CSERJE ZSUZS A

Habpuszi
A Csók kisvárdai előadásáról

„Tévedés az élet, nem élt, ki nem tévedt" ezzel a cirkalmas jeligével pályázott Dóczi
Lajos, az újromantikus irányzat egyik
képviselője az 1872-es Telekij
u-talomra a Csók című darabjával. Az
Akadémia száz aranyát elnyerte ugyan, de
művét nem egyértelműen méltatták. Írója
a Csók ötletét, sőt meséjét is Shakespeareből merítette. Amikor pártolója és írótársa,
Rákosi Jenő kísérletképpen lefordította a
F elsü lt
s ze rel me s e ket,
eszébe jutott
Dóczinak,
hogy
érdekes
lenne
Shakespeare vígjátékát tovább-fejleszteni.
Ebből született a Csók. Ám amíg
Shakespeare-nél a navarrai fejedelem a
szerelemnek üzen hadat, s az udvar egész
sor házassággal cáfolja meg e különc
fogadalmat, addig a Csókban Navarra ura
a csókot magát tiltja alatt-valóitól, míg
végül beleesik a maga állította csapdába, s
maga is csókok után lohol.
Amikor Gyulai Pál az újromantikus
irányzat drámai termésén Shakespeare
leggyengébb darabjainak leggyengébb
tulajdonságait érzi, ebbe Dóczi darab-ját is
beleérti. Igen engedékenynek tartja az
Akadémiát, amely ezt a vígjátékot száz
arannyal jutalmazta. S bár a Csók
bemutatója nagy sikerrel zajlott le a
Nemzeti Színházban 1874-ben, s a másnapi lapok elragadtatással írtak az eseményről, Gyulai újra tollat ragad, hogy a
Csók színpadi diadalát józanul és szakszerűen boncolja. Ebben a cikkben többek
között ezt írja a darabról: „Tetszett benne
néhány lyrai hely, különösen a csók
dicsőítése, amely ily alakban nem illik a
parasztleány szájába, ha jól emlékszünk,
reminiscencia is, de minden-esetre jól van
írva, aztán tetszett az erős csókolózás,
amelyet színészeink egész virtuozitással
érzékítettek, és végre egész tűzbe hozta a
karzatot az a jelenet, hogy a lány a papot
felmászatja a fára, hogy neki almát
szakítson, a leány pedig elveszi a lajtorját,
s a pap a fán akad. Ez volt még a
legérthetőbb a darabban, mert a kuszált és
zavaros mesét alig értette mívelt, nem
mívelt egyaránt."
A darabot 1874-ben harminchatszor,

