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Macska van a szobában

„Vigyázat, macska van a szobában!" -
kiált föl Feydeau színpadán az egyik
szereplő. S a macska nem más, mint a
jeles tenoristának nézett fiatal joghallgató,
aki hosszas unszolásra dalra fakadt,
mintha csak egy boldogtalan macska
vonyítana. Tehát: a szobában macska van.
De miféle macska van a zsákban? Milyen
zsákbamacskát ajánl - a címből
következtethetően szándékát nem is tit-
kolva - egyszerre három magyar szín-ház?

Helyzetkomikum helyzet nélkül

A párizsi ebédlőben hatan várják izga-
tottan a nagy operaénekest. A polgári
bohózatok sablonfigurái: Pacarel, az apa, a
diabetikus cukor megalkotója; Julie, a
leánya, az új Faust opera komponistája;
Susanne, Pacarel ifjú és bájos felesége és
a baráti házaspár, Landernau doktor
túlméretezett hitvesével, Amandine-nel. S
ott van még természetesen, a komédiák
elmaradhatatlan szokása szerint, a kissé
félkegyelmű inas, Tiburce is. Végre
megérkezik Dufausset, a fiatal-ember, aki
ugyan nem tenorista, csak jurátus, s
énekelni ugyan aligha hajlandó, mégis
nagy művészként köszöntik. S hiába
ismételgeti egyre igazi nevét és kilétét,
senki nem akarja meghallani. Pedig már-
már rettegünk: olyan világosan
magyarázza nevét és családfáját, hogy
még Pacarel is megérti. Tulajdonképpen
semmi ok a tévedésre, nagy erőlködéssel
lehet csak félreérteni a szituációt. De
szerencsére sikerül, különben nem lehetne
folytatni az előadást. Innen aztán már
minden megy a maga jól kiépített útján.
Nemcsak Dufausset-t tévesztik össze az
énekessel, de ő maga is összekeveri a két
feleséget, s keresztbe udvarol. Így aztán az
asszonyok ugyan-azt a szerelmes levelet
dugdossák egy-más elől, és így senki sincs
ott időben a titkos éjszakai légyotton. A
férjek egy-más kárán nevetgélnek, és
ismeretlen okból mindenki kék
harisnyatartót akar. Csak Julie és a család
által kiszemelt vőlegényjelölt ért egyet,
amikor megállapodnak, hogy nem
házasodnak össze. Félreértéseket
félreértésekre halmoz az

első két részben a szerző, hogy aztán a
harmadik felvonásban egy gyors kérdésre
adott gyors válasszal kibogozzon mindent.
A joghallgató természetesen nem
tenorista, tehát minden, ami történt, csak
félreértés volt. S mert nem elég hihető, de
a valóságtól nem is eléggé
elrugaszkodottan groteszk az alaphelyzet,
csak azon jár az eszünk, miért nem
értették meg azonnal egymást.

A helyzetkomikumra épített bohózatban
nem árt, ha a helyzet megalapozott, csak
úgy alakulhat ki igazi komédia. A
Zsákbamacska alapötlete viszont nagyon
esetleges, alig elfogadható. Ám még így is
magán viseli a jellegzetes feydeu-i
erényeket: a könnyedséget, a förgeteges
játékosságot, a csalhatatlan
színpadismeretet. Bár mint e bohózatok
általában, alig-alig bírja az iramot három
felvonásban. A nehezen induló elsőt
valóban mulatságos második követi. De a
harmadik részben már ízléstelenül
sikamlós tréfákat is megenged magának,
hogy ne fogyjon el a mondanivaló, a mese
a második rész végén.

A Zsákbamacska habkönnyű bohózat.
Nem áltat azzal, hogy szólni akar valami
lényegesről, nem áltat azzal, hogy elraj-
zolt figurái bármiféle társadalmi háttér
előtt mozognának, netán irónia rejtőznék
a kimondott szavak mögött. Nem, a
Zsákbamacska egyszerűen szórakoztatni
akar. És ez még önmagában nem is lenne
baj, hiszen az igazi vígjáték igényes,
művészi alkotás, amely több, mint egy-
szerűen a közönségnek, a színházi
kasszának tett engedmény. Csakhogy a
Zsákbamacska nem tartozik e műfaj
legnemesebb darabjai közé. A kommersz
színház sikertermékei közül nem volt a
legszerencsésebb választás. S ezen még
Szántó Judit rendkívül szellemes,
könnyedén pergő fordítása sem
segíthetett.

A függöny mindig kétszer megy föl

A József Attila Színházban az előadás
kezdetekor fölmegy a függöny, gyors
pillantás a színpadra, s máris legördül,
hogy aztán ez még kétszer megismétlőd-
jék. Apróság - mondhatnánk -, a rendező
villanásnyi ötlete. Ám éppen mert nem
egyszer, hanem kétszer ismétlődik, s majd
az előadás során újra meg újra,
figyelmeztető jel. Az ötletek bármily
szellemesek is, csak egyszer hatásosak,
másodszor, netán harmadszor már hival-
kodók, öncélúak.

