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Szomory Kaposvárott

A Hermelin a Csiky Gergely Színházban

Milyen elképzelések, vágyak késztethették
a kaposváriakat, Gothár Péter rendezőt,
hogy felújítsák Szomory sikerdarab-ját,
amelyet első ízben a Vígszínházban,
1916-ban mutattak be a régi szép béke-
időkre emlékező, háborúfelejtő nosztal-
giadarabként, s amelyet 1969-ben a Ma-

dách Színház újított fel parádés szerep-
osztásban, Gábor Miklóssal, Domján
Edittel és Tolnay Klárival.

Hatvany ugyan azt állította, hogy Szo-
mory csak pénzért írta darabjait, de nyil-
vánvalóan Kosztolányinak, Ignotusnak
volt igaza, akik ezeket a színműveket már
bemutatásuk időpontjában is remek-
művekként értékelték. Észrevették, hogy
nem az olcsó bulvárigényeket ki-szolgáló
szerelmiháromszög-történetek-re kell
figyelni, hanem a virtuóz stílussal,
szecessziós szózuhataggal és finom iró-
niával előadott mögöttes tartalomra, amely
keserű, véres igazságok kimondására
vállalkozik. Később, a hatvanas

években, a Szomory-reneszánsz idején a
vájtfülűek a Hermelin írójában az abszurd
drámák korai elődjét fedezték fel. „Szo-
mory - írja Osztovits Levente a Madách
színházi bemutatót követően - a szeceszszió
szótárának, gesztuskészletének és az ezeket
nem fedező magatartásnak modern
dichotómiáját érzi át, vagyis egy alapvető
képtelenséget. Ennek az abszurdumnak a
felismerése vezet el a mo- . dern európai
dráma történetében egészen Ionescóig."
(SZÍNHÁZ, 1970/1.)

Osztovits elemzésének a lényeget te-
kintve igaza van: a drámák kétségtelenül
valamiféle abszurditást fejeznek ki, azt az
abszurd tényt, hogy a szépség, a költészet,
a művészet kultuszának áldozó életet,
életvitelt semmiképpen sem lehet ösz-
szeegyeztetni a kisszerű érdekektől uralt
mindennapi valóság közönséges viszo-
nyaival.

Szomory darabjai azonban nem a nagy
lila szavak és a kisszerű érzések dicho-
tómiájára épülnek, mint azt Osztovits véli.
Szomory kedvelt hősei nem pitiánerek. A
Hermelin hőse, Pálfi Tibor, Szomory
alteregója kiváló író, mégis pojácáskodnia
kell ahhoz, hogy érvényesülhessen.
Szomory általában nem szabja meg színre
lépő alakjainak öltözetét. Pálfi esetében
azonban a szerzői utasítás elő-írja, hogy
amikor először megjelenik „fehér
selyempizsamájában, nagy fekete
gombokkal s egy fekete selyemkendővel a
fején, valami elkallódott pierrot-hoz
hasonlít". A Hermelin író szereplője, hogy
a maga esztétikai, érzelmi igényeinek
szintjén élhessen, művilágot, egy sajátos
üvegházat teremt maga köré. De hogy ezt
elfogadtassa az őt körülvevő polgári
világgal, el kell játszania e polgári világot
megtagadó különc, dekadens művészt.
Valójában lénye velejéig maga is polgár,
csak éppen a paroxizmusig feszíti a polgár
esztétikumigényét, ezzel különül el a
polgártól, de ezzel nyeri is el a polgár
csodálatát, hiszen a polgárnak olyan aspi-
rációit éli meg, vagy inkább játssza meg,
amelyre az nem vállalkozhat. Ebben a
különc-, művészmiliőben minden játék, itt
az érzések, gondolatok nem fejezhetők ki
egyszerűen, közvetlenül, hanem csak
ironikus túlzásokba csomagolva. Minden
mondat, gesztus megjátszott. Az ironikus
túlzás hol a valódi érzések mentsége, hol
pedig az elhangzottak ellenkezőjét kívánja
tolmácsolni. Az igazi mondanivalót a
szövegalatti tartalmazza, amit nyíltan
megvallani kínos, fájdalmas vagy
nevetséges lenne.

