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Szekrény helyett Nápoly

Scarnicci-Tarabusi vígjátéka
a József Attila Színházban

A Scarnicci-Tarabusi darabgyártó szer-
zőpáros a megunhatatlan Kaviár lencsével
fészkelte be magát a magyar nézők
szívébe. Jó iparosmunkát végeznek, ked-
ves bulvárdarabokat írnak, és segítenek
továbbéltetni a „forróvérű olasz" nem-
zetkarakterolcígiai közhelyet. E művecs-
kéjükben is ezt játsszák ki, igaz, a fan-
tasztikumok régióiban, megtűzdelve az
alapötletet a pikareszk regények fő mo-
tívumával: zabigyerek apakeresésével.
Don Lotariónak, a nápolyi zug-petárda-
készítőnek ugyanis sürgősen nemesi
származású apát kell produkálnia, hogy
megesettt leányát összeboronálhassa a pa-
tikusék fiával. Pénzért akadna is egy régi
vágású katonatiszt, azonban a szekrény-
ből is előmászik egy apajelölt, a szom-
szédban lakó Bossi de Cortes család elhü-
lyült ivadéka, akinek mániája az örökbe-
fogadás, Pénz is áll a házhoz, egy bank-
rablás eredményeképpen. A végén persze
a magát már vicomte-nak képzelő Don
Lotario és grófnőként viselkedő unoka-
t e s t v é r e visszazökken az eredeti kerék-
vágásba, a pénzt vissza kell
szolgáltatniuk, albérlőjük, a rablás
elkövető je meglakol, a nyomravezető i
jutalomból azonban a fiatalok rangos
felmenők nél-kül is egybekelhetnek.
Ennyi.

Mese, délolasz temperamentum, krimi-
izgalom, humoros erotika. Semmi baj a
darabbal, egy évadban egy ilyen elmegy.
De: ebből az árufajtából van ezerszer
szellemesebb is; továbbá ilyen laza sem-
miséget első bemutatónak azaz kipihent
(vagy annak vélhető) erők felvo-
nultatásának szánni dőreség. Mi lesz
júniusban? Bonyolítja a dolgot, hogy a
színpadraállítást Gábor Pál, jeles filmren-
dezőnk vállalta el a megbetegedett Beré-
nyi Gábor helyett. Mármost a filmrende-
zőket mindig egy konkrét mű , az abból
kifejthető mondanivaló s annak a más
közegbe való transzponálásának izgalma
vonzotta a színpadhoz. Jancsó M iklós
után sorban jelentkezett a színházban.
Dömölky János, Sándor Pál, legújabban
Bódy Gábor. Mindnyájan rögeszmésen
érkeztek, valami. nagyon kikívánkozott
belőlük, amit filmen nem, vagy nem ilyen
közvetlentapinthatóságban tudtak volna

csak megragadni. Gábor Pál esetében ez
az izgalmas találkozó elmaradt. Színpadi
debütálását esetlegesség (ettől persze
még lehetne reveláló hatású): baráti szí-
vesség és az olasz miliőben való jártasság
hívta életre. Ezért láthatólag semmi sze-
mélyes hozzátennivalója nem akadt A
csodák Nápolyban születnek című darab-hoz.
Rendesen, rutinosan megcsinálta, de
egyetlen mozzanatra sem mondhatják a
nézőtéren ülők: „ezt még nem láttam, ez
új, ez itt nálunk a József Attilában
szokatlan ' " .

Gábor Pál mégis jelentősen beavatko-
zott a darabba. Annak eredeti címét - A
papák a szekrényben születnek megváltoztatta
a fentebb olvasható kissé patetikusan
költői címre. Ez a változás modor-beli
változtatást is sejtet. Az eredeti cím
abszurd, csakúgy, mint a történet. (.Ho-
gyan végződhetne egy Bossi de Cortesvilla
föld alatti alagútja egy nápolyi kis-ember
gardróbszekrényében?) A csodák Nápolyban
születnek cím viszont meg-emeli,
édesbúsnak, „tündéri realitású"-nak festi a
fantázia szülte játékos eseményeket.
Mindkét cím értelmezése azonban a
naturalista sík feletti játékot kívánná meg:
ehelyett a legelcsépeltebb neorealizmus
fogad jelmezben (Kemenes Fanny),
díszletben (Szlávik István), játék-stílusban
egyaránt. Egymásba nyíló erkélyek,
lépcsők érzékeltetik: itt mindenki tud
mindenről, közös a gond, közös az öröm.
Az asszonyok hétköznap slampos
pongyolában, egyébként színpompás ru-
hácskákban járnak, kebleik kikandikál-
nak, „mamma miá"-znak, a kivilágított
műanyag San Gennaro előtt pedig unos-
untalan térdre vetik magukat. Pedig egy-

két eszközzel felnagyíthatók lennének a
környezet valódi furcsaságai, a figurák
abszurd mivolta: mert hát minek nézzük
a tizenkét éve reménykedésben fonnya-
dozó elvetélt orvosnő arát (Kállay Ilona),
a temetőben boldogan posztoló gyász-
huszár vőlegényét (Makay Sándor), az
ütődött arisztokratákat (Solti Bertalan
kettős szerepe);, az örökké álmos éjjeliőrt
(Soós Lajos), a barlangászkutatónak ál-
cázott úri gengsztert (Bánffy György)?
Ezek lennének a „naturbursch" nápolyiak
vagy a nosztalgiázva figyelt „örök
olaszok"?

