Sándor.
Jeney István, Galkó Bence, Garay József, Tóth
Béla, Radics Gyula.

Veronai fiúk
(Fővárosi Operettszínház)
Zenéjét szerezte: Galt MacDermot, Shakespeare
vígjátékát átdolgozta: John Guare és Mel
Shapiro, fordította: Köröspataki Kiss Sándor. A
verseket írta: John Guarc, a verseket fordította:
Sztevanovity Dusan. Rendezte: Vámos László,
díszlet: Székely László, jelmez: Poós Éva.

Szereplők: Kertész Péter, Németh Sándor,
Hadics László, Galambos Erzsi, Kokas László,
Kovács Zsuzsa, Csongrádi Kata, Mucsi Sándor,
Latabár Kálmán, Farkas Bálint, Pagonyi János,
Mati György, Kertész Leila, Kepeller Anasztázia,
Vogt Károly, Harsányi Frigyes, Lehoczky Zsuzsa,
Udvarias Katalin, Tauz Lajos, Felföldi Anikó,
Rácz Tibor f. h. Henkel Gyula, Homm Pál.

KOLTAI TAMÁS

M i t tehet
a naturalizmus?

A k o n y h a K a p o s v á r t

Vajon van-e olyan konyha a világon,
amilyet Arnold Wesker ábrázol?

Már a kérdés föltevése is szakszerűt-
lenségre vall, sőt meglehetős tájékozat-
lanságról árulkodik. Köztudott, hogy 19 5 4 –

5 5 táján Wesker tizennyolc hónapig
konyhai rakodóként dolgozott Norwichban,
majd egy ideig a londoni Hungaria
étteremben, később Párizsban. Egy idő
után kitanulta a cukrászságot. Van egy
darabja, A négy évszak, amelynek kézirata
az almáspite receptjével zárul, és a
süteményt az előadás folyamán el is kell
készíteni.

Wesker nem egy elképzelt konyhát ír le,
hanem egy valódi munkahelyet ábrázol
működése közben. Ennek a konyhának
modellje is volt: a párizsi La Rallye
étterem.

Mégis föl lehet tenni a kérdést: van-e
olyan konyha a világon, amilyen Wesker
színpadán megjelenik? John Russel!
Taylor, az angol dühös fiatalok króni-
kaírója föl is teszi.

A válasz: nincs.
Luxusszállodák kivételével aligha ta-

lálunk nyugati nagyvárosokban olyan
éttermet, ahol ebédidőben ezerötszáz
ebédet szolgálnak föl. Ez ötszázas be-
fogadóképességet és zsúfoltságot föltéte-
lez, márpedig mindkettő ritkaság. Gya-
koribb a sok kis étterem, amelyek szinte
soha sincsenek tele.

Ha mégis föltételezzük, hogy létezik egy
ilyen — mindenképpen előkelő — étterem,
aligha valószínű, hogy az elő-írt gazdag
menüt mindennap kétszer frissensültként
készítik el, közvetlenül a vendégek
rendelésérc. Egy részüket inkább korábban
— és melegen tartják az ebédidőig.

Miért fontos ez? Azért, mert A konyha
két felvonása két étkezési időt ábrázol,
amelyben a konyhai ételrendelés, sütés és
felszolgálás kérlelhetetlen haj-szája az
elviselhetőség határáig fokozódik,
kétségtelenné téve, hogy ez a testet, lelket
felőrlő munka mindennap kétszer ugyanígy
megismétlődik.

Wesker konyhája azonban egyszerre
valóságos és szimbolikus konyha. Sokat
emlegetett naturalizmusa pedig egy



gondosan, csaknem aggályosan megszer-
kesztett formai keretben — azt lehetne
mondani : stilizáltan — jelenik meg.