A Hermelin atelierdarab, a művészet-
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ről, a színházról szól, azokról, akik csi-
nálják -- írókról, színészekről - s azokról
is, akik ezt a művészetet befogadják, e
színház közönségéről. Szomory darabja
rafináltan megkomponált mű, a színház a
színházban játék elvére épül, de úgy, hogy
a darabot néző közönség is megjelenik a
többszörös tükrözésben. Szomory
megmutatja, hogyan látja a művész a maga
közönségét, a maga híveit, de azt is, hogy
ez a közönség hogyan látja a maga
művészét, többnyire milyen ostobán mond
véleményt művészetéről. Végül a művész
teljesítményét is meg-kapjuk: láthatjuk
magát a darabot.

Az előadás közönsége azt a darabot
figyeli, amelynek premierjét a Hermelin-
ben ünneplik. A darabban emlegetett
Egyszer serettem életemben valójában azonos
a Hermelin-nel. A színpadi játék a ko-
médiában elhangzottak szerint önélet-rajzi
jellegű, a vígszínházi bemutató élet-beli
előzményeit exponálja. De a közönség elé
már csak a színpadi megvalósítás kerül,
méghozzá - újabb csavarás ironikus,
szatirikus tükörképében, Tehát a nézőnek
nem szabad elhinni, hogy egy az egyben a
valóság fényképszerűen meg-történt képét
kapja. A többszörös áttételek még azt is
kifejezésre juttatják, hogy az igazság, a
titok legmélyére aligha lehet eljutni.
Szomory már jóval Pirandello előtt
felfedezi a szerepjátszást. A Hermelin-ben is
csupa szerepjátszóval találkozunk,
szerepet játszik az író, természetesen a
színészek is, de maszkot öltenek a civilek
is, az író és az író színházának színpadon
megjelenített lelkes hívei, rajongói.

Igen érdekes lenne, de nagyon mesz-
szire vezető kitérőbe bonyolódnánk, ha
elemezni kezdenénk, hogy milyen affini-
tások vonzzák az Ascher Tamástól Szé-
kely Gáborig és Gothár Péterig terjedő
rendezői tábort a századelő e drámaírói-
hoz, Szép Ernőhöz, Füst Milánhoz,
Szomoryhoz. Ide tartozna annak vizsgálata
is, hogy mennyiben hasonlít, illetve kü-
lönbözik ez az affinitás az Vidám Ottóétól,
Pártos Gézáétól, akik a hatvanas évek
Madách Színházában újra felfedezték a
magyar drámairodalomnak ezt a fontos
vonulatát.

Mi most csak arra szorítkozhatunk,
hogy feleletet keressünk arra a kérdésre,
milyen ösztönzések biztathatták Gothár
Pétert a Hermelin színre vitelére.

Úgy hisszük, két dolog vonzotta. Min-
denekelőtt Szomory színházképe, mind-az,
amit a századelő írója egyfajta szín-

házról, művészetről, e művészet csinálói-
ról és befogadóiról tud. Szomory egy
olyan művészi magatartást eszményít,
amely értékrajongásában, érzelmi kultú-
rájában és polgárellenességében bizonyos
határig rokonszenves lehet Gothár
számára. Ugyanakkor, bár ezt a művész-
kört Szomory belülről látja, éli át és sze-
reti, van annyira éles látású író, hogy fel-
mérje, és finom, ironikus vonásokkal meg
is jelenítse ennek a világnak a korlátait,
sznobizmusát, életidegenségét, esz-
téticizmusának már-már cinikus öncélú-
ságát, e művészlét dekadens narcizmusát.
Az író illúziótlan öngúnya, öniróniája is
rokonszenves Gothár számára, bár ő,
Szomoryval ellentétben, már óhatatlanul
kívülről látja ezt a világot. Persze Gothárt
a Hermelin-ben ábrázolt művész-világ
színpadra vitele elsősorban azért izgatja,
mert felfedezi, hogy a darab olyan
művészi magatartásformákat eszményít
és bírál, amelyek ugyan némileg
megváltozott formában de ma is létez-nek
és hatnak.

