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Az odüsszeuszi
szalmakalap

La Rochefoucauld szerint az igaz szerelem
olyan, mint az éjféli kísértet: mindenki
beszél róla, de kevesen találkoznak vele.
Ez a megállapítás korunkban egyre inkább
a jó humorra érvé-nyes. Ma már több
nevetéselmélet születik, mint amennyi
vígjáték. Úrrá lett rajtunk a melankólia,
annak ellenére, hogy a komikum az
évszázadok során szédületes karriert futott
be. Vajon e rangemelkedés nem rejti-e
magában az előkelő besavanyodás
veszélyét is? Vajon helyettesítheti-e a
kecses fogpiszkáló a maga kedvére nőtt
fatörzset, vagy mutatis mutandis a
jólnevelt hercigeskedés a rusztikus és
gátlástalan kacajt? Egyáltalán mennyire
vagyunk még fogékonyak az erőteljes, de
kevésbé cizellált humorra abban a korban,
amely lassanként a bohóctréfát is
akadémikus műfajjá teszi? A komikumról
manapság csak komoran illik szólni: a
nevetéshez szinte kötelező epiteton
ornansként csatlakozik ez a szó:
filozofikus. Ennek az intellektuális
kényeskedésnek persze színházi
következményei is vannak. Ahogyan a
régi mondás szerint nincs darab nő nélkül,
úgy ma azt parancsolja az íratlan színházi
törvény: nincs víg-játék világfájdalom,
keserűség nélkül. Ha pedig a rendező a
netán mégiscsak megszülető komédiába
valami jó, gusztusos szorongást, sőt
történelmi frusztrációt is be tud préselni -
akkor nagyobb kritikai sikert arat, mintha
fel-találta volna a tejszínhabízű kolbászt.

Jeles élményben van részünk tehát, ha
mellék-, illetve hátsó gondolat nélküli
komédiát láthatunk a színpadon. Ez
történt a kecskeméti Katona József Szín-
házban, ahol Eugéne Labiche és Marc
Michel Olasz szalmakalap című komédiáját
mutatták be. (Fordította: Stella Adorján.)
A rendezőt, Szőke Istvánt
amint ezt már korábbi munkáiban is
tapasztalhattuk - nem rontották meg az
utóbbi évek babonái. Szőke soha nem
akarja szalonképessé tenni az előadásra
kiválasztott régi csacska színdarabot. A
népszínmű, az operett, a vaudeville nem
azért érdekes számára, mert addig lehet
csűrni-csavarni, amíg afféle modern
színházi lombikbébi válik belőle. Nem
brechtesíti, beckettesíti ezeket a műveket,
apasági vagy nagyapasági keresettel sem
üldözi tiszteletreméltó színházi elődeit.
Pedig - tapasztalatból tudjuk - nem kell
különösebb fáradság vagy elmeél annak
bizonyításához, hogy például valamely
felújított régi szerző ennek meg ennek a
modern irányzatnak az őse. Ezek az
irodalomtörténeti erőszaktételek rend-
szerint abból a jóindulatú téveszméből
származnak, hogy a múlt így eladhatóbb,
emészthetőbb. Aki keres, az talál, ez a
mondás kevés dologra igaz annyira, mint
az irodalmi, színházi rokonság-kutatásra.

Az efféle felszínes aktualizálás különö-
sen olyan szerző esetében lenne értel-
metlen, mint amilyen Labiche. Komédiája
olyan, mint egy kihalófélben levő
népszokás töredékes leírása. Ez a szép és
vonzó benne. Stílszerűnek érezzük azt a
korabeli történetet is, mely a színház és
közönség viszonyának ma már mese-
belinek tűnő intenzitásáról tudósít. E fel-
jegyzés szerint a bemutató olyan ferge-
teges sikerű volt, hogy az egyik néző
gutaütést kapott a sok nevetéstől. Labiche
célja a kacagtatás : nála itt kezdődik

és itt végződik a mélyebb értelem. Ön-
célú mulattató, és ezt még csak nem is
szégyelli. A kecskeméti előadás követke-
zetesen vállalja ezt az örökséget, s tán
éppen ezért jut messzebbre esztétikailag,
mintha tudálékos célozgatásokkal tűzdelné
meg f darabot.