A munka ábrázolása

Kenneth Tynan a darabról szólva rá-mutat,
hogy a munka drámai megjelenítésére
mindeddig alig vállalkozott drámaíró.
Általában a munkavégzés közötti szünetek
képeztek eddig színpadi helyzeteket. A
ritka kivételek egyike Arthur Miller Két
hétfő emléke című drámája. Egy másik a
moszkvai Művész Színházban játszott
Acélöntők, amely-ben acélöntés zajlott a
színpadon, és Gelman: Egy értekezlet
jegyzőkönyve című drámája, Tovsztonogov
rendezésé-ben. Kivétel lehetne László-
Bencsik Sándor Történelem alulnézetben
című dramatizált szociográfiája is, ha
valóban megjelenítette volna az Asztalos-
brigád munkáját. (Erre Molnár Gál Péter
utalt a SZíNHÁZ előző számában.)

A konyhában a munkavégzés látszólag
minden megszerkesztettség nélkül
utánozza az életet. Reggel elsőként az
egyik konyhai rakodó érkezik, és sorra
begyújtja a tűzhelyeket. Az álmos csend
lassan megélénkül, egymás után jönnek a
szakácsok, a mészáros, a cukrászmesterek,
a kávéfőzőnő, a konyhaséf, a pin-
cérlányok, és hozzákezdenek rutintevé-
kenységükhöz, amelynek komótos üteme
még elég helyet hagy arra, hogy
megbeszéljék az előző napi verekedést, a
meccseredményeket vagy a munka utáni
randevút. Ahogy közeledik az
ebédfölszolgálásának ideje, meglódul a
„cselekmény”. Nincs szükség lélektani fe-
szültségre, konfliktusra, összecsapásra. A
darab fölpereg — mindössze attól, hogy a
pincérlányok sorra érkeznek a meg-
rendeléssel, a szakácsok főznek és por-
cióznak, a kitálalt ételt a lengőajtón át az
étterembe viszik a fölszolgálók, köz-ben
az előzőek újra visszaérkeznek, új adagokat
rendelnek — és az egész kör-forgás egyre
eszeveszettebb ritmusban ism'étlődi'k.

Az első „drámai csúcspont” után a
délutáni vendéglői holtidő következik,
majd a — feltehetően esti — újabb csúcs-
időben ismét a délihez hasonló roham.

Ez a hármas ritmikai és hangulati be-
osztás csak a dráma második, végleges
változatában jött létre, a bemutató-elő-
adás rendezőjének, John Dexternek a
javaslatára. Ő tanácsolta az írónak, hogy a
két felpörgetett drámai szekvencia közé
iktasson egy ellentétes hangulatú
közjátékot.

Arnold Wesker mint cukrász a párizsi Le Rallye étterem konyhájában

Arnold Wesker: A konyha (Kaposvári Csiky Gergely Színház), Czakó Klára, Horváth Zsuzsa,
Pusztaszeri Emilia, Lukács Andor és Szabó Kálmán)

„Csúcsforgalom
”

a kaposvári Konyhában (lklády László felvételei)



Wesker konyhái

Itt álljunk meg egy percre. Ez a mozzanat
fontosabb, mint hinnénk. A két változat
között három év telik el. 1 9 5 6 -ban, A
konyha megírásának idején Weskernek
nemcsak drámaírói múltja nincs, hanem
nézői előélete sem. A párizsi La Rallye
étteremben — miközben felesége au pair-
ként, vagyis mint háztartási alkalmazott
dolgozik a francia fővárosban —
összegyűjt annyi pénzt, hogy be tud
iratkozni egy londoni filmtechnikai
iskolába, amelynek hirdetési felhívása a
kezébe kerül. Időközben elkészül a
darabbal, és azon töpreng, hogy megmu-
tatja Lindsay Andersonnak. (Anderson lett
nem sokkal később a dühös fiatalok egyik
legnevesebb rendezője. Mint film-rendező
is kiváló, legyen szabad
Ha... című filmre utalnom.) Azonban
hirtelen ötlettel még ez előtt elküldi az
Observer című lap drámapályázatára.
Mikor azután minden kommentár nélkül
visszakapja, úgy dönt, hogy nem gyötri
vele Andersont.. .

A következő két évben két újabb
darabot ír, és hozzáfog a harmadikhoz,
trilógiája befejező részéhez is. A
Tyúkleves gerslivel és a Gyökerek
mindjárt színre is kerül. A rendező
mindkétszer John Dexter. A bemutatók
színhelye a coventryi Belgrade Theatre, de
a Gyökerek átkerül a dühös fiatalok
londoni otthonába, a Royal Court
színházba, sőt a West Endre is.