Gothár rendezése megértésre törek-szik,
megpróbálja színészeivel belülről átéletni
ezt a világot, amely - ha vannak is
találkozási pontok - lényegét, szellemi-
ségét tekintve gyökeresen más, mint
amelyben a kaposvári fiatal művészek
alkotnak, léteznek.

A Hermelin kaposvári felújításának má-
sik oka minden bizonnyal azokban a csá-
bító játéklehetőségekben rejlik, amiket a
színház a színházban játék, a szerepek
többrétűsége, a szellemes, varázslatos
dialógusok ígérnek a színészeknek. A ka-
posváriak egyébként is mesterei a több
rétegű játéknak, és ezúttal is nagy élve-
zettel, virtuóz módon csillognak szere-
peikben. Pontosan érzékelik a stílust,
mindig megtartják a kellő mértéket, nem
túlozzák el a szerepjátszás szükséges
túlzásait, nem engednek az öncélú ko-
médiázás csábításainak. A stilizált ironi

kus játékmód ellenére is belülről átélt,
hiteles figurákat „hoznak" a színpadra.

A rendező és a színészek által olyannyi-
ra szándékolt belső azonosulás a darabbal
és szereplőivel az adott kaposvári körül-
mények miatt azonban nem tud hiányta-
lanul megvalósulni. Ez nem haj ott, ahol
az azonosulás hiánya végül is felerősíti a
játék kritikai élét, de hiányérzetet támaszt,
amikor ennek elmaradása következtében
az előadás néhány fontos drámai
mozzanata sikkad el.

Donáth Péter kisebb, bár néhány nem
lényegtelen módosítással követi a szerzői
utasításokat, és megpróbálja színpad-ra
állítani a Sütő utcai lakást, úgy, ahogy azt
Szomory leírja. Azonban ennek a gaz-
dagságot, dekadens eleganciát, kultúrát
árasztó otthonnak az illúzióját nem sikerül
maradéktalanul visszaadni. Valójában a
kaposvári díszletek a Sütő utcai ház mai,
elhanyagolt, omlatag állapotát juttatják
eszünkbe, a hajdani jómód maradványait.
Szakács Györgyi jelmezei mértéktartóak,
kerülik a szecessziós divat szélsőségeit,
sőt amennyire ez a korhűség határain
belül lehetséges, a tervezőnő igyekszik a
ruhákat a mai divathoz közelíteni, Nem a
kitűnő jelmeztervezőn múlik, hogy egyik-
másik kaposvári színészen a drága
perzsabunda, a belvárosi szalon ruhaköl-
teménye úgy fest, mintha a nagyszülők
naftalinból elővett ruhájában pompázna.

Ez a szegényesség óhatatlanul kon-
cepcióvá válik, módosítja a darab értel-
mezését. Sőt, úgy tűnik, a rendezés fel is
vállalta a díszletképnek ezt a jelentésmódo-
sító következményét. A díszletképnek két
megoldása szembeszökően jelzi ezt. ez el-
ső felvonásban jobboldalt feltűnik egy
ocsmány, talán a személyzeti feljárót jel-
képező rozsdás vaslépcső, amely ugyan
remek, groteszk felvonásvégi „abgangok"-
ra ad lehetőséget, de eleve elüt a díszlet
maradék eleganciájától. A harmadik
felvonásban a repkénnyel befutta-
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tott, babérbokrokkal, muskátlikkal, or-
gonákkal telerakott terasz helyett a bér-
ház gangját látjuk, amely az üres színpad
előterébe, feltehetően a teraszra vezet le.
Az előírt függőkertnek nyoma sincs, a
magasban ronda bérháztetők hivalkod-
nak. A távolban ugyan feltűnik a Lánc-
híd távlati képe, de nyilvánvalóan szán-
dékosan árulkodó módon vetül a diakép a
háttérfüggönyre.