Igazságtalanság lenne a színészeket
bármiért is elmarasztalni. Ok jó szándék-
kal, maximális erőbedobással teszik a
dolgukat, hiszen, ha az elemzőbb ren-
dezői útmutatás el is maradt, a szerzőpár
méltányosan gondoskodott róluk. Kitű-
nő csapat van együtt a színpadon. Krá-
nitz Lajos egy kicsit felengedhet a komor,
nehézkes parasztember-szerepekből s
komédiázhat kedvére zug-petárda-
készítőként. Elgondolkodtató, hányfélét
próbálhatna még, hogy végre „látva
lássuk".

Kállay Ilona az utóbbi években nem tud
rossz lenni, egy-egy füstkarika-kifújását,
lábátvetését tanítani kéne a főiskolán. A
hangja varázsos, a darab hihetetlenbe
valói átbillentésének sikerére éppen az ő
figurája s az ő színes egyénisége lehetne a
biztosíték. A. másik ki-emelkedő
színészegyéniség: Szabó Éva. Nem tudni,
meddig lesz képes a színészi alázat ritka
erényét megkeseredés nélkül gyakorolni.
Kikapós menyecskeként most mindent
megmozgat, hogy folyjon a játék,
elsodorja a jókedv, semmi fa-
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nyalgás nem érződik rajta, hogy kitűnő
művészi képességeit már megint takarék-
lángon kell tartania, igazi lehetőségek
híján. Az sem az ő hibája, hogy neki kell
megtestesítenie a délolasz hölgyekről
belénk vésődött sztereotípiákat.

Van ennek a felemás előadásnak egy
kivételes pillanata: Tyll Attila két-három
perce. O az az apajelölt, akit egy zugügy-
véd (Kaló Flórián fanyar humorral alakít-
ja) kerített Don Lotariónak. Nyugalmazott
kapitány, valaha jobb napokat látott.
Ahogy katonásan parolázik, bokát
csapkod, finnyáskodik: abban a lecsúszott
egzisztenciák minden önáltatása,
kétségbeesett igyekezete benne van. Mi-
kor kiderül, hogy számítani lehet valódi
apára is, tehát rá nincs szükség, porrá
omlik, alig tudja méltatlankodással lep-
lezni keserűségét afölött, hogy elesik napi
egy tál ételtől.

Solti Bertalan hiteles kórképét adja a
mániás szenilitásnak, kitűnő humorral
mutatja be az örökbefogadós kedvű De
Cortes grófot.

Jól veszi észre a groteszk lehetőségeit
Makay Sándor is, a nősülni elfelejtő
gyászhuszár szerepében.

A megszokott sémáktól azonban nem
menekülhet sem Soós Lajos a részeges,
aluszékony portás, sem Dancsházy Hajnal
a „rosszul őrzött szexi bakfis" ska-
tulyájában.

Bánffy György professzor-gengszter-
ként kimért és merev, a „jellem" (ezt csak
idézőjelben mondhatjuk ugyanis ezekről
az alakokról) kétarcúságát nehézkesen
jelzi.

Több évad műsortervét összevetve úgy
tűnik, ilyen típusú művekből kime-
ríthetetlen készletei vannak a József Attila
Színháznak. Kívánjuk, hogy raktárukat
böngészve jobb minőségűekre lel-jenek,
remek színészeik pedig ne veszítsék el
türelmüket, figyelmüket, játék-kedvüket az
egyformaságban.
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Kaviár és lencse,
Pécs, 1981

A Madách Színház 1967-es nagy sikerű
bemutatója óta - melyet hosszan tartó
teltházas széria követett - nem egy vidéki
színházunk döntött úgy, hogy szintén
színpadra állítja a Kaviár és lencsét. E dön-
tések azonban mind kevesebb megfon-
toltságról, a bemutatók mind kevésbé
felkészült munkáról tanúskodnak. Pedig
akkor, tizennégy évvel ezelőtt úgy tűnt,
szerencsésen gazdagodott a vígjáték-iro-
dalom; s ha könnyű, kacagtató bohózatra
lesz szükség, akkor a Scarnicci-Tarabusi
szerzőpáros darabjához a biztos siker
reményében lehet nyúlni. A vidéki szín-
padra állítások után viszont őszintén be
kell vallani, hogy ez tévedés, holott a
darabban változatlanul kiváló szerep-
lehetőségek vannak, és ezenkívül szinte
semmi.