Ez utóbbi — angol író számára — a
befutás csalhatatlan jele. Weskert meg-
választják 1959 legígéretesebb ifjú angol
drámaírójának, és még ez év szep-
temberében A konyha színre kerül a Royal
Courtban. Most már az összes te-
levíziótársaság szerződést ajánl a darab
tévéfeldolgozására. miután korábban
mindegyik visszautasította a drámát. Most
Weskeren a sor: önérzetesen nemet mond
nekik .. .

A rendező szerepe

A fenti anekdotikus kitérő célja nem más,
mint a rendező szerepének hang-súlyozása
A konyha létrejöttében. A már említett
dramaturgiai módosításon kívül Dexter más
eszközökkel is hozzájárult ahhoz, hogy a
naturalista elemek rovására az
álomszerűség és a fantázia motívumai
erősödjenek a darabban. Magyarán szólva:
a szimbolikus; vonatkozások. Itt már a
dramaturgtól a rendező veszi át a szót.
Dexter — ahogy J ohn Russell Taylor
megjegyzi —

mind az ebédidő kaotikus körforgását,
mind az álomközjátékot koreografikusan
rendezte meg, csaknem úgy, mint egy
„balettszerű rítust”.

Mindez azon alapult, hogy nem voltak
ételek az előadásban. A szakácsok csak
mímelték a sütést-főzést, de ezt a
pantomimot olyan realista aprólékossággal
dolgozták ki, hogy az ételek hiánya
valósággal kiemelte a mozdulátok szer-
vezettségét, pontosságát és szakszerűségét.
Ez könnyedséget és eleganciát kölcsönzött
a játéknak, ami nem állt távol Wesker
szándékától. A darabból ugyan-is világos,
hogy egy előkelő étterem konyhájáról van
szó. A szakácsok azért jönnek ide
dolgozni, mert Mr. Marengo, a tulajdonos
többet fizet, mint mások. A munka itt
alaposan meg van szervezve. Mindenki
tudja a dolgát, és a körülményekhez képest
a legoptimálisabb föltételek között végzi.
Ez nem jelenti azt, hogy a hajsza kevésbé
idegölő, de nem a méltatlan állapotok
miatt, ha-nem azért, mert a tökéletesen
megszervezett mechanizmus, amely egy
óramű pontosságával működik, irgalmatlan
sebességre van beállítva, és az embert is
automatává személyteleníti.

Azért fontos ez, mert mindjárt a darab
elején rövid párbeszédre kerül sor Dimitri
és Raymond között, s az előbbi a gyári
munka alkatrészgyártó vagy gombcsavaró
robotjával helyezi szembe az emberhez
méltóbb konyhai tevékenységet. A darab
pedig éppen arról szól, hogy ez az
örömmel végzett munka miképpen válik
elviselhetetlen pokollá. (Az egyik Anglián
kívüli előadás szó szerint vette ezt a
lehetőséget, és megjelenítette a „poklot”: a
konyha itt nem az étterem mellett, hanem
egy emelet-tel lejjebb, alatta foglalt
helyet.)

Valóság és jelkép

Dexter koreográfiája kiemelte a dara-bot a
naturalizmusból, és alkalmassá tette
Wesker általános mondanivalójának
közvetítésére. A sokat Idézett mottó
szerint: „Shakespeare számára színpad az
egész világ. Az én számomra egy konyha,
ahol jönnek-mennek az emberek, és nem
maradnak elég soká, hogy megismerhessék
egymást.” Ebben a világkonyhában

megtalálható a társadalom számos
betegsége: a nemzeti és faji ellentétek, a
nyelv-Bábelből fakadó feszültség; a
konyhai hierarchia is a kül-világot
mintázza, csúcsán a tulajdonossal, alatta
az apatikus konyhaséffel, a
maguk területén egyeduralkodó szaká

csokkal, majd a pincérlányokkal és végül a
rakodókkal.