Szomory darabjában eredetileg arról
van szó, hogy a főszereplő író egy bel-
városi bérház tetején, otthonának a négy
fala közt kifinomult eleganciával és kul-
túrával kialakít egy menedéket, egy to-
ronylakot (ha várkastélyra már nem
telik), amelyből, hogy mi se zavarja szép-
ségnek hódoló életvitelében, kizárja a
külvilág ordenáréságát, csúnyaságát,
szegénységét. A kaposvári előadásban ez
az elegancia, ez a nagypolgári jómód már
csak az író vágyaiban létezik. E szegé-
nyesség hatására éles kontraszt támad a
Szomory-darab művészeinek, polgárai-
nak megjátszott előkelősége, finomkodá-
sa és a valóság kopottsága között.

Gothár Péter rendezésének figyelembe
kellett vennie, hogy Máté Gábor és Lázár
Kati jóval fiatalabbak, mint ahogy azt az
eredeti darabbeli szerepük megkövetelné.
Ez eleve megbontja a szereplők
viszonyrendszerét és hierarchiáját. Máté
Gábornak elhisszük, hogy Pálfija tehet-
séges, sikeres író, hogy okos és szelle-
mes, a nők bálványa, hogy Plundrich iri-
gyelve csodálja. Szerepének ezeket az
oldalait bravúrosan oldja meg. Igaz, nem
emeli Pálfit a többiek fölé, ahogy azt
például Kosztolányi képzeli. „Általában
úgy látszik - írja darabelemzésében -,
hogy az író, akit a körülötte mozgó pol-
gárok illatos rothadtságnak neveznek, sok-
kal inkább emberi, mint a környezete, és
kiválóságához szenvedéssel váltja meg a
jogot. . . az egyetlen igaz ember. . . eb-
ben. . . a balkörmű társaságban." Mi
azonban el tudtuk fogadni azt a rendezői-
színészi értelmezést, hogy a művésztársa

ságon belül Pálfi, Lukács Antónia és Ró-
na-Ilos, a festő, a tehetség és emberség
hierarchiájának megközelítően azonos
lépcsőfokán álljanak. De az már hiányér-
zetet támaszt, hogy Máté adósunk marad
az író harmadik felvonásbeli drámájával.
Olyan diadalmasan fiatal és szép, hogy
akár rendezői utasításra, akár mert fizi-
kailag és lelkileg képtelen rá, meg sem
kísérli eljátszani az öregedés küszöbére
érkező író ijedelmét és kapitulációját
Hermin győztes fiatalsága előtt. (Ha el-
hisszük, hogy Pálfi Szomory alteregója,
akkor 1916-ban negyvenhét éves.) Máté
az öregedés és magány drámája helyett
azt játssza, hogy Pálfi sok manír-ja,
színészkedése mögött valójában egy
elkényeztetett gyerek rejtőzik. Egy
ugyanolyan elkényeztetett gyerek, mint a
saját fia, Péterke. Gothár rendezése rá is
játszik erre a hasonlóságra.

Lázár Kati is mindent tud a maga,
Jászai Marit idéző színésznő figurájáról,
színpadra is hozza összes nagy gesztusait,
heveskedéseit, pózait, viharos érzel-mi
kitöréseit, anyáskodását. Csak éppen az
öregedés drámáját sikkasztja cl ő is.
Nagyon is könnyen nyugszik bele
vereségeibe, az általa megformált kö-
zépkorú színésznőnek még annyi győ-
zelemre lesz lehetősége, hogy nem érez-
heti tragédiának Hermin győzelmét, Pál-fi
elvesztését. Drámai feszültség forrása
viszont, hogy a korkülönbség hiánya kö-
vetkeztében ebben a felállásban nem ele-
ve eldöntött Pálfi választása az őt imádó
két nő között. Lázár Kati Antóniája leg-
alább olyan vonzó nő, mint Básti Juli
Herminje. Ebben a kaposvári előadásban
Hermin nem elsősorban fiatalságával,
szépségével, ellenállhatatlan bájával hajtja
igába a gyermeklelkű, kicsit feminin Pál-
fit, hanem azzal, hogy a mérkőzést oly
könnyen feladó Antóniával szemben ő az
erősebb, az erőszakosabb.