A rendező tehát kitűnő tüzér. Irányzéka
pontos, és a keze sem remeg. Az Olasz
szalmakalap előadása - akárcsak Szőke
némely korábbi rendezése - a római
szaturnáliákat juttatja eszünkbe, illetve
olvasmányaink alapján eme ünnepségek
hangulatát olyannak képzeljük el, mint
amilyenek Szőke István szín-padi játékai.
A szaturnáliák, valamint később a
karneválok, bolondünnepek,
szamárünnepek mind különleges helyet
foglaltak el a közösség életében. A nevetés
ünnepei voltak, olyan kivételes alkalmak,
melyek - ha öntudatlanul is - a szabadság
és a szabadosság találkozását választották
eszményül. (Hogy az idők folyamán e
találkozás gyakran elmaradt, s a kettőből
csak az egyik, a szabadosság jutott
érvényre, az más elemzés tárgya lehetne.)
A komikum egyik forrásánál vagyunk
tehát: a mindennapi, illetve a hivatalos élet
normái, kötöttségei megszűnnek, az
ünnepség idejére az ember kilép)

megszokott keretei közül.
Labiche vígjátékában sajátosan -

mondhatni paradox módon - valósul meg
e komikus kivetkőzés. A szerző örömteli
nonchalance-szal mutatja meg azt a
francia polgárt, aki fesztelenül veti 1c
történelmi tekintélyét, boldogan tárja fel
jellembeli, eszmei, lelki ürességét. Ritka
történelmi-társadalmi pillanatban születtek
ezek a Labiche-komédiák: a hangulat
kissé hasonlít ahhoz a ragyogó illúzióhoz,
mely például Neil Simon vígjátékait
sikerre vitte. Az 185o-es évek francia
polgárától nem vár-hatunk lelkiismeret-
vizsgálatot, sem tra-



gikus életérzést. A kor drámairodalmát
voltaképp igazi pszichológiai realizmus
jellemezte: nem szült sem racine-i tragé-
diákat, sem moliére-i komédiákat. Ez a
kiváltságos osztály ugyanis felhőtlenül és
felszínesen látta a világot, a karnevál rövid
éveit élte - luxushumort termelt, melynek
egyik forrása természetesen bűnös
történelmi és társadalmi rövidlátása volt. A
francia polgárság nem volt hajlandó sötét
és komor színekben látni a világot, a
történelem páholyában érezte magát.
Olyannyira, hogy saját butaságának
ábrázolásától sem riadt vissza. Meg-
engedte kedvencének, Labiche-nak, hogy
olyanak fesse le, amilyen. E vígjátékok
születési körülményei persze csak má-
sodsorban érdekesek. Számunkra az
eredmény fontosabb. Labiche darabjai, a
francia polgár nagy őszinteségi rohamának
e furcsa termékei igen bravúrosan
elkészített komikai vegyületek : ennek
köszönhetik, hogy túlélték saját korukat.
Labiche humora felszabadult, nincs benne
sem keserűség, sem méreg - ennek

ellenére a szerző a másik végletet is tün-
dökletes ügyességgel kerüli el, humora
nem vész el az önszeretet szirupos levé-
ben. Nem bírál szatirikus dühvel, de
kicsinyes apologetának sem mondható.
Ebben a komédiában nem is ez a kettőség
a fő szempont. Az író ugyan híven ábrá-
zolja a társadalom kiválasztott szeletét, de
komédiájának mégsem ez a szervező elve.
Labiche darabjának elsődleges strukturáló
eleme a nevetés: a francia polgár számára
csupán a bohóc és a bolond egyik
lehetséges megjelenési formája.

Szőke Istvánt ez a különös és szerencsés
vígjátéki szerkezet ejti rabul. A humor és
a játék lehetőségei vonzzák. Nem veti
meg hőseit - itt persze inkább csak hősök,
jellemek sziluettjeiről beszélhetünk -
azért, mert egy olasz szalmakalap után
vándorolnak három felvonáson keresztül.
Ez a bohócodüsszeia éppúgy valóság,
mint annak idején az volt a karneválok
hétköznapoktól eltérő nevetésszertartása.
Új törvények érvénye