Ám a gyenge irodalmi mű ez esetben
nem gátolja, de lehetővé teszi, sőt éppen
megkívánja, szinte követeli a nagyszerű,
tökéletes alakítást, az őszintén felszaba-
dult, ha tetszik, fékevesztett bolondozást,
melynek viszont mindenkor átgondolt,
tudatos, megtervezett munka kell hogy az
alapja legyen. Ha azonban, amint erre a
pécsi előadás is példa, ebből a felszabadult
játékból rutinosan felhasznált komikus
hatások, viccek sorozata válik, akkor
nemcsak a darab hiányzó mondanivalója
lesz nyilvánvalóvá, de maguk alá temetik
az egész előadást is, minden esetleges
értékével együtt. Így a nézőnek az ígért
két és fél órás gondtalan szórakozás he-
lyett csupán - olykor-olykor nevetések-kel
megszakított - türelmes várakozás jut
osztályrészül. A színházból, elvárásaihoz
képest, csalódottan távozhat.

Meglehet, 1967-ben, a talán kevesebb
lehetőség okán is, nagyobb szükség volt a
mulattatásra, akár olyanra is, ahol az, hogy
miről szól egy vígjáték, szinte mellékes.
Ehhez egy könnyű, semmit-mondó, ám jól
megírt olasz vígjáték - mely végre nem
kényszerít arra, hogy ismét a magunk
gondjával, bajával nézzünk farkasszemet -
megfelelő is. Az akkori sikerhez ez is
hozzájárulhatott, de csak úgy és azzal,
hogy a kisigényű darabból nagyon
komoly, átgondolt,

invenciózus munka minden lehetséges
értéket felszínre hozott.

Az, hogy a darab miről szól, tulajdon-
képpen nem lényeges, pár szóval elmond-
ható. Leonida Papagatto, hála kimeríthe-
tetlen fantáziájának, töretlen, legyűrhe-
tetlen lendületének, kisebb-nagyobb
ügyeskedésekkel szerzett javakból tartja el
családját. Mint hívatlan vendég jelenik
meg számára idegenek esküvői vacsorá-
ján, hogy onnan, nylonzacskókkal bélelt
kabátja alatt, elhozhasson a jobb falatok-
ból, amit aztán szomszédja segítségével
eladni próbál. Jótékonysági egyletet szer-
vez, természetesen családja bőkezű támo-
gatására. Ezeket az. apróbb szélhámossá-
gokat szellemesen, őszintén, megbo-
csáthatóan teszi. Ellentétben a jóté-
konyságra hajlamos „nagyvilági" társaság
egyik tagjával, aki az övénél nagyobb
bűnöket gyomorbajos humortalansággal,
gátlástalanul követ, követne el, ha nem
vígjátékról, illetve ennyiben nem
krimiparódiáról volna szó. Ám mind-
ehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy
ezek az elemek a Kaviár és lencsében már
máshonnan is igen-igen jól ismert sémák
szerint jelennek meg.

Ezek után annak okát, hogy a vidéki
bemutatók mind kevesebb sikerről szá-
molhattak be, abban kereshetjük, hogy
maguk az előadások nem tudták a darab
játéklehetőségeit kimunkálni. A róluk
szóló kritikák ezért is hiányolhatták egy-re
gyakrabban a „szereplők mögöttesét".

A pécsi előadás hibáját is az okozza,
hogy hiányzik belőle az a három felvo-
náson át kitartó gyors, pergő ritmus, ami
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a néző
figyelme ne lankadhasson el, hogy ne
jusson ideje a darabon elmélkedni. A vic-
cek, a komikus fordulatok közti szünetek
hosszúak, s ezáltal a darab nemcsak át-
láthatóvá, de hellyel-közzel érdektelenné
is válik. A szerepek adta lehetőségek a
mulattatásra, a „bohóckodásra" többnyire
kiaknázatlanul maradnak. Ez az előadás
sem járult hozzá semmi újjal a
korábbiakhoz.

Jó példája ennek a díszlet. A szigorúan
hagyományos módon, mondhatni fantá-
ziátlanul felépített „nápolyi lakás" ez-úttal
már olyan elcsépeltnek, megszo-kottnak
hat, hogy a szentkép, a cinzano, a
mérsékelt rendetlenség lassan már fel sem
tűnik. Ennek ilyennek kell lennie, hiszen
ilyen szokott lenni. Ám önmagában véve
egy vígjátékban a még naturalista
részletezésű és jól ismert megoldá-