Básti ugyan elég fiatal a szerepéhez,
neki a múltat nehéz elhinni, a mágnások-
kal mulatozó, pezsgőző, cigányozó nagy-

világi dámát, grófi szeretőt. Á vidéki kis
színésznőt, a számító kis bestiát annál
inkább. Egy pillanatnyi kétség sem marad,
hogy Básti Herminje nem a „szűzi tiszta. .
. ha vannak is rajta apró fekete foltok... ",
mint azt Pálfi hinni szeretné.

Már a Madách Színház előadását bírál-
va, szóvá tette a kritika, hogy a Hermelin
harmadik felvonása gyengébb az előző
kettőnél, hogy az előadásvégi happy end a
közönségigénynek tett olcsó engedmény.
Réz Pál írja Szomory-életrajzában: „A
Hermelin első két felvonásán nem fogott az
idő, igazi színház még ma is, azt is
feledtetni bírja, hogy a harmadik felvonás
- amely talán a színház kívánságára
sikerült ilyen derűsre és könnyűre a záró-
jelenetben - már nem képes fokozni az oly
hosszú és lankadatlan expozíció fe-
szültségét." Nem tudunk egyetérteni a
harmadik felvonás ilyen leértékelésével.
Nézetünk szerint nem az író, hanem a
színpadi előadás hibáztatható, ha a har-
madik felvonásban nem kerülnek fel-
színre az itt lejátszódó drámák, ha nem
érzékeljük, hogy a főszereplők sorsának
látszólagos happy endje valójában vere-
ség, fanyar, szomorú kompromisszum a
legyőzhetetlen valósággal. Legnyilvánva-
lóbb a kudarc Antónia esetében, akinek
tudomásul kell vennie az öregséget, a
szép, nagy szerelmek végét. Az öregedő
Pálfi esetében is a Herminnek tett házas-
sági ajánlat vereség, a független, bohém
élet feladása, megalkuvó belátása annak,
hogy Hermint már csak így láncolhatja
maga mellé. Az író követi Plundrichot, ő
is beevez, a tisztes polgári házasság révé-
be. Azonban előre tudhatjuk, s tudja ő
maga is, hogy a derék férj, tisztes család-
apa polgári szerepe nem neki való. Ebben
ő csak szerencsétlen lehet. A házasság
Hermin számára is kompromisszum, az
öreg gróf halála után vége a nagyvilági
életnek, amiről, ne feledjük, nem önként
mond le. A kárpótlásul keresett színész-
női érvényesülés, vidéken, Kolozsvárott, a
művészi siker ellenére sem elégíti ki. A
nagyvilági dáma nem tud megbékélni a
vidéki élet unalmával, ürességével. Marad
a kompromisszum, a polgári házasság egy
öregedő férj jel, gyerekkel. A darab a
polgári életajánlatok elfogadásával, de a
művészi életről való lemondással ér véget.

