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Szegény-e Dániel?

Dohogó elmélkedés
egy észrevétlen bemutatóról

Ilyesmi is ritkán fordul elő: Kaposváron
úgy futott le egy előadásszéria, hogy a
kritika nem vett róla tudomást. Ez ön-
magában nem jelent semmit, sőt bizonyos
tekintetben még pozitívan is érté-kelhető,
amennyiben a felfokozott érdeklődés
normalizálódásának is tekinthető. De
korántsem erről van szó.

Az előadás Robert Thomas Szegény
Dániel című krimije, amelyet az egész
ország jól ismer, hiszen nemrégiben ját-
szotta a tévé Várkonyi Zoltán rendezésé-
ben (utolsó tévés munkája volt), parádés
szereposztásban. Mi indokolhatja, hogy
egy ilyen handicappel rajtoló produkciót
mutasson be a mindig igényes színház ? A
szükség.

A kaposvári színház sorozatos beteg-
ségek, illetve a műsorterv ismételt kény-
szerű módosítgatása miatt válaszhelyzetbe
került: vagy megrövidítí a nézőit-bérlőit
egy előadással, s egyúttal nem tesz eleget
különböző tervkötelezettségeinek sem,
vagy a rendelkezésre álló szabad
színészeket számba véve olyan

darabot tűz műsorára, amely alapvetően
nem üt el a színház általános koncepció-
jától, mégis az adott, rendkívül rövid idő
alatt igényesen megvalósítható.
Természetesen a második verziót vá-
lasztották.

Ám nemcsak roppant rövid idő alatt
kellett elkészíteni a produkciót, hanem
példátlanul gyorsan - gyakorlatilag a
bérleti előadásokra szűkítve - pörgették le
a húszas szériát. Joggal hivatkozhatnának
tehát a kritikusok arra, hogy amikorra
tudomást szerezhettek a hirtelen jött
bemutatóról, már le is vették a darabot a
műsorról. (Segített ebben irodalmi
hetilapunk műsorelőzetese is, amely
heteken keresztül a következő be-mutató
dátumára hirdette ennek a darabnak a
premierjét, szaporítva ezzel is e rovat
téves információinak számát!)

Igazából persze mélyebben kell keres-
nünk a kritikai visszhangtalanság okait.
Abban az általános kritikai mentalitásban,
amely a szórakoztató művek, illetve az
utánjátszások megítélésében mutatkozik
meg. A kritikának természetesen az új
művek, a jelentős újrafogalmazások
értelmezése, bírálata az elsődleges fel-
adata, de - különösen a közönségorien-
tálásban legfontosabb szerepet játszó
napilapkritikának - a szorosan vett szó-
rakoztató, horribile dictu a kommersz
művek értékelése sem lehet az előbbinél
elhanyagolhatóbb funkciója. Márpedig

a kritikában összehasonlíthatatlanul ke-
vesebb helyet, figyelmet, szakértelmet kap
az utóbbi terület.

Ez különösen a vidéki színházak ese-
tében sajnálatos, ugyanis a jelenlegi
struktúrában ezek műsorán nem kis szám-
ban szerepelnek a zenés vígjátékok, az
operettek, a kommersz szórakoztató
művek a rangos irodalmi alkotások
szomszédságában. S mivel ezek ható-
sugara - tetszik, nem tetszik - jóval na-
gyobb, mint a veretes műveké, egyáltalán
nem mindegy, milyen mű milyen
előadásban jut a közönséghez, a műsor-
terv ezen hányada utat nyit-e a magvasabb
gondolatokat összetettebben ábrázoló
színházművészet felé, avagy az amúgy is
meglevő ízlésszakadékot mélyíti.

Nem jobb a helyzet az utánjátszásokkal
sem. Ha egy darabról - akár magyar, akár
külföldi, akár a fővárosban mutatták be,
akár vidéken - a kritikusok meg-írták
mondanivalójukat, ritka az az eset, hogy a
mű ismételt színpadraállítását újból
figyelemre méltatnák. Ez a még mindig
erősen ható irodalomközpontúság
egyáltalán nem a színházak munkáját
segíti.

Mondhatnánk persze azt is, hogy a
színházi kritika számára rendelkezésre álló
terjedelem jócskán korlátozott, tehát csak
a kiemelkedő értékekkel tud foglalkozni
az országos sajtó. Igen ám, de ezzel az
orientációval is baj van. Figyelve az
elmúlt időszak kritikáit, fel-tűnő az az
értéktévesztés, ami - más művészeti ágak,
például a film, ezen belül is a magyar film
megítéléséhez hasonlóan - elsőbbséget
biztosít a langyos közép-szernek a
részletkérdésekben esetleg vitatható, de a
gondolatiságát, a probléma-felvetés
igazságát, a megvalósítás újdonságát
tekintve vitathatatlan értékekkel szemben.
Néhány példa erre:

Az alkotók közhelygondolatait köz-
helyesen jelző szolnoki Trc i lus é s Cre ss ida
terjedelmében és hangnemében sokkal
pozitívabb kritikai visszhangot kapott,
mint a megkérdőjelezhető részletekkel
bíró, de a magyar színházi életben két-
ségtelenül meghatározó jelentőségű mis-
kolci Lear király .

