
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.

Scarnicci-Tarabusi: A csodák. Nápolyban szü-
letnek (József Attila Színház)

Fordította: Lajos Mari. Rendező: Gábor
Pál m. v. Dramaturg: Lendvai György. A
rendező munkatársa: Bodori Anna. Díszlet:
Szlávik István. Jelmez: Kemenes Fanny.

Szereplők: Kránitz Lajos, Dancsházy Haj-
nal, Kállay Ilona, Solti Bertalan, Soós Lajos,
Szabó Éva, Makay Sándor, Bánffy György,
Kaló Flórián, Józsa Imre, Tyll Attila, Borbás
Gabi, Loránd Hanna, Tihanyi Péter, Geréb
Attila, Kürthy Lajos, Szilágyi Éta, Köves
Érnő, Dávid Ági.

SOMLYAI JÁNOS

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-



sokat alkalmazó díszlet sem volna baj, ha
élne, ha a játékot segítené. Így például
életszerűen hat ugyan, hogy a csapból
valóban folyik víz, lehet inni, mosdani,
ám ezt a hatást máris semmissé teszi,
hogy a családfő reggeli terítékében
kávéscsésze, bár iszik belőle, láthatóan
üres. Mivel a rendezésnek nem sikerült
kialakítania a mozgások gördülékeny
koreográfiáját, a díszlet csak az előadás
tere s nem a történés közege, színhelye.
Azt már csak zárójelben jegyzem meg,
hogy még a művelődési ház színpadának
kétségtelen mostoha körülményei között
is gondot kellene fordítani a kel-lékek, a
díszlet rendeltetésszerű működésére.
Biztosítani, hogy az ajtó, az ablak a kellő
időben, a kellő energiával legyen
nyitható, csukható, s hogy magát a
játéktól függetlenítve szükségtelenül ne
engedjen bepillantást a díszletek mögötti
szürke vászonfalakra.

E könnyű bohózat központi figurája
Leonida Papagatto, akinek családja „meg-
élhetéséről gondoskodni" a feladata. Az
őt alakító L u k á c s Józsefé pedig húzni,
vinni, előrelendíteni az előadást. Ez an-
nál is inkább az ő feladata, mert a többi
szerep az övénél jóval halványabban
megrajzolt. De hogy e főszerep komo-
lyabb játéklehetősége meg is valósuljon,
ahhoz a rendezésnek egy tömörebb, egy-
ségesebb együttes játékot kellett volna
létrehoznia. igy nem csoda, hogy Lukács
játéka, jó részletmegoldásai mellett is,
egyenetlen. Hol harsány, azért is, hogy
lankadó érdeklődésünket visszaszerezze,
hol pedig meg-megújuló lendülettel
igyekszik partnerei kisebb és rosszul is
kihasznált szereplehetőségeit felszínre
segíteni. Az ő lendületét s néha szerepé-
ből is következő harsányságát csak a
szomszédot alakító Mester István veszi

át, bár nála ez sajnos már szinte kizárólag
az elkalandozott figyelmű nézőnek szól.

Nem ártott volna a biztos sikerre, ne-
vetésre számot tartó dialógusok, dialó-
gusrészletek közét néhány leleményes
ötlettel kitölteni. Az éppen szöveg nélkül
színen levőknek is feladatot adni, mert
ebből is következik, hogy Vári Éva a
felesé„ Raszter Ildikó a lány szerepében
már inkább „visszafogott"., mintha nem
is ebben a bohózatban, de egy másik és
alakításuk eszközei szerint mélyebb tar-
talmú vígjátékban játszanának. Szólni
kell még egy szereposztási tévedésről is:
Tomanek Gábor annál férfiasabb jelen-
ség, hogysem könnyen hihető legyen e
vígjáték alig kidolgozott ideggyenge
grófisarj-szerepéhen.

A nem egységes stílusra példa lehet
még a harmadik felvonás is.
Meglehetősen váratlanul, túlzottan
érzelmesre sikerült. Egy csapásra
eltűnnek a nevettető helyzetek, s nem
marad más hátra, mint örülnünk, hogy az
igazság győzedelmeskedik, a jó elnyeri
jutalmát, a rossz büntetését. Az előadás
végi taps nem tudni, minek szól; a sovány
társadalmi szatírának, hogy
igazságérzetünk megnyugodhat, vagy
annak a néhány percnek, mikor nevettünk,
honorálva a színészek fáradozásait s a
magunk türelmét.

Scarnicci -Tarabusi : Kaviár és lencse (pécsi
Nemzeti Színház)

Fordította : Mészöly Dezső.Rendező:
Konter László. Díszlettervező: Csányi Árpád
m. V. Jelmeztervező: H u r o s Annamária.
Maszk: Léka László.

Szereplők: Lukács József, Vári Éva, La-
bancz Borbála, Raszler Ildikó, Zágoni
Zsolt, Szivler József, Fekete András, Mester
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FORRAY KATALIN

Mégis,
kinek a Jutalomjátéka?

S l a d e d a r a b j a a M a d á c h S z í n h á z b a n

Eddig úgy gondoltam, a művészek éle-
tének várva várt lehetősége és megérde-
melt elismerése lehet egy jutalomjáték.
Arra is emlékeztem, hogy többnyire
választ o t t szerepeket játszanak el az arra
érdemesek, sőt olvasmányélményeimben
szinte csupa siker tapad az ilyen fellépé-
sekhez. Ma viszont úgy látom, hiába
terjedt el a színházlátogatók körében már
a bemutató előtt, hogy „Haumann Péter
jutalomjátékát" láthatják a Madách
Színházban (az Egyetemi Színpadon)
a kitűnő művész érdekében is jobb tuda-
tosítani: ez nem Haumann Péter, hanem
Bernard Slade Jutalomjátéka.

Scottie Templeton ötvenedik szüle-
tésnapja alkalmából barátai meglepik egy
jutalomjátékkal, melyen felelevenítik
életének jelentős eseményeit, megjelennek
barátai, elvált felesége, ritkán látott fia,
hogy elmeséljék: az apróbb döccenőktől
eltekintve színpompás, gondtalan életet
élő Scottie szeretni való figura; élete a
társaság, mindene a barátság. Lé-hasága
természetébő l fakad, de ha valaki mélyen
kutat személyiségében, az az önzetlen
szeretetet is fellelheti . Erre alkalmat,
sajnálatos módon, a hirtelen reá törő
súlyos betegség szolgáltat. Az élettel le-
számolni kívánó férfi kétségbeesett kí-
sérlete eddig elhanyagolt fia szeretetének
megszerzésére -- ez a születésnapi játék-
ban részletesen előadott sztori váza. Apa
és a rá egyáltalán nem hasonlító fia végül
természetesen egymásra talál , és sikerrel
jár a kórházi kezelés is.

Színház a színházban, élet és halál,
szülő és gyermek konfliktusa - mind--
megannyi lehetőség egy izgalmas dráma
születéséhez. Ehelyett azonban csupa
elvetélt ötlet, kidolgozatlan jellem és
szituáció fárasztja a szórakozni vágyót.
Sokszor bebizonyosodott már, hogy a
közönség igényli a bulvárdarabokat, te-
hát szükség van rájuk. De egy színház
népnevelői , közművelődési feladatáról,
ízlés- és tudatformáló munkájáról igen
szegényes lehet csak a bizonyítvány, ha
már a darabválasztás megreked egy olyan
alacsony (irodalminak végképp nem
mondható) szinten, mint amilyet a
Jutalomjáték képvisel. Az elszigetelten, burok-

Vár i Éva és Labancz Borbá la a Kaviá r és l encse pécsi e lőadásában