1912-ig összesen hetvenhétszer játszották
zsúfolt házakkal.
Több mint ötvenévi hallgatás után 1968ban rendkívüli sikerrel éledt újjá a Csók
zenés változata a Pesti Színház előadásán.
Érdekes belelapoznunk az ezt követő
kritikákba, mert igen tanulságosak jelen
mondandónk szempontjából.
Létay Vera így ír az Elél és Irodalomban: „Dóczi navarrai királyságában nem
hús-vér emberek élnek, csak versben beszélő babák, az irodalmiaskodó játékból
hiányzik az igazi humor, az igazi szenvedély, a csók sem igazi csók, legfeljebb
puszi." Antal Gábor viszont úgy véli az
Ország-Világban, hogy a Fényes Szabolcs
által jól eltalált zenei hangvétel és Szenes
Iván dalszövegei „úgy fejlesztik tovább
Dóczi gunyorosságát, hogy az egész Csók
idézőjelbe kerül anélkül azonban, hogy
puszivá
minősülne
viszsza".
Ám
egyidejűleg azt is megállapít-ja, hogy a
darab „mondanivalója olyan könnyű, mint
a habcsóknak nevezett sütemény".
Hogy az 968-as előadás rendkívüli
sikere mivel magyarázható, arra színes és
elfogadható fejtegetést olvashatunk Mátrai-Betegh Béla tollából a Magyar N e m z e t
hasábjain. Többek között ezt írja: „A
színház nagyon jól tudja, hogy ebben a
cselekményben az égvilágon semmi lelemény nincs, pótolni kell hát valamivel,
ami legalább elszórakoztat. Zenével
mondjuk, tánccal, betétekkel. Egy csöpp
iróniával ízesíteni ezt a tekintélyes sótlanságot, ezt a vadregényes unalmat,
néhány lóerőt szerelni ebbe a lejárt,
muzeális Ford kocsiba, hogy pöfögjön egy
sétakocsikázásnyit a Váczi uccán, Váczi
uccán ..." A kritikus a továbbiakban
egyfelől Fényes Szabolcs kellemes
muzsikájának és Szenes Iván gunyoros
szövegeinek tulajdonítja azt, hogy a darab
jól megy, annak ellenére, hogy a „Dócziféle karosszéria szétesőben van", másrészt
viszont a rendezésnek: „ ..lerakódik benne
a reneszánsznak is, a biedermeiernek is, a
szecessziónak is éppen a limloma, s ez a
halmaz így, együtt, kiad valami
csúfondáros színpadi
ornamentikát, egy Dóczi-stilizációt, amely
a saját stíluselemeitől válik nevetségessé
is, mulatságossá is."
Íme, az 1968-as előadás sikerének titka.
Ezért írhatta Koltai Tamás is a Népszabadságban, hogy „ ...ne legyünk
igazságtalanok : ha a darab elemzésekor
mellőztük a bírói talárba bújt ítészszigort,
az előadás méltatásakor se használjunk
dorongot. Annál kevésbé, mivel ez
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a maira hangszerelt kétórás játék önmagában kellemes, üdítő szórakozást nyújt".
Joggal kérheti számon tehát e mosta-ni
felújítás nézője legalábbis ez utóbbit: azt,
hogy önmagában kellemes és üdítő
szórakozást nyújtson. Olyan pozitívumokat vár a színi megvalósításban, amely
e habcsóknak vagy éppen puszi-nak
minősített könnyed történetet 1982-ben is
élvezetessé, sikeressé pumpálja. Ám a
kisvárdai előadás azt mutatja, hogy a
vérátömlesztés nem sikerült.
Ha már amúgy is olyan darabbal van
dolgunk, amelynek meseszövése túlbonyolított, cselekménye nehezen követhető,
elvárható az a szakmai minimum, hogy a
rendezés azt a lehetőségekhez képest
viszonylag áttekinthetővé és követhetővé
tegye. Az, hogy a kisvárdai elő-adás
ennek az alapkövetelménynek sem tett
eleget, volt egy igen fontos objektív oka
is, amely azonban nem menti e fogyatékosságot. S ez a következő: azon az
estén, amelyen az előadást láttam, éppen
televíziófelvétel volt (a következő estén
szintén, mert kétszer vették fel az
előadást). Ennek a ténynek a következményeként a felvétel érdekében az
egész színpadot egységesen erős fénnyel
világították be, mellőzve tehát a rendező
által bizonyára megkonstruált művészi
világítást. Ennél a darabnál azonban a
sötétségnek és világosságnak igen fontos
dramaturgiai szerepe van, hiszen a
cselekmény java részében titkos találkozások, a sötétség leple alatti személycserék,
összetévesztések zajlanak, olyan jelenetek, amelyekben három szereplő közül a
harmadikat az első láthatja, de a második
nem. Logikus tehát, hogy a fényárban
úszó színpadon a jelenetek jelentős része
érthetetlenné, zavarossá vált, s a közönség
(amellett, hogy időnként jól szórakozott),
értetlenül szemlélte a logikátlannak tűnő
jelenetek sorát. Na meggondoljuk, hogy
ebből a nyáresti játékból összesen három
előadás volt, s abból kettőt nem abban a
világításban játszottak, amely szükséges a
darab megértéséhez, felvetődik a kérdés,
miért nem próbált a rendező valamilyen
megoldást találni, amikor a televíziós
felvétel ténye kiderült. Talán át kellett
volna rendezni né-hány jelenetet a
közönség érdekében, hiszen az előadás
mégiscsak a kisvárdai közönségnek
készült, s így viszont ő maradt hátrányos
helyzetben.
Eddigi okvetetlenkedésünk elvesztené
jelentőségét, ha az előadás egyéb erényei
elfeledtetnék
e
fontos
technikai
hiányosságot. De a rendező Halasi Imre