Bodrogi Gyula harsány, vidám légkört
teremtett a Zsákbamacska színpadán.
Rendezőként ennél többre nem is vállal-

kozott. Engedi színészeit önfeledten ko-
médiázni, mindenki a maga módján
közeledik hát Feydeau színházához. Sem
Bodrogi, sem színészei nem gondoltak
arra, hogy az ironikusra hangolt Feydeau-
n szívesebben mulattunk volna, mint a
szerzőtől már-már idegenül föl-erősített
vaskos tréfákon, az ízléstelen humoron.
Amely nem azért visszatetsző, mert
túlságosan sikamlós - még csak az sem -,
hanem mert így sokszorosan aláhúzva sem
tud semmiféle szellemes ötletet kicsiholni
magából. Pedig ez a József Attila Színház
Zsákbamacskájának legfőbb
mozgatórugója.

Ezt a stílust leginkább Horváth Gyula
játéka képviseli. A tőle megszokott, s már
annyiszor ismételt vígjátéki megoldásokat
üdvözölhetjük újra, ezúttal Pacarel
figurájában. Színészi biztonsággal, a
hatásos ötletek sorával vezeti végig a
diabetikuscukor-gyáros szerepét, csak
éppen akárhány vígjátéki alakítására
gondolunk, ugyanazt látjuk, ugyanarra
emlékezünk.

Humorral, kedvvel formálja meg a
tenoristának vélt jurátus szerepét Újréti
László. Komikus tehetségről tanúskodik
Straub Dezső a vőlegényjelölt szerepé-
ben. Vajon a rendező Bodrogi állította be
figuráját a fiatal Bodrogi arcképére, vagy
a színész vélte meglelni mesterét és
példaképét Bodrogi Gyulában? Mulattató
karikatúrát villant föl Landernau doktor
alakjában Harkányi Endre. A két ellentétes
külsejű asszonyt, a gyönyörű Susanne-t és
a termetes Amandine-t elsősorban a
megjelenés külsődleges esz-közeivel
formálja meg Dancsházy Hajnal és a
vendégként föllépő Győri Ilona.

A Zsákbamacska igazi hangjára leginkább
Pálos Zsuzsa talált rá. Julie-t, a
zeneművész leányt játssza. Eleven ko-
médiai tehetsége, biztos arányérzéke most
sem hagyta cserben. Még némi groteszk
hangot is kever játékába, s így mutatja
meg, hogyan lehetne Feydeau bohózatát
élvezetesen előadni. Hasonlóan érezte
meg a komédiai lehetőséget Tahi József,
az esetlen, környezetére hol megvetéssel,
hol rajongással tekintő inas szerepében.

Kié az „érdem"?

Színházi életünkben egyre gyakrabban
találkozunk a csak dicsérhető gyakorlattal:
külföldi vendégrendező dolgozik együtt a
magyar társulattal. A vendég-művész
hazája nemzeti drámáját rendezi, annak
sajátos belső tartalmi hangsúlyait emelve
ki, új közegben új művészi mód-



szerek alakulnak ki - érvényes ez a tár-
sulatra s a vendégre egyaránt -, alkotói
kapcsolatok, tapasztalatcserék jönnek
létre, és sorolhatnánk még a fontos és
értékes példákat. Általában. Ám vajon mi
az oka annak, ha egy színház vendégren-
dezőt hív, s jellegtelen tucatdarabot visz
színre? Kié az "érdem"? Mint ezúttal a
szegedi Nemzeti Színház Kisszínházának
esetében, amikor a szabadkai színház
magyar tagozatának igazgatója rendezte
meg a Zsákbamacskát. Nem tudjuk, hogy
történt: Szabó István ajánlotta-e Feydeau
vígjátékát, vagy a színház kérte föl a
rendezésre. Az első eset nem valószínű, a
második már inkább, s akkor csak a miért
a kérdés. Ám akárhogy történt is, akárki is
szemelte ki a darabot, a választást az
előadás nem igazolta. Szegeden, akárcsak
Budapesten a József Attila Színházban, a
nevettetés avult eszközei köszöntek vissza
a színpadról.

Szabó István kétségtelenül tett kísér-
letet arra, hogy előbányássza a bohózat
mélyéről az abszurd elemeket, de ez csak
kísérlet maradt. Mozgalmas, lendületes
játékra törekszik, förgeteges tempót dik-
tál, ám mindez nem változtat a darab
gyengécske humorán. Gyarmathy Ágnes
díszletei és jelmezei viszont hangulatosan
keretezik az előadást.