Az első rész ennek a tökéletes
gépezetnek a forgását rögzíti. A közjáték
nemcsak kontrasztként szolgál, hanem
elmélyít néhány jellemportrét. Elsősorban
Peterét, a lázadóét, akinek kirobbanása a
darab kezdete óta érlelődik. (Valójában
még előbb: mielőtt egyáltalán megjelenne,
már arról hallunk, hogy előző este
összeverekedett valakivel.) Peter
fölszólítja társait, hogy mondják cl
álmaikat. Ennek a jelenetnek vajmi kevés a
dramaturgiai funkciója. A cselekményt
sem lendíti előre. Weskernek van rá
szüksége: hogy közelebb férkőzzön
hőseinek beszűkült, megnyomorított,
szorongásos világához. Az álom-
monológokkal tulajdonképpen a darab
utolsó mondatait készíti elő .. .

A második rész, a közjáték folytatása —
szünet nélkül következik. (Wesker
legszívesebben a közjáték előtt sem tar-
tana szünetet.) Lényegében az első rész
ismétlődik meg. De az író érzi, hogy a
konyha puszta működtetésével még
egyszer nem tudja ugyanazt a feszültséget
elérni, ezért Peter konfliktusát egyre
inkább kiemeli az általános nyüzsgésből,
hogy előkészítse végső kiborulását. A
kezdő drámaszerzőnek azonban itt már
nem sikerül az, amihez tapasztalat és rutin
kellene: az „előtér” és a „háttér”

egybeolvasztása és egymásba játszatása, a
cselekvések totál plánjából a fontossá váló
arc premier plánszerű kiemelése (de úgy,
hogy a háttér, akár filmes
elmosódottságban is, mindvégig jelen
maradjon).

A befejezésben Wesker egyszerűen
elvágja a fonalat, mivel nem tudja drámai
helyzetben megfogalmazni Peter ki-
borulását. Inkább csak érezzük, hogy a
fiúban felgyűlő feszültséget lázadó
természete, Monique-hoz fűződő kap-
csolatának tisztázatlansága és a pokoli
hajsza egyszerre táplálja, de közvetlen
kirobbanásának oka összetűzése az egyik
pincérlánnyal. Marengo, a tulajdonos
darabzáró monológjából pedig mindvégig
kihallani Wesker hangját. Marengo csak
szócső. Ez a retorikai beszély az író
közvetett nyilatkozata, amellyel föl-hívja a
figyelmet darabjának mondanivalójára.
Didaktikai lecke a nézőnek. Dőlt betűvel
szedett utószó. Függelék.

Étkezdeszemlélet

A kaposvári. előadásról, Babarczy László
és Gazdag Gyula közös rendezésétől, ha
közhelynek hangzik is, azt kell első-



ként leszögezni, hogy méltó az immár
kötelező kaposvári színvonalhoz. A
szokásos tiszteletkörök lefutása helyett
hadd emeljem ki legfőbb erényét: ki-
munkáltságát. És elsősorban az elvet, nem
a megvalósítást – noha ez látszólag levon
valamit a dicséret értékéből.

Elterjedt tévhit, hogy a magyar szín-ház
naturalista, ezért sok rendező, hogy
elhárítsa ezt a vádat, tartózkodik a szín-
padi élet megteremtésétől, a részletek
kidolgozásától — a realizmustól. A ka-
posváriak nem esnek bele ebbe a csapdába:
az előadásból árad az élet. Babarczy és
Gazdag nem fél a naturalizmustól, sőt a
darabnak ezt a vonalát hangsúlyozza.

Meglehet, hogy túl is hangsúlyozza.
Háy Ágnes, a díszlettervező tokéletesen

fölépített egy működő konyhát. A
külsőségek ennél a darabnál sok mindent
eldöntenek. A kaposvári konyha nem
világmodell. Ez valóban egy konyha. És
nem egy luxusétterem konyhája, hanem
egy nagyobbacska csehóé. A higiénés
viszonyok enyhén szólva bizonytalanok. A
magam részéről nem szívesen ennék Mr.
Marengo éttermében. Ő maga sem kelt jó
benyomást. Színvonalasabb helyeken a
tulajdonos nem le-hordott tweedzakóban és
harmonikázó nadrágban sétál a vendégek
között.