A budapesti és a szolnoki Ak , ember
tragédiája-előadások párhuzamos és egye-
di méltatásából az az általános tendencia
tapintható ki, hogy a két előadás kon-
cepcionális és minőségi különbségeit
összemossák. Ugyancsak ez az össze-
mosási tendencia érződik a Chicago című
musical pesti, pécsi és kaposvári
előadásának jó néhány méltatójánál, s
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így csak néhány kritikusnál derül ki az,
hogy különálló minőséget képvisel a
szolnoki Tragédia éppen úgy, mint a
kaposvári Chicago, nemcsak a többi ha-
sonlított előadáshoz, de az évad egészéhez
képest is.

Mi következik mindebből? Elsősorban
az, hogy az aránytalanságok, a mű-faji alá-
fölérendelések mérlegelgetése, a kritikus
és a színház találkozásának eset-
legességei, az összefüggések negligálása, a
középszernek tett engedmények, az egyéni
ízlés előbbre helyezése az esztétikai
normáknak, a pillanatnyi vélt vagy valódi
kulturális-társadalmi konstellációk hoz
igazodás nem kívánt értékvesztésekhez
vezet. Másodsorban pedig az, hogy míg a
fővárosi színházak előadásait - a jót és a
rosszat egyaránt és egyenlő mértékben -
méltatja a kritika, a rádió és a tévé, addig a
vidéki színházak tevékenységét egyáltalán
nem kevés, de, esetleges kritikai figyelem
övezi. Nem arról van szó persze, hogy
minden országos orgánum minden vidéki
előadással foglalkozzon, hanem arról,
hogy általánossá váljon az egyes
színházak vizsgálatának komplex
szemlélete, hogy a regionális folyóiratok
provincializmustól mentes, szakszerű,
tehát színházi szemléletű, országos
tájékozottsággal bíró átfogó értékelést
adjanak egy-egy táj-egység színházainak
munkájáról, hogy az országos
napilapkritika is e szellem-ben súlyozzon,
mondjon ítéletet az egyes produkciókról.

Szerencsére a Szegény Dániel nem csupán
ily dohogásokat fogalmaztat meg! Maga
az előadás kiköveteli az értékelést. A
legfőbb érdekesség: a rendező személye.
Sok-sok sikeres színészi alakítás után
vállalkozott a rendezésre holtai Róbert.
Munkáját nehezítette a feszített határidő
megszabta felfokozott próba-tempó,
könnyítette a remek színészi lehetőségeket
nyújtó darab és a kitűnő színészpartnerek
közreműködése.

Koltai hibátlanul kibontotta, kibontatta
színészeivel a szituációkat, jól kama-
toztatta színészi tapasztalatait. Ugyan-
akkor vérbeli rendezőként fogta össze a
darabot, teremtette meg az előadás ívét, jól
bánta térrel, a fénnyel. Került minden
külsődleges, hatásvadászó „rendezői"
megoldást. A legjobb értelemben véve
elegáns a rendezés, az előadás.

Jó segítséget kapott Donáth Pétertől,
akinek inkább funkcionális, mint dekoratív
díszlete és a figurákat jól jellemző, nem
annyira a darab svájci, mint inkább az
előadás magyar környezetébe illő

ruhái megadták az előadás vizuális kere-
tét.

Társalgási stílust igénylő darab nem túl
gyakran szerepel Kaposvárott a mű-
soron, ennek megfelelően a színészek - s
nemcsak Kaposvárott! - kevésbé isko-
lázottak ebben a. stílusban. Á rendező
feltétlen érdeme, hogy minden színész
„otthon van" ebben a közegben, sőt
egyesek rég nem látott jó alakítással
rukkoltak elő. Czakó Klára (Ápolónő) és
Dánffy Sándor (Plébános) az alak egy-
egy jellegzetességér tették meg sze-
repformálásuk kulcsává, így teremtve
meg nemcsak fontos, de a többiekkel is
egyenrangú figurájukat. Csernák Árpád
Csavargója kitűnő szereptanulmány, úgy
válik önálló epizódteljesítménnyé, hogy
nem robbantja szét az előadást.