A kaposvári előadásban - már a kon-
cepcióból eredően is - túl könnyeddé,
játékossá válik a harmadik felvonás. A
lelkekben zajló drámák nem törnek a
felszínre, nem kell komolyan vennünk
Antónia lemondását a férfiakról, a szere-
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lemről, Pálfi önsorsrontó, fásult közönyét,
amellyel tudomásul veszi, hogy barátai
elhagyják. A szüzességét elvesz-tett
Plundrich bíróság elé állítása is csak
kedves játék marad, nem érzékeljük, hogy
az élet normalizálódásával széthullik Pálfi
nehezen felépített különc kis birodalma. A
boldog házasemberré, sőt egyetemi
magántanárrá változó Plundrichhal Pálfi
már nem tud mit kezdeni, már nem illik
bele a maga nem polgári világába. Ezt érti
meg Plundrich, s ezért is bocsát meg
Pálfinak, hogy csak mint emberi ritkaságot
tudta őt értékelni. Hiszen ő is az emberi
ritkaságot, a különc művészt csodálta az
íróban. A drámai helyzetek elsikkadásával
a kaposvári elő-adás megnyugtató derűvel
siet a happy end felé. Hogy ez ne
történhessen meg, Gothár végül egy fanyar
záróképpel akadályozza meg a felhőtlen
boldogság eluralkodását. Egymástól távol
állva a gang egyik szélén Pálfi
közömbösen, szomorúan papír
repülőgépeket ereget, a másikon pedig
Hermin egyre elkeseredettebben kiabálja,
hogy „Szeretlek ! Szeretlek !" - így jelezve
azt, hogy a házasság sem hoz megoldást a
két ember életében.

Az epizódalakítások közül elsőként
Koltai Róbert remek Plundrich Károlyát
emelném ki, akit furcsasága, esetlensége
ellenére is szeretetre méltó hiteles
embernek tud ábrázolni, elsősorban azzal,
hogy lényének a Pálfiéval egyező
gyermekded vonásait is felszínre hozza.
Csákányi Eszter a Plundrich-típus női
változatát jeleníti meg ugyanilyen hitelesen
és emberien Tördes Sári, a kis egri óvónő
groteszk figurájában. Egész kis
karaktertanulmányt lehetne írni Pogány
Judit gondosan kimunkált loncsos, sznob
cselédlányáról. Tapodi Gabriella, aki a
megbetegedett Kari Györgyit he-
lyettesítette, furcsa, holdkóros nőt formált
Maltinszky Manci alakjából. A portré egy
kis remeklés. Bár amennyire néhány próba
alapján megítélhettem, a figura
megteremtésének érdeme valójában Kari
Györgyié, de az igaz, hogy a helyettesítés
tökéletesre sikerült. Bezerédy Zoltán Róna-
Ilos groteszk eset-lenségét hangsúlyozta
sok eredeti ötlettel. Csak azt nem tudta
elhitetni, hogy Róna-Ilos jó festő, érzékeny
művész lehet. Emlékezetes maradt még
számunkra Dánffy Sándor fölényes
háziura, Rajhona

Ádám nagyképű, öntelt színésze. Gőz
István Bruga-, Serf Egyed Celestin- és
Szűcs Ildikó Hárfás Giza-alakítását sem
lenne méltányos említetlenül hagyni.
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Drámai mosogató

Egy csepp méz Debrecenben

Sokszor elmondták, leírták már az egy-kori
fiatal angol munkáslány, Shelagh Delaney
népmesei hangulatú karriertörténetét. A
fiatal lány egy szép nap elhatározta, hogy
drámát ír, a mű megszületett, a friss
tehetséget azonnal felkarolta Joan
Littlewood, s ennek folyományaképpen az
Egy csepp méz című színjátékot
haladéktalanul bemutatták a Theatre
Workshopban. A sikeres darab, a harcos
angol naturalizmus újabb szép virága
európai hírű lett. Ez önmagában nem
csodálatos, nem kivételes, ennél sokkal
érdekesebb, hogy a nehézkességgel oly
gyakran vádolt magyar színházi élet is
gyorsan felfedezte Delaney-t. Egy évvel a
londoni bemutató után, 19 59-ben a bu-
dapesti Ódry Színpadon is játszották,
bemutatását ugyanebben az időben a
debreceni Csokonai Színház is tervezte. A
parádés szereposztású előadás - Ruttkai
Éva, Sulyok Mária, Tordy Géza, Gera
Zoltán alakították a szerepeket --máig
emlékezetes, az előadás visszhangja pedig
kortörténeti szempontból mulat-ságosan
tanulságos. A kritikusok kivont karddal
óvták a hont a mű pesszimizmusától,
individualista szemléletétől, kifogásolták a
társadalmi kritika hiányát, azt, hogy a
szerző nem hisz a világ meg-
változtathatóságában, sötéten lát, nyo-
morábrázolása az ósdi naturalizmusra
emlékeztet, nemcsak ábrázolja a tőkés
társadalom mély erkölcsi válságát, ha-nem
létével maga is képviseli ezt a válságot,
minthogy annak terméke. Az elő-adás még
szakmai vitát is provokált, ennek
eredménye az előbbiekhez hason-ló.
Utólag olvasva e dokumentumokat, az az
érzésünk, Delaney-t akkoriban azért nem
ölelte keblére a magyar kritika, mert
darabja írásakor nem vette figyelembe a
magyar kultúrpolitikai igényeket. Egyik
bírálója a leghatározottabb mozdulattal
lesöpri a művet a színpadról, mondván,
nincs darab, csupán légüres térben lógó,
ámbár jól mondható és jól játszható
szerepek. A mű visszhangja tehát sajátos.
Az az irányzat, melyet Delaney képviselt,
otthon sem aratott egyértelmű kritikai
sikert. A konzervatív bírálók némi utálattal
és lenézéssel