Ne legyenek illúzióink: ez egy ne-

gyedosztályú hely. A letranszponálás a
rendezők részéről szándékos: vaskövet-
kezetességgel valósítják meg – a málló
falaktól a lekopott sütőkön és elhasznált
edényeken át a kétes tisztaságig
a szákácsok öltözetéig.

Itt nem egy jól szervezett mechanizmus
tébolyult pontossága látható, ha-nem egy
lezüllött étkezde görcsös erőfeszítése, hogy
tartsa a színvonalat.

Ez megérted a fölfokozott naturalizmust.
Nincs szükség könnyedségre és eleganciára
– inkább zajra és piszokra. Valószínűleg
ezért erősítik föl a rendezők a nyüzsgést
(sokszor a beszéd érthetőségének
rovására), ezért növelik kaotikus
zűrzavarrá a csúcsforgalom-jelenetet.
Egyébként kitűnően.

És ezért nem mellőzik az előadásból az
ételeket. Itt kezdődik a naturalizmus
bosszúja.

Mit főznek a konyhában?

A kaposvári előadásban az ételek agyagból
vannak. Egyforma, szürkésbarna agyagból.
Agyag a kotlett, agyag a halétel, agyag a
torta. Nyilvánvalóan

azért vannak jelen az előadásban, hogy
fokozzák a kézzelfoghatóság, a valódiság
érzését. Csakhogy nem tudják betölteni ezt
a szerepüket. Látszik rajtuk, hogy nem
valódiak. Nem is tudnak úgy viselkedni,
mintha valódiak volnának. Ez akkor derül
ki, amikor megmunkálják — vágják vagy
díszítik — őket. S akkor lepleződnek le
végképp, amikor a konyhai alkalmazottak
esznek. Természetesen imitálják az evést.
Persze lehet imitálni az evést: akkor, ha
semmi sincs a tányéron. De ha van valami,
akkor nem lehet imitálni. Akkor enni
kellene...

Ez föloldhatatlan ellentmondás. É,
alapkérdés: a színház „ m i n t h a -
élményé–ből" következik. Nem realista
tárgyak
és helyzetek viselkedhetnek színpadon
realista módon, de ha valódiságot imitáló
tárgyak és helyzetek képtelenek realista
módon viselkedni, akkor törés következik
be. A konyhában a színészek elhitethetik
velünk, hogy főznek és esznek (noha nem
látunk ételt), de ha látunk valamit, amit
ételnek kellene hinnünk, ám erre
képtelenek vagyunk, akkor le-lepleződik a
csalás. Következésképpen: ebben a
darabban vagy ne legyen étel – vagy
legyen, de az valódi étel legyen, bármilyen
nehéz is a színpadon előállítani. (Van egy
harmadik lehetőség is: lehet kasírozott
étel, ha nem lepleződik le a csalás.)

A kaposvári előadásban az ellenkező
folyamat játszódott le, mint a londoni
bemutatón. Dexter rendezésében az étel
hiánya a mozdulatok szakszerűségére
irányította a figyelmet. Babarczy és
Gazdag konyhájában a színészek küsz-
ködése az agyaggal elvonta a figyelmünket
a drámai jelentésről.

Egy másik probléma: a csúcsforgalmi
fölszolgálás. Ez Kaposvárt a követke-
zőképpen zajlott le: a lengőajtón sorban
bejöttek a pincérlányok, odaléptek a
szakácsok asztalához, bemondták a ren-
delést, azon nyomban megkapták a kért
adagot, és már vitték is az étterembe.

Ez így képtelenség. Mondjuk, hogy a
szakácsok készételként tartalékolnak
korábban elkészült ételeket. De akkor nem
a tűzhelyről szervírozzák, egyenesen a
pincérek által odanyújtott tányérokra. Ha
úgy történne mindez, ahogy a kaposvári
előadásban, akkor a vendégek kiszolgálása
addig tartana, amíg a pincér beér a
konyhába és visszaér az asztalhoz – vagyis
legföljebb két percig. Van ilyen étterem?

Talán nevetséges ilyesmit ráolvasni egy
színházi előadásra. De ha egy
naturalizmusra és tökéletes valóságimitá-
cióra épülő előadásról van szó, akkor a
számonkérés jogosult.