sek tehát, és ezt a rendező már a kezdet
kezdetén hangsúlyozza. Csigalassúsággal
megy fel a függöny: nemcsak azért, hogy
tekintetünket szelíd, de kitartó erőszakkal
a látványra szögezze, hanem azért is, hogy
a nézőt a színházi élmény által
újjászületésre ösztökélje. A komikus
szerzők - legyenek akár bohócok, akár
fennkölt indulatú szatirikusok - mindig
nagyon sokat bajlódnak az eleven élet és a
gépies kényszermozgás ellentétével. A
nevetés mindig e tragikus ellentmondás
felismerésében gyökeredzik. A humoros
vagy szatirikus szerző tűrhetetlennek tartja
azt a társadalmi tendenciát, mely az
emberi természet automatizálását tűzi ki
célul. Ez a felismerés persze a
komikumban nagyon sokféleképpen áb-
rázoltatik. Röhögünk a gépiesen mozgó
figurán, rezignáltan mosolygunk a tévely-
gőkön, ördögi kacajjal büntetjük a te-
remtés műhibáit. Mindezzel - ideiglenesen
bár - mégiscsak leromboljuk a gátló,
gúzsbakötő szabályzatokat, a terrorisz-
tikus illemszabályokat, nevetéssel óhajt-
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juk pokolra küldeni - emlékezve a szatíra
valamikori mágikus hatalmára - a
tartalmukat veszített szertartásokat. De a
vidámsággal védeni, sőt építeni is tudunk:
a komikumban helyreállítjuk - ha ezúttal is
csak ideiglenesen - a testi-lelki integritás
szempontjából nélkülözhetetlen
ünnepélyességet. Az Olasz szalmakalap
előadásán a humor sokféle változata
jelenik meg. A kalap utáni hajsza
egyszerre gúnyolja ki a protokollá züllött
burzsoá életvitelt, s ugyanakkor
felfedezhetjük ebben a játékban az ember
természetes hajlamainak megfelelő szer-
tartásokat is. Szőke István rendezése be-
mutatja a szellem jóindulatú fölényét, de
ezzel együtt rendkívül plasztikusan áb-
rázolja a testi-anyagi világ, a hús örök-
zöld szabadságharcát is. Nagy érdeme,
hogy e kettőt sohasem állítja szembe egy-
mással. Ez túl olcsó megoldás lenne. Ha
Szőke István jelenetépítkezését óhajtanánk
leírni - némi egyszerűsítéssel persze - a
következő modellhez jutnánk el: a jelenet
első felében finom intellektuális humorral
leplezi le az élet hazug és merev
skatulyáit, majd e ketreceket
szétrombolva, szereplőit az önfeledt ér-
zékiség birodalmába vezeti át. A szexuális
szabadság - e kifejezést sajnos a művelt
középosztály üres szólamai jócskán
lejáratták -- az ő rendezéseiben egyáltalán
nem hasonlít a polgári és értelmiségi
szalonlázadások sápkóros és gusztustalan
szexnyöszörgéseire, színpadán a testiség
az, ami, s éppen ezért válhat esztétikai
kategóriává. Veszélyes mezsgyéhez értünk
persze, hisz Szőke itt könnyen a divatos
szexhullám csapdájába is eshetne. Amely
divatos hullám pedig nem több, mint a régi
szomorú és képmutató polgári morálnak az
ügyes és szemfényvesztő kifordítása.
Ráadásul eme jól ismert szabászati
műveletet még csak nem is valamely első
osztályú mű-helyben végezték: a
szegénységet leplezni kívánó dicső munka
vidéki foltozó-szabók igyekezetét dicséri.
Szőke Istvánnak semmi köze sincs ehhez a
modern és fantáziátlan
válsággazdálkodáshoz. Az ő színpadi
játékaiban a szellemeskedés nem a fásult
észlényeket óhajtja delektálni, mint ahogy
hőseinek erotikus kitörései sem az
eltompult ösztönű lények felcsigázását
akarják elősegíteni. Az erotika itt sohasem
terápiás végcél, hanem eszköz a
természetes és teljes, a reálisat és az
ideálisat a korábbinál harmonikusabban
egyesítő életforma megteremtéséhez,
illetve szerényebben szólva, e vágyott cél
színpadi előképének vázolása.

M
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ajor Pál, Reviczky Gábor, Jeney István és Szirtes Ági az Olasz szalmakalapban (lklády
A jó színház ezért ünnep, akárcsak az
ősi szaturnáliák: a játék humánus-érzéki
mivolta olyan sajátos típusú közösséget
alakíthat ki a színpadon és a reménybeli
nézőtéren, mely a gyakran hamisan és
mechanikusan hierarchizált köznapi élet-
ben egyelőre csak ábránd.