a játékstílus terén olyan engedményeket
tett, amelyek semmiféle következetes elgondolást nem tükröztek. Nem irónia
fűszerezi itt a cselekményt, hanem ósdi,
jól bevált vígjátéki ötletek petárdái pukkannak, ami viszont csak felerősíti az
amúgy is kétes értékű darab sekélyességét.
A színészek irányításában sem remekelt.
Azok többnyire saját ízlésükre vagy
ízléstelenségükre hagyatkozva játszanak.
A fontosabb szerepekben Cseke Péter és
Barbinek Péter mértéktartóan komédiázik,
s él vígjátéki lehetőségeivel, a kisebb
szerepekben Zsolnay András és Csikos
Sándor úgyszintén. Am több szereplőről
nem mondhatjuk el ugyan-ezt. Nagy kár,
hogy Mikó István, aki egyébként e műfaj
minden csínját-bínját ismeri, ragyogóan
mozog és énekel, most meg sem próbál élő
alakot formál-ni a pap hálás szerepéből,
ötletei igen-csak külsőségesek. Pedig
humora fakadhatna belülről is, hiszen
ismerjük e színész igazi jellemábrázoló
képességét. Még nehezebben fogadható el
Tahi József ripacskodása, aki a szerelmes
ifjú Carlo alakjából olyan csetlő-botló
együgyűt formál, ami teljességgel ellentétben áll a megírt alakkal. Képtelenség
elhinni, hogy egy talpraesett, szép fiatal
lány ebbe az infantilis falubolondjába
szerelmes. Vándor Éva viszont Marietta
szerepében az előadás legélvezetesebb
perceit nyújtja, mert szépséges és áradó,
szíve és humora van, Domján Editre emlékeztető bűbájos nőiessége elragadóvá
teszi játékát. Rajta kívül Kovács Nórát
illeti még dicséret, aki ebben a harsány
kavalkádban finom ízléssel, kecses mozgással formálja meg Angela szerepét.
Az olcsó ötletek közepette kimagaslik
egy, aminek igazi humorértéke van, ezért
érdemes megemlíteni. Amikor a fán rekedt
pap végre lekászálódhat az alma-fáról, egy
teli szatyor almát cipel le magával. Ennek
az apró játéknak, amellett, hogy jellemző
ereje is van, helyi aktualitása adja savátborsát. (A híres szabolcsi alma!) A
közönség érezhető hálával és harsány
nevetéssel jutalmazza az ötletet.
Ami a darab zenéjét illeti, furcsa megállapításra juthat a néző (hallgató). A Pesti
Színház előadásában a siker oroszlánrészét
még Fényes Szabolcs élvezetes és
dallamos zenéjének és Szenes Iván
szellemes versszövegeinek tulajdonították.
Mára ez a zene elvesztette egykori
vonzerejét. A Mindenkinek van egy álma
című sláger, amely akkor lázba hozta a
közönséget, ma már legfeljebb egy régi
táncdalfesztivált idéz (annak, aki korá

nál fogva emlékszik még rá), de vér-beli
musicaldallamnak nemigen válik be.
Igencsak elszaporodtak hazánkban a
nyári játékok, várszínházi esték. S jó dolog, hogy mindenhol, ahol alkalom és hely
kínálkozik, színházat csinálunk. Az idei
nyári játékok darabválasztására többnyire
az igényesség jellemző. Kisvárdán tavaly
nyáron rendeztek először önálló nyári
színházi előadást, Ruzante Csapodár
madárkáját mutatva be, melyet még idén
nyáron is felújítottak. Sajnálatos, hogy
idén a mércét alacsonyabbra állították,
mind a darabválasztást,
mind a
megvalósítást illetően. Pedig a kisvárdai
közönség ki van éhezve a színházra, s mint
„kezdő" közönség, még nem tud
szelektálni. Nem mindegy tehát, hogy
mivel akarják etetni. Mert a közönség a
habcsókot még csak megeszi, bár túl édes,
a puszit is elfogadja néha csók helyett, de
hát habpuszira végképp nincs szüksége.