Érdemes fölidézni, hogyan oldotta meg
ugyanezt a jelenetet a varsói Ateneum
Színház híres előadása — ahol egyébként
szintén nem voltak ételek, és pompás
koreográfia, a mozgások előke-lő
eleganciája száműzte a naturalizmust.
Mégis valószerű volt minden. A pincér-
lányok blokkal a kezükben jelentek meg a
lengőajtón át. A blokkot — a rendelést —
leadták a kis asztalkájánál ülő
konyhaséfnek, aki miután a papírdarabkát
fölszúrta, a rendelést mikrofonba mondta.
A szakácsok kiválasztva a ne-kik szóló
rendelést, az elkészült adagokat
sorrendben kiporciózták, és letették maguk
melle. A pincérlányok pedig egymás után
elvitték a tányérokat, de mivel állandó
körforgásban voltak, föltételezhetően nem
a rendeléssel egyidőben, ha-nem csak több
körrel később jutottak hozzá, hogy a
korábbi adagokat szervírozzák.

Ezek talán részletkérdésnek tűnnek föl,
holott nem azok. Kaposvárt ugyanis most a
totál plánra esett a hangsúly, a színész
pedig talán túlságosan a háttérben maradt.
El kell ismerni, hogy az együttes remekül
megállta a helyét ott, ahol együttesjátékra
volt szükség. Az egyéni arcok viszont
elmosódottak maradtak. Erősen
befolyásolta a teljesítményt, hogy a
társulat néhány erősségét – Vajda Lászlót,
Koltai Róbertet, Reviczky Gábort – éppen
ennél a harminc főszereplőt fölsorakoztató
darab-nál pihentették.

Pedig Szabó Kálmán nagyon jó Peter
kulcsszerepében. Kötekedése, agresszivi-
tása, serkentő energiái azonban nem
kaptak kellő támogatást, mert a darabból is
hiányzó libikókajáték az egyes ember és a
nyüzsgő háttér között az előadásban sem
valósulhat meg. Ezért egyéni arcot csak
Rajhona Ádám és Hunyadkürti István
tudott mutatni — a közjátékban elmondott
monológjával.

Végül tudatosság mutatkozott meg
abban, hogy Babarczy és Gazdag nem
rendezett hatásos darabzárást — egysze-
rűen és váratlanul abbahagyták az előadást.
Úgy látszik, egyetlen pillanatra sem
akartak kiszakadni a naturalizmus-bál: sem
hangsúllyal, sem világítással nem
igyekeztek kiemelni az írói gondolatot.



A fenti kísérletben az előadás elemzésére
menthetetlenül túlsúlyba került az
elmarasztalás. Nem merő udvarias for
malitás, ha felhívom a figyelmet: ez csupán
látszat. Egy izgalmas és lénye-gében sikeres
vállalkozás dicsérete helyett néhány szakmai
problémán próbáltam tűnődni - nem
zárkózva el az esetleges vita elől.
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Cupido a főszerepben

Sok hűhó semmiért
a József Attila Színházban

A József Attila Színház Sok hűhó sem-miért-
előadásában bevallottan Cupido a
főszereplő. Az ő szemtelenül-meztelenül
aranyló kis figurája uralja a színpad-kép
közepét. Minden őkörülötte forog
 miközben ő maga sem marad igazán
állhatatos és következetes, forgandónak
vagy forgathatónak bizonyul. Vayer Ta-más
díszlettervező biciklikerékre szerelt csalárd
nyilasa így mindig más felé fordul, mást
vesz célba, hol az arcát, hol a popsiját
mutatja a játék részvevőinek
 és a nézőknek is. Az előadás egyik
kulcsjelenetében, amikor az addig heves
nőgyűlölő Benedek beismeri végre, hogy a
szerelem kifogott rajta, örömé-ben,
boldogságában és zavart önlelepleződésében
megcsókolja ezt az aranyló popsit. A darab
szerint ezzel vallja be, hogy a szerelem
fölötte is úr. Az előadásban azonban ennek
a mozdulat-nak további jelentése is van.