Másféle nosztalgiát is képes felébresz-
teni az Olasz szalmakalap előadása.
Szőke István ebben a rendezésében is
meggyőzően oldja fel azt az ellentétet,
mely rég keseríti a közművelődés apos-
tolainak életét. Ebben az előadásban az
úgynevezett igényes művészet és az oly
sokat gyalázott szórakoztatás is megüli
boldog és örömteli nászát. „Biológiailag
releváns igényt jelez a közönség operett-
éhsége-szomjúsága"- írja Vekerdy Tamás
a színészi hatásról szóló könyvében. Ősi
színházat őriz az operett - ha

a forma és a tartalom az idők folyamán
súlyos minőségi romlásokat szenvedett is
-, mint ahogy ez a Labiche-komédia is. Ez
az elméletíró indoklása, melyhez a
következő megjegyzést fűzi: „A közön-
ség - éppúgy mint a gyerek - nem tudja
pontosan megmondani, mi kell neki, de
egészségesen jelzi annak a számára, aki
ismeri életének törvényszerűségeit." A
piros bugyelláris, a Mágnás Miska és az
Olasz szalmakalap sikere után megkoc-
káztathatjuk a tanulságot: Szőke István-
nak elég pontos ismeretei lehetnek ezek-
ről a bizonyos törvényszerűségekről. A
tudás előzményei között nyilvánvalóan
fellelhető az arisztokratikus és a művelt
polgári előítéletek teljes hiánya. Az unal-
mas, a szépelgő színház, valamint a szegé-
nyes humorú, olcsó és alantas kényszer-
röhögtetés jórészt ennek az előítéletnek

ászló felvételei)



a következménye. A köznek kultúrát
szállító felsőbb művelt rétegek ugyanis
rendszerint kisigényűnek és bárdolatlan-
nak tartják a közönséget - pusztán azért,
mert annak kívánságai nem azonosak az
övéivel. Az ízlésbeli munkamegosztásnak
ez a téveszméje a mai napig kísért a szín-
házban és a kultúra egyéb területein. Ezért
hallunk oly gyakran intellektuális
előadásról, másfelől pedig közönség-
előadásról. Megfeledkezünk arról, hogy ez
a megkülönböztetés mélyen anti-
demokratikus és hamis. E tényen még az
sem változtat, ha e bántó és a valóságot
egyáltalán nem tükröző ítélet a köz-
művelődés ízlésfejlesztő tanterveinek
álcájában jelenik meg. A dogmatizmus
nemcsak a művészettel szemben hibás
álláspont, hanem a közönséggel szemben
is. A nézők kívánságai elvben
egészségesek - más kérdés, hogy a ter-
mészetes ízlést gyakran elrontják -: a
közönség karneváli ünnepséget akar, olyan
művészetet, melyben a dicsőítés és a
kinevetés egyenlő joggal lép színre. Nem
szereti viszont a szenvtelen tan-órává
sorvasztott magas művészetet. A
kecskeméti színházban az előbbit kapta
meg: mámoros és mámorító játékot.

Az Olasz szalmakalap eredeti műfaji
meghatározása szerint komédia dalbe-
tétekkel. Örvendetes, hogy a kecskemétiek
nem faragtak a darabból musicalt, még a
versikékről sem fújták le a port. Igazuk
volt: szépen szólnak azok így porosan is.
Ehhez persze jócskán hozzá-járult Darvas
Ferenc ötletes zenéje, amely nagyrészt
komolyzenei, elsősorban operai
idézetekből áll. Ezek a persziflált trillák
hangulati vezérmotívum-ként vonulnak
végig az előadáson. A Füzy Sári tervezte
szép jelmezekbe öltözött szereplőgárda két
telitalálatot is elért ebben a produkcióban.
Tökéletes az összjáték, és jó egyéni
teljesítmények is születtek. Ebben a
darabban nincsenek megszokott
értelemben vett jellemek, még csak
általános típusok sem. Labiche alakjairól
aligha lehetne hosszas
személyiségelemzést adni. Még rövidet
sem. Legfeljebb így jellemezhetnénk őket:
az egyik süket, a másik egy cserép
mirtusszal rohangál, a harmadiknak
gombostű szúrja az oldalát, a negyedik
pedig lábat áztat. Ilyenformán a színé-
szeknek csak helyzeteik vannak: és ez
megszámlálhatatlanul sok játéklehetőséget
rejt magában. Minden egyes szereplő
számára: legyen bár főszereplő vagy a
násznép névtelen tagja.