hol a mosogató-dramaturgia, hol pedig a
konyharealizmus címkéjét akasztották rá.

Az 1959-es magyarországi bemutató
után az Egy csepp méz mint színdarab leg-
közelebb 1974-ben bukkan fel a kaposvári
Csiky Gergely Színházban, a rendező
Babarczy László, a főszereplő pedig
Monori Lili. A kritikai, elemzői megkö-
zelítés ekkor már egészen más. A
SZÍNHÁZ 1974. májusi számában Pályi
András így értékeli a felújítás tényét: sze-
rinte érdemes volt elővenni a darabot
„még akkor is, ha mára megkopott az
egykori szenzáció, s az a friss naturaliz-
mus, ami az angol »dühösök« megjele-
nését általában jellemezte, már a tegnapé.
Vajda László és Monori Lili felfedezték,
hogy az Egy csepp méz-t az élteti, az teszi
maivá, ami az abszurdokkal rokonítja, az,
hogy e »neonaturalista« játéknak van egy
(alig megírt, alig jelzett) szintje, ami
nagyon is más, mint a naturalizmus, éppen
nem az: azt az abszurd »életérzést«
szólaltatják meg, mely máig érvé-nyeset
közöl a korról, a társadalmi miliőről és
benne az emberekről."

Nyolc évvel a kaposvári felújítás és
huszonnégy évvel a londoni ősbemutató
után most a debreceni Csokonai Színház
vette elő a darabot. A műsorfüzet szerint a
szándék egyidős a darabbal. Szendrő József
még azon frissiben színre akarta vinni a
művet, az akkori terv meghiúsult, az Egy

csepp méz groteszk játék-ként most a
Stúdiószínházban látható, Emőd György
fiatal rendező munkája-ként. A kedélyek
jócskán lecsitultak az elmúlt majd
negyedszázados időszakban. Ma már sem
szenzációt, sem botrányt, sem rejtélyes
mögöttest nem látunk a játékban. Inkább
valamely mértékletesen groteszk életképet,
jó dialógusokat, jó szereplehetőségeket.
Emőd György szemmel láthatóan arra
törekszik, hogy sem-mit ne vigyen
túlzásba. Se a nyomor-ábrázolást, se a
kétségbeesést, se a naturalizmust, sem
pedig az esetleges abszurd mozzanatokat.
A megesett lány örök történetét látjuk,
modernizált motívumok kíséretében. Ennek
megfelelően a főhősnő nem ábrándosan
szép, hanem érdekesen csúf,
boldogtalansága is igazodik a
korszellemhez. Valóban van benne valami
penetránsan konyhaszagú.

Ebbe a konyhaszagba persze ezúttal is
minden beleérezhető. Elsősorban -- és ezt a
jelenlegi előadás jól sugallja - az a szerény
életlehetőség, mely a szereplőknek adatott.
A mű ezért tekinthető reménytelennek. Az

Egy csepp méz című