A Sok hűhó semmiért szerelmi
bonyodalmai, fordulatos játékai, kitűnő öt-
letei számtalan lehetőségét kínálják az
értelmezésnek, a rendezői felfogásnak.
Hiszen nagyon furcsa játék folyik itt. Két
nemes ifjú közül az egyik házasodni akar, a
másik nem. Amelyik akar, az atyai barátja, a
herceg tanácsára egyetlen pillanat alatt
beleszeret a szemérmes Heróba, hogy
azután egyetlen hazug és rágalmazó szó
hatására a halálba kergessék a hűséges és
szemérmes leányzót, és szétszakítsák a
nehezen egy- máshoz édesgetett, házasságra
lépni nem akaró Benedeket és Beatricét,
meg-szégyenítsék a város legtekintélyesebb
polgárát, Hero apját. Mindezt a lángoló ifjú
- a herceg tanácsára is - úgy tenné jóvá,
hogy minden további nélkül hajlandó
elvenni egy másik hajadont, az elhunyt
állítólagos húgát, ekkor még fogalma sem
lévén, hogy ezúttal őt akarják becsapni.
Ennyiből is kitűnik: kegyetlen játék az a sok
hűhó, ami eb-ben a műben folyik, több
tragédiára is elég lenne. Hogy mégis
vígjáték szüle-tett belőle, az főként Cupido
hatalmának és varázsának kösznhető.

Berényi Gábor rendezésében felelőt-len
játék folyik a színpadon. Mintha

egyetlen karneváli éjszaka forgatagát
látnánk, s egy maszkabál bájos, vidám
következményeinek lennénk szemtanúi.
Ennek a mulatságnak része a szerelmi
cselszövény, mi több, a házasság is. A
legfőbb mulatságot természetesen az ígé- ri,
ha sikerül egymáshoz édesgetni a
férfigyűlölőt és a nőgyűlölőt, a két bravúros
eszű bajvívót. Ennek érdekében fog hát
össze szinte mindenki, ennek kacagtató
bűvöletében peregnek az események. Éppen
ezért Claudio és Ható sorsának alakulására
kevesebb figyelmet szentel mindenki, s még
annak rosszra fordulásakor sem vehetjük
igazán komolyan a történteket.

Ebben az előadásban éppen ezért döntő
jelenbőségű Cupido popsijának a
megcsókolása. Mert a szerelemnek itt
nincsen igazán emberi arculata, hiányzik az
emberi teljessége. Cupido hátsó felét
fordítja a nézők és a játékosok felé, mintha
azt mondaná: nem szabad itt semmit
komolyan venni, még én sem veszem úgy,
magamból sem adom oda azt, ami a
leglényegesebb. Berényi Gábor
rendezésében tehát tét nélkül folyik a játék.
így lesz a darabban csak az eredetileg
másodrendű szál, a Beatrice-Benedek
cselekményfonal fontos, hiszen ebben van
igazán lehetőség az önfeledt játékra.

Fölösleges lenne azon vitatkozni, hogy
van-e létjogosultsága ennek az ér-
telmezésnek, már csak azért is, mert pergő,
vidám előadást eredményezett a József
Attila Színházban. Hogy mégis oly
jellemzőnek érzem Cupido egysíkú
„szerepét”, az éppen az előadás meg-
akadásaiból következik. Ha ugyanis nin-
csen tétje annak a szerelmi játéknak, mely
körül bonyolódik a teljes cselekmény, akkor
a szereplők jó része gyökértelenül teng-leng
csak a színpadon. Pontosabban: nincsen
sorsuk, jellemük sem igazán, csupán a játék
menetében foglalnak el ilyen vagy olyan
pozíciót. Ezzel ,az egész játék időtlenné és
meg-határozott tér nélkülivé válik. Eképp
azonban nemcsak szoros kötődését vesz-ti
cl a darab keletkezésének idejéhez, hanem
egyszersmind annak a lehetőségét is, hogy
mai tanulságokkal szolgáljon.

Berényi Gábort nem az érdékli, hogy mi a
mozgatórugója az eseményeknek valójában,
csak a játékra és annak szabályaira
koncentrál. Ily módon azonban néhány
figurája színtelen és főleg érthetetlen marad.
Nem tudni például, mi a szerepe az oly
sokszor felbukkanó hercegnek. Nem
vagyunk tisztában vele,