A legjobb alakítás Reviczky Gábor
Fadinard-ja. Ő a vezérkos ebben a hosszú
menetelésben. Boldog vőlegény, majd ifjú
férj, aki a sors és egy éhes ló ki-
fürkészhetetlen akarata folytán fut a
szalmakalap után, a násznép pedig utána.
A színész legszembeszökőbb erénye
csodálatos hajlékonysága. A figurát
mozgással teremti meg, mozdulatokból
rakja össze. Gesztusok egész arzenáljában
tobzódik. Illetve dehogyis tobzódik: ritkán
láthatni ily szerényen előadott
bohócremeklést. Harsányság és hivalko-
dás nélkül játszik: nem emeli oltárra saját
kitűnő képességeit. Játéka élvezetes, üdítő
és példamutató. Reviczky tüneményes
eleganciával ábrázolt peches fajankója a
darab középpontja, és mint ilyen,
bizonyos mértékig kívülállónak is
tekinthető. Körötte bohókásan együgyű
alakok rajzanak. Lengyel János egy szép-
lelkű masztodon körvonalait jelzi, Major
Pál a közismert marha férj labiche-i
árnyképét mutatja meg, Kölgyesi György
meggyőzően bamba áldozat, Jeney István
pedig jó komikusi érzékkel formál meg
egy buta és buja ifjút. Lakky József kapta
az egyik klasszikus bohózati szerepet,
legnagyobb érdeme, hogy az egyet-len
tulajdonsággal, a süketséggel jellemzett
figura érdekességét három felvonáson át
meg tudja őrizni. Flórián Antal afrikai
hadnagya riasztóan nevetséges, Horváth
József pedig mindkét szerepé-ben
kedvesen mulatságos. A női szereplők is
sok vidám dolgot művelnek a színpadon,
mégsem ez a fő hivatásuk ebben a
darabban. A komédia végül is körülöttük
forog: a szalmakalap utáni hajsza
voltaképp ügyes dramaturgiai ki-fejezése
a nőiesség konfliktuskeltő erejének.
Szirtes Ági, Monyók Ildikó és Szennyai
Mária központi jelentőségük teljes
tudatában alakítják szerepeiket
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Szénási Pál, Szikszai Gyula.

TARJÁN TAMÁS

Teret kérünk

Bereményi Géza
Légköbméter című drámája
a Pesti Színházban

Magyarország kilencvenháromezer négy-
zetkilométeren fekszik. De hány légköb-
méter fekszik Magyarországon ? Lakható
lakások falai közé zárva mindenesetre
kevés. Szűken vagyunk. A lakáskérdés
korunk egyik égető gondja, megoldásán
az úgynevezett lakásépítési programmal
fáradozunk.

A lakáshiány természetszerűen első-
sorban a fiatal felnőtteket sújtja, a lég-
köbméterhiány főleg a húsz és harminc
(valahány) közöttieket fulladoztatja - mert
ők élik meg levegőhiányként. A tér
hiányaként.

Azok a - pályájukon egy-másfél évti-
zede indult - írók, akik maguk is e fiata-
labb nemzedékhez tartoznak, gyakran
építik műveik alapszituációját és cselek-
ményét a lakáskérdésből eredő konfliktu-
sokra. Nyilvánvaló azonban, hogy a la-
kásügy csupán kerete lehet az irodalmi
alkotásnak; önmagában nem több gaz-
dasági, tervezési vagy szociológiai prob-
lémánál. Az otthontalanság-érzet akkor válik
igazán érdekessé, ha nem pusztán a
lakástalanság szomorú állapotából
következik, hanem a társadalmi otthonta-
lanságból. „Albérleti nemzedék" a ma
harminc körüliek generációja: a kielégítő
életkörülményekhez - lakáshoz - általában
csak késve jut el, s cselekvési igényeiben,
lehetőségeiben is kiszorítottnak érzi
magát. Okkal vagy ok nélkül, de annak. (A

Harmincéves vagyok több epizódja szól
erről; s a Vígszínházban bemutatott zenés
darab egyik társszerzője épp Bereményi
Géza.) Lakteret és cselekvési teret
egyszerre kér, követel a fiatal generáció.

A Pesti Színházban bemutatott Bere-
ményi-dráma, a Légköbméter első látszatra
másról sem szól, mint a lakáskérdésről.
Ráadásul a premierrel egy időben több
újságcikk adta tudtul, hogy film készül
Bereményi legújabb forgatókönyvéből, s a
helyszín az író egykori sivár albérlete.
Íme, élet és irodalom összefonódása. Ha
azt is idevesszük, hogy a szerző - Cseh
Tamásnak írott - dalaiban is folytonosan
visszatér a lakáskérdés, s hogy nagysikerű
regényének, a Legendáriumnak né-hány
hőse is lakásgondokkal küszködik, akkor
már aggódhatunk is: nem húz-e


