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Ki mire szomjas.. .

Scribe-bemutató a Józsefvárosban

A Józsefvárosi Színház műsortervével
mintha a Madách Színház gondjain sze-
retne segíteni a Kamaraszínház elkészül-
téig. Veszélyes forduló, Bűntény a Kecske-
szigeten, Bolond vasárnap - s most az Egy
pohár víz: mind-mind derűs vagy fordu-
latos semmiségek. (Ugo Bettit talán ki-
vehetnénk a sorból, bár az ő drámája sem
mentes a bevált szexuálpszichológiai
panelektől.) Ilyen programmal a fent
említett nagynevű színház szokott kiruk-
kolni, s ennek idestova évtizedekre rúgó
hagyományt teremtett. A Józsefvárosi
Színház önmagát keresgélve végül is e
modellt választotta követendő példaképül.
Ez azonban - ismerve meglehetősen nehéz
körülményeit - lehet alapozás, társulat- és
közönségkör-kiépítést célba vevő tréning.
Bízzunk ebben, s higgyük, hogy így van.

Nevetséges lenne a fenti művek bár-
melyikét is magas esztétikai pulpitusról
leszólni s elnáspángolni. Mindegyik jó,
nézhető darab, Csak az egymás után sor-
jázás, a túl sok azonos alapanyag riaszt el
kissé. A mennyiséggel van baj, nem akár-
melyikükkel külön.

De miért pont Scribe-et, ezt a nagy-
szerű darabgyárost kárhoztassuk, aki
százötven éve tanít írókat szituációkat
létrehozni, entrée-t és abgangot konstru-
álni; színészeket leülni, csészét kecsesen
tartani, színlelt mosoly mögött villámló
dühöt színlelni?

Scribe megajándékoz másfél-két óra
mosolygással (hangosan azért nincs min
nevetni). Nem vetjük le tőle partikuláris
énünket, nem emelkedünk fel sehová, nem
változunk meg, nem értünk meg
mélyebben semmit, nem szégyenkezünk
fajunkon, és még a kötelező mai vígjáték
utánra tartogatott mondatot sem mond-
hatjuk el lelkiismeretünk könnyítésére:
„Nevetésünk keserű, leleplező, könnybe
fojtott stb. nevetés volt." Egyszerűen eltelt
az idő kellemesen, derűsen. A másik véglet
sem fenyegetett: a túlzó ízléstelenségek
miatt sem kellett fejünket lesunyni.

Az alapötlet kétségbeejtően banális:
három nő szerelmes egy férfiba. Szegény
lány, hercegnő, királynő a sorrend. A fér-

fi buta, de szép. A politikus, aki támogatja
okos, de fondorlatos, felhasználja tehát e
négyszöget. Szellemes dialógusok, éles
replikák, tettetések és viszont-tettetések.
Biedermeier édesség, főúri kecs. És az
angol történelem, szalonok, királyi
udvarok amúgy is nagy becsben állnak
nálunk. Miért ne lássunk most egy
tizennyolcadik század eleji változatot is e
témára?

A színpadkép: meleg enteriőr. Egy-
szerű fogadószoba. Talán kicsit puritá-
nabb is a kelleténél. Á falon függő két
királyi képmás elgondolkodtat: miért kell
a színpadon látható festményeknek
mindig összecsapottnak, feliből-harma-
dából összemaszatoltnak látszani? Varga
Mátyás, a vendégként jött kiváló tervező
ennek kivételével mindent nagy
ügyességgel oldott meg a cseppnyi szín-
padon. A jelmezek - Vágó Nelly munkái -
kitűnőek: korhűek, látványosak.

A főszereplők nagyon jókedvűen, fel-
szabadultan „iskoláznak". (Scribe éppen
kötelező vizsgaanyag is lehetne a Szín-
művészetin. Aki csak érettebb fővel ta-
lálkozik ilyen „beszélgetős" darabbal,
annak nem könnyű a helyzete.) Ki ne
irigyelne ilyen hálás szerepeket? (Vala-
mennyi kimenetelre bejön a taps.) Sza-
kács Eszter Malborough hercegnője
minden hájjal megkent, elbájoló csel-
szövő, szikrázó intellektus. Igazán le-
nyűgöző, főúri jelenség. Fülöp Zsigmond
viszont joviális ellenfél Bolingbroke-ként.
Bölcs, szarkasztikus és főleg jólelkű.
Remekül sikerül megteremtenie az
improvizáló ötletesség illúzióját.

Az este fénypontja Hámori Ildikó ala-
kítása. Igazi játéklehetőségek híján - hiába
van a pályán jó ideje - nem ismerhettük
meg eléggé belső energiatartalékait. Most
fény derül humorára, karikíro-
zóképességére, könnyed mozgására. Félix
László, a vendégrendező, aki a „szó-
rakoztató" darabok szakértőjének szá

mít, az ő jeleneteire tette a hangsúlyt. A
bugyuta, ábrándos, gyermeteg király-nő
szatirikus portréja került a közép-pontba,
s minden az ő jelenlétének van
alárendelve. Sok-sok szóló kínálkozik így
Hámori Ildikónak: papírtépkedés, titkos
cukorkadézsmálás, cipőrugdosás, bakfi-
sos összekucorodás, párnacsücsök-mor-
zsolgatás. A „kérek egy pohár vizet"

leleplező kulcsmondatot olyan termé-
szetességgel ejti ki, hogy alig lehet észre-
venni. Ettől lesz a mesterkélt királyi-
szerelmi konspiráció kicsit élettelibb.

Soproni Ágnes kedves Abigail. Nem
merev baba, szerencsére. Egyvalami
zavar játékában: gyors, pergő beszédével
kicsit bizonytalan kiejtését leplezi. Míg
hallgattam, az a benyomásom támadt: a
következő szó már hibásan vagy egy
idegen nyelven bukik majd ki a száján.

Utoljára hagytam Kalocsay Miklós
Masham hadnagyát. A túl sok passzív
szépfiúszerep szinte elborította már a
színészt. Úgy látszik, új helyén sem vár
rá másféle szerepkör, nincs kitörés a sab-
lonhól. Ez egyszer van ereje (bár az el-
lenkezőjén sem csodálkozhatnánk) idéző-
jelbe tenni az öntelt katonatiszt figuráját,
a megírtnál is bambábbnak mutatni.

Minden precízen, olajozottan megy. A
zenét fülbemászó klasszikus dallamokból
állította össze dicséretesen Palásti Pál. És
hogy százötven éve szórakozunk
változatlan kedéllyel Eugéne Scribe pe-
helykönnyű csacsiságán, az mégis arra
bizonyíték, hogy ő remekül értett vala-
mihez, s hogy az ízlés néha szívós jószág.
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