A főszerepeket játszók közül Jordán
Tamás Felügyelője attól kitűnő, hogy
egyetlen tévéből vagy a filmekből ismert
sablont sem használ a színész, az íróilag
hatásos magánszámokká formált epizó-
dokat a krimiizgalom-keltés patentjei

nélkül játssza el. A figura körüli feszült-
séget a felügyelő kiismerhetetlenségéből
teremti meg, a néző soha nem tudja el-
dönteni, hogy Jordán felügyelője ügyet-
len, rossz nyomon járó balek vagy na-
gyon is körmönfont játékos.

Egy pillanatig sem lehet kételkedni a
Máté Gábor alakította férj ártatlanságá-
ban, éppen ezért lesz végső összeroppa-
nása roppant erős hatású, döbbenetes.
Ezzel szemben Lázár Kati Asszonyáról
azt nem lehet elhinni, hogy ő a valódi
feleség. Fölényes biztonsága, lenyűgöző
lelkiereje és helyzetfelismerő képessége,
lehengerlő temperamentuma, már-már
agresszivitása eleve győztessé teszi, de
nem vívja ki a nézők egyértelmű rokon-
szenvét.

Az így kialakult erőviszony látszólag
leegyszerűsíti) a darab képletét, de éppen
ez az „elandalítás" az, ami Koltai rende-
zői szemét dicséri. Á néző végig a Férj
igazának kiderítéséért drukkol, s a végén,
amikor hirtelen fordulattal kiderül, hogy
ki a gyilkos, egyszeriben a társadalmi sze-
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repjátszással és hazugsággal kerül szem-
be. Ezt a szembesítést erősíti fel a játé-
kos-bohókás, feszültséglevezető, ugyan-
akkor groteszk fintorrá váló tapsrend: a
szereplők rockzenére, a francia vagy olasz
filmvígjátékok rajzfilmes címlistáinak stí-
lusát idéző pantomimban lejelzik a darab
kulcsszituációit és a szereplők közötti le-
hetséges viszonyok variációit.

A darabot a műfaj szabályai szerint
játszották el Kaposvárott, nem ideologi-
zálták meg, nem aktualizálták; csak egy
apró csavarás, egy rendezői-színészi
játéktöbblet, s tökéletesen beillik a
kommersz mű a színház kommersznek
semmiképpen nem nevezhető műsorába.

A színház erejét mutatja, hogy vállalták
azt a kockázatot, hogy egy színész nehéz
körülmények között mutatkozzon be
rendezőként. Ha cinikus akarnék lenni,
mondhatnám, nincs ebben semmi
kockázat, a színház semmit sem veszthet,
hiszen a darabot nem lehet elrontani, s ha
netalán mégis megtörténne, a közfigyelem
lanyhulása közepette ez fel sem tűnne, s
ha mégis, legfeljebb egy színészről
kiderül, hogy jobb színész-nek, mint
rendezőnek. Ám egy alkotó-közösségben -
amely természetesen belső problémáktól
sem mentes - ez másképpen fogalmazódik
meg. Az a megalapozott kölcsönös
bizalom volt e vállalkozás biztosítéka,
amely a színház vezetői, társulata és
Koltai Róbert között az évek során
értelemszerűen kialakult. Egyik félnek
sem volt ugyanis mindegy, hogy milyen
produkció születik ebből a vállalkozásból.
Ám ezt a zűrös körülmények között
létrejött produkciót normális
munkarendben elkészítendőnek is kell
követnie, hogy mindkét fél egyformán
tiszta lelkiismerettel vállalhassa egymást
és a leendő közös produktumokat. S ily
módon lehet ez az egyszeri teljesítmény
példaerejű. Különösen akkor, ha
meggondoljuk, hány színész - a
legkitűnőbbek - nem vagy alig kapott-kap
alkalmat arra, hogy rendező-ként is
bemutatkozhasson. Ne lépten-nyomon
követendő példa legyen ez a kaposvári, de
jelentkezése pillanatától figyelemmel
kísérendő!

Robert Thomas: Szegény Dániel (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Czímer József. Díszlet-jelmez:
Dorláth Péter. Szcenika: É. Kiss Piroska.
Festmények: Gáspár András. A rendező mun-
katársa: Csóka Zoltán. Rendezte: Koltai
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Szereplők: Máté Gábor, Jordán Tamás,
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Modern Ruy Blas

Victor Hugo-bemutató Kaposvárott

A dráma előrevivő szerepe talán sehol
sem olyan erőteljes, minta francia roman-
tika korában. A romantika harca ugyanis a
színpadon dől el az Hernani 183o-as híres
színházi csatájával, amelyben az új ízlés
hívei győznek a klasszikus dráma
konzervatív táborával szemben. Ezzel
veszi kezdetét a francia romantika, negy-
ven év késéssel Anglia és Németország
után, némiképp azok hatása alatt. Ve-
zéregyénisége az Hernani szerzője, Victor
Hugo. „Költőfejedelem volt, mint előtte
Voltaire és Goethe; de elődeinél inkább a
közösség embere, a század
mondanivalójának nagy kimondója."
(Szerb Antal)