KAÁN ZSUZSA

A rockbalett próbája

Fodor Antal legújabb táncművét június 4.
óta nagy közönségsikerrel játssza az Erkel
Színház. A próba előadása a maga
nemében egyszerre több szempontból is
egyedülálló. Azon túl, hogy a koreográfus
pályáján az első kétrészes, egész estét
betöltő alkotás, továbbá hogy ez volt az
Operaház múlt évadjának „a" magyar
balettbemutatója,
olyan
új
vagy
balettszínpadon legalábbis szokatlan eszközöket használ fel, mint az élő beszéd
vagy a trégerekkel-reflektorokkal zsúfolt
nyitott
színpad,
amit
olykor
a
rockzenekarok koncertjein látott fehér és
Dóczi Lajos-Fényes Szabolcs-Szenes Iván: Csók színes füst hivatott bedíszletezni.
(Várszínházi esték - Kisvárda)
A legújabb, legsajátosabb vonás azonZenei vezető: Walla Ervin. Díszlet-jelmez:
ban a zene: Presser Gábor izgalmas, árSzlávik István. Rendező: Halasi Imre.
Szereplők: Zsolnay András, Cseke Péter, nyalt, kíséretnek kitűnő, jól táncolható
Bessenyei Emma, Barbinek Péter, Csikos zenei szövete, amely - montázsszerűen Sándor, Kovács Nóra, Mikó István, Tahi
részleteket használ fel Bach h-moll miJózsef, Vándor Éva.
séjéből, a d-moll toccata és fúgából, valamint a János passióból.
E számunk szerzői:
E zenei kétarcúság nem a véletlen műBALLA LÁSZLÓ pszichológus
ve. A próba cselekménye ugyanis két száBÁNYAI GÁBOR újságíró,
lon indul: egy táncegyüttes hétköznapa Magyar Televízió munkatársa
BÉRCZESSI B. GYULA színháztörténész jaiban (Presser) és az általuk próbált
BŐGEL JÓZSEF a Művelődési
passiójátékban (Bach). Szövegkönyvét
Minisztérium főmunkatársa
szintén a koreográfus írta Nikisz KaBÖJTE JÓZSEF dramaturg
zantzakisz: Akinek meg kell halnia című
BUDAI KATALIN újságíró
népszerű regényéből. Napjaink koreogCSERJE ZSUZSA a Pesti Műsor
ráfusi gyakorlatában ez a bizonyos
munkatársa
„alapján", „nyomán" a felhasználás legCSÍK ISTVÁN újságíró,
különfélébb mélységi szintjeit jelentheti, a
az Ipari Minisztérium Sajtó- és
leghűségesebb, legpontosabb adaptációtól
Propagandaosztályának csoportvezetője
ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró,
a csupán egyetlen mozzanat át-vételéig. A
a SZÍNHÁZ munkatársa FORRAY
magam részéről nem is tartom helyesnek
KATALIN újságíró,
a kész művön utólag számon kérni az
a SZÍNHÁZ munkatársa
ihletőként megjelölt eredeti alkotást. (Az
HONTI KATALIN színháztörténész
új beszéljen önmagáért!) A próba esetében
KAÁN ZSUZSA az Állami Balettintézet
viszont - úgy is mond-hatnám: sajnos tanára
egyenesen elengedhetetlennek érzem az
KŐHÁTI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője
összehasonlítást, mert hiányosságainak
NÁNAY ISTVÁN újságíró,
csak így lehet a végére járni.
a SZÍNHÁZ munkatársa PÁLYI
Adott tehát a regény a maga hibátlan
ANDRÁS újságíró,
dramaturgiájával, amelyben minden lega SZÍNHÁZ munkatársa RÓNA
KATALIN újságíró,
apróbb részlet is indokolt, ahol mindena Film Színház Muzsika munkatársa
nek oka van. A gazdag Likovrisz falu
SZÁNTÓ PÉTER újságíró,
öreg elöljárói a jövő húsvétkor megrena Népszava munkatársa
VERESS JÓZSEF filmtörténész,
dezendő passiójátékra szereplőket válasza MOKÉP igazgatóhelyettese
tanak. Az írónak egy egész év áll rendelkezésére ahhoz, hogy a kijelöltek lel-