A színészek élnek a helyzetkomikum
adta lehetőségekkel, vidám figurákat
teremtenek, s igazán nem az ő hibájuk,
hogy tehetségük külsőségekre pazarlódik.
S ez elsősorban ifj. Újlaky Lászlóra
érvényes, aki ebben az évadban is szinte
valamennyi főszerepet eljátszotta Szege-
den, igazán kár színészi teljesítőképességét
a végletekig kiuzsorázni. Kedvvel mókázik
a Zsákbamacska előadásán Király Levente
Pacarelként, felesége szerepében Ferencz
Éva, Julie alakjában Nagy Anikó és
Amandine-ként Lőrinczy Éva.

S ebben az előadásban is van egy út-
mutató alakítás. A groteszk fintor, amely a
lehetőséget jelzi: Nagy Zoltán Landernau
doktora ellenállhatatlanul komikus,
ironikus hangsúlyai pontosan minősítik a
játékot.

Két pufók angyalka

A leeresztett függöny előtt faragott
kottaállvány. Copfos fiatal lány frakkban
a zavarosra hangszerelt Faust-nyitányt
vezényli. Még föl sem ment a függöny, s
máris sejthetjük: a győri Kisfaludy
Színház a kétszeresen számon kért ironi-
kus előadást varázsolta színpadra. S a
díszlet is ezt látszik igazolni: a vendég
Rajk László a színpadtér magasában két

pufók, rózsaszín angyalkát helyezett el.
Vidáman, gúnyosan mosolyognak ránk,
mintha figyelmeztetnének, nem kell ezt
komolyan venni. Mintha ők maguk kép-
viselnék a két idézőjelet. Az idézőjeleket,
amelyek megadják a Vas-Zoltán Iván
rendezte előadás alaphangját, stílusát.
Ahogy aztán a szereplők felvonulnak,
láthatjuk: a jelmeztervező, Torday Hajnal
sem maradt el a rendező és a díszlet-
tervező mögött, olyan bohókás karika-
túrakosztümöket tervezett a színészek-
nek, hogy azok már önmagukban jellem-
zik a figurákat.

Vas-Zoltán Iván hatalmas iramot diktál.
Fölényesen játékos rendezésének kö-
szönhető, hogy nem bosszankodunk a
cselekmény fordulatain. Ötletet ötlet
követ, nem marad időnk a darab ügyet-
lenségeire, unalomig ismételt félreérté-
seire figyelni. Itt mindenki játszik, nincs
üresjárat. Még Feydeau drámaszerkesz-
tésének legszerencsétlenebb fogásait, a
„félre"mondott szövegeket is eljátszatja a
rendező: ha Dufausset arról beszél, hogy
apja mit mondott a párizsi családról,
közben egy útitáskából húzza elő
holmijait, a fővárosi élet kellékeit; h a a

vőlegényjelölt anyja utasításait elemzi
„félre", közben hatalmas állatfejrajzok
mutogatásával szórakoztatja a közönsé-
gét. És így sorban, szellemesen, frappáns
megfigyelésekkel gúnyolja ki az előadás
Feydeau társasági közhelyeit.

Vas-Zoltán Iván színészeinek is fel-
szabadult mókázási lehetőséget teremt,
gondosan ügyelve, hogy azért ne váljék a
játék magánszámokká, magánteljesít-
ményekké. Kompozíciója sűrített, össze-
fogott. Vendégszereplésre hívta meg a
győri színház Holl Istvánt, aki színészi
képességeinek legjavát adja a habkönnyű

vígjátékban is. Pacarelként tökéletes biz-
tonsággal, könnyed szerepformálással,
iróniával bonyolítja maga körül a szín-
padi életet. Jól sikerült Meszléry Judit
alakítása Martha szerepében, s Horváth
Ibyé Julie-ként. A kelleténél kissé harsá-
nyabb Spányik Éva Amandine-je, a le-
hetőségnél elrajzoltabb Nagy Sándor
Tamás Dufausset figurájában. Mulattató
karikatúrát villant föl és figyelemre méltó
komikusi képességet bizonyít Julie vő-
legényeként Rupnik Károly.

Zsákbamacska háromszor

Nem lehet némi irónia nélkül tudomásul
venni, h o g y pillanatnyilag színházaink
egyik legtöbbet játszott szerzője Feydeau.
Egyidőben három színház is műsorára
tűzte vígjátékát. Ráadásul ugyanazt.
Vajon mi késztet egyszerre három
színházat arra, hogy pont a Zsák-
bamacskával szórakoztassa közönségét?

Feydeau-t játszani, úgy látszik, divat lett
Magyarországon. Feydeau egyetlen
vígjátékának három előadása nem túlsá-
gosan fantáziadús műsortervezésről ta-
núskodik. Inkább az igénytelen szórakoz-
tatásnak tett engedményről, a könnyű si-
kerhajhászásról. Hisz ne áltassuk magun-
kat, gyors sikert effajta vidámsággal iga-
zán nem nehéz előidézni. Csak az a kér-
dés: milyen értéke van ennek a sikernek?

Georges Feydeau: Zsákbamacska (József Attila Színház). Győri Ilona (Amandine) és Harkányi Endre
(Landernau) (MTI fotó)