A francia romantikus dráma a szín-
padon megdöntötte Corneille és Racine
évszázados uralmát, hogy aztán néhány
évtized után helyet adjon a polgári szín-
műnek. Átmenet volt tehát, de korszakos
jelentőségű, egy drámatörténeti folyamat
fontos állomása. Újat hozott azzal, hogy
elvetette a klasszicista dráma hármas
egységét és a merev műfaji határokat.
Elméletét Hugo a Cromwell előszavában
fogalmazta meg: „Sokan elmondták már,
hogy a dráma tükör, melyben a természet
tükröződik. Ám ha e tükör közönséges
tükör . . . csak egysíkú képet adhat a
tárgyakról, hű, de színtelen képet; tudjuk,
hogy a fény és a szín egyszerű
visszaverődés esetében csökken. A drá-
mának tehát központosító tükörnek kell
lennie: ahelyett, hogy gyöngítené, gyűjtse
egybe és tömörítse a színező sugarakat;
erősítse a világosságot fénnyé, a fényt
lánggá. Csak akkor művészet a dráma. A
színpad optikai pont."

A Ruy Blas (magyar címe:
K i r á l y a s s zony l o v a g i a ) az egyik
legismertebb Victor Hugo-darab.
Megtalálható benne a romantikus dráma
valamennyi kelléke: a gazdagon burjánzó
költői nyelv, csapongó képzelet,
szövevényes cselekmény, ármány,
összeesküvés, nagy szerelmi szenvedély,
végzetes félreértés, méreg, gyilok,
tragikus halál. Hugo drámáinak, sőt
regényeinek középpontjában mindig
valamilyen ellentét áll: „Az ember szép-
nek és rútnak, jónak és rossznak keveréke:
ez jogossá teszi a groteszk alakok

ábrázolását, a tragikum és komikum
keverését ugyanabban a darabban." Jó
példa erre Quasimodo alakja, a rút kül-
sejű, de nemes lelkű Notre Dame-i
toronyőré. Ilyen hős Ruy Blas is, aki a
„lakájköntös mögött királyi szenvedélyt"
rejteget: szerelmét Spanyolország
királynéja iránt. Erre az ellentétes érze-
lemre épül a darab bonyolult meséje. Ruy
Blas titkos szenvedélyét gazdája, Don
Salustio de Bazán arra használja fel, hogy
bosszút álljon a királynőn.
Unokaöccsének mondja a lakájt, és a
tehetséges fiatalember fényes karriert fut
be az udvarnál: mindenható miniszter lesz
és a „királyasszony lovagja". A szerelem
tetőpontján azonban a csapda be-zárul:
Ruy Blas származása kiderül, és ezért
nincs más választása, mint meg-ölni a
cselszövőt és önmagát.

Hogyan lehet ma, 1981-ben romantikus
drámát játszani? A kaposvári előadás -
hibáival együtt is - megadja a választ. Az
eredetileg öt felvonásos művön erőteljes
dramaturgiai munkát végeztek: a
cselekményt három részre sűrítették
össze. A kissé nehézkesen induló
expozíció után ragyogó felépítésű elő-
adás született. Babarczy László rendezése
megtalálta a romantikus dráma mai
interpretálásának talán egyetlen lehetséges
módját: egy fiatal szerelmespár történetét
játszatja el, akik szemben állnak a
felnőttek merev, előítéletekkel terhes,
manipulált társadalmával. Szerelmük
maga is lázadás a környező világ ellen. A
darabnak ez az értelmezése indokolja az
előadás fiatalok körében aratott sikerét.

A rendezői felfogásnak a főszereplők
életkorán kívül még egy fontos össze-
tevője van: a humor, amely nélkül a ro-
mantikus szenvedélyek ma már elvisel-
hetetlenek lennének. Ezzel a humorral
ellensúlyozza az előadás a romantikus
dráma túlzásait, porosnak tűnő patetikus-
ságát. A humor gyakran irónia is. Ez jel-
lemzi a szerelmesek első találkozásának
hangulatát. A királyné látásától elszédülő
Ruy Blas alá párnát dobnak, nehogy
megüsse magát; a spanyol etikett király-
nője pedig egy gyereklány csintalan-
ságával taszítja arrébb udvarhölgyét a
lovag mellől. Az egész jelenet olyan,
mintha két szertelen kamasz találkozna
egymással, kijátszva a felnőttek éberségét.
Ahol a humorra nem volt lehetőség, ott
Babarczy mindent megenged a
színészeinek: falra mászatja őket, vagy
falba vereti a fejüket, földön hempereg-
nek, vagy összetörik a berendezést.


