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Amikor felmegy a függöny, egy tablót látunk,
a szereplők gondosan beállítva a játéktér
különböző pontjaira. Aláfestő zene
szól, míg a vizuális atmoszféra - a szereplőkkel
együtt - „bemutatkozik". Ez a pillanatnyi
„elidegenítő effektus" vagy inkább idézőjel -
melyet több is követ még - arra utal, hogy
jelezze a második idősíkot, a felidézett mellett a
felidézés idejét is, a mostot. Nem konkrétan,
nem meghatározó, aktualizáló karakterrel,
hanem csak annyiban, hogy: „máskor". Nem a
harmincas években, hanem később. Ilyen egy-
szerűen, közhelyesen, egyértelműen.

László Miklós színész volt, aztán színpadi
szerző lett. Rengeteg kabarétréfát írt, meg
bohózatot is - egyiket-másikat a Magyar
Színházművészeti Lexikon drámaként tünteti fel
-, két háromfelvonásos műve közül a másikat is
aligha-nem hamarosan meg fogjuk ismerni. Az
egyik, az Illatszertár már felfedeztetett: előbb a
tévében, most a József Attila Színházban.

Gyanítom, László Miklós nemigen aspirált a
huszadik század legnagyobb magyar drámaíró-
jának címére. Mint színész és színpadi szerző, a
mesterséget ismerte és művelte elsősorban,
nem a Parnasszusra, hanem a deszkákra tört;
nem ihletből, elhivatottságból vagy irodalmi kül-
detéstudatból dolgozott, hanem „életanyagból":
valóság-, ember-és színházismeretből.
Mindössze, teszem hozzá, mert nem vitatom az
előbbi kategóriák létjogosultságát sem, noha
állítom az utóbbiak nélkülözhetetlenségét.

Az Illatszertár olyan színmű, melyből tanítani
lehetne a szakmát, a színműírásét. Végy egy hely-
színt, ahol a legkülönfélébb emberek futhatnak
össze erőltetettség nélkül. A gőzfürdő, az áruház
(lásd még Molnár) mellett ilyen egy illatszertár,
mai, régi-új nevén drogéria. Végy egy főszereplőt,
s rendeld hozzá a mellékalakokat - ekkor már
emberi viszonyrendszerről beszélhetünk. Ren-
deld egymáshoz is a mellékalakokat - a szakmai-
lag kívánatos cselekményszálak bonyolítása ré-
vén -, s már van köztük rossz meg jó, szánalmas
és közömbös, van szerelem is meg féltékenység.
Fontos elem, hogy minden - de igazán minden -
figura kapja meg az írótól, ami jár neki: legyen jó
poénja, legalább kis szólója, jó bejövetele, még
jobb abgangja. A nagyobbaknak legalább egy jól
szerkesztett monológ is jár.

És fontosak a nincsek is: nincs üresjárat,
nincs dramaturgiai hányavetiség, linkség; nincs
kapkodás - rendes színházi este jár a nézőnek a
pénzéért, két szünettel -, de nincs unalom se.
Gépezet van, ami működik.

Ha bárki holmi lélektelen, laboratóriumi ter-
mékre következtetne a receptből - téved: szív
és érzelem bőven van a korszak effajta színházi
nagyiparának termékeiben, hisz a közönség
ezért ment be, a többi a gyártási technológia ré-
sze, s mint ilyen, nem tartozik rá.

Az Illatszertár ebben a vonatkozásban is stabil
termék: szereplői ugyan nem egyetlen társadal-
mi rétegből kerülnek ki, de mindannyiukat kötele-
zően kisemberléptékű életproblémák foglalkoz-
tatják. Féltékenység, magány, anyagi gondok...
Ez a színházi demokratizmus hídként funkcionál
színpad és nézőtér között; miközben ezen a
hídon még a látszólag szélsőségesebb
meseelemek is - minta természetesen
sikertelen öngyilkossági kísérlet vagy a két,
levelezés útján egy-másba szerető ember
mindennapi együttlétezése, sőt, egymás iránti
feltűnő ingerültsége sí-mán átsétálhatnak. A
szerkezet kibírja.

Kötelező a keserédes vég is. A keverék alko-
tóelemeinek aránya a szerző alkatától függően
mutat eltéréseket, de mindenképpen lennie kell
boldogságnak (legalább ígéret formájában) és
rezignációnak is.

Az ilyen színműveket manapság csak elszúrni
könnyű. Már az atmoszféra megteremtésébe is
bele lehet bukni; igaz viszont, hogy ha az „stim-
mel", negyedsiker már van.

A József Attila Színház Benedek Miklóst
találta meg - kérte fel? vagy ő hozta a darabot?
- erre az előadásra, és ennek a döntésnek az lett
a következménye, hogy az előadás éppen úgy
„meg van csinálva", mint a darab.

Nincsen rendezői tévedés a mű formátumát il-
letően, következésképp nincsen aránytalan ren-
dezői koncepció. Benedek Miklós racionálisan
és értelmi-érzéki szinten ismeri ezt kort, ezt a
fajta színházat, sőt, ezt a bizonyos kisember-
problematikát is; ízlése biztos, színpadi-
színházi

Schnell Ádám (Asztalos úr) és Sztankay István
(Hammerschmidt) (Ilovszky Béla felvétele)

szaktudása alapos. Fantáziája rugalmas és en-
gedelmes egyszerre (hű az íróéhoz), színészve-
zetése -- az eredményt látva - inspiráló.

Következésképp Fehér Miklós díszletében
holnap megnyílhatna egy nosztalgiadrogéria,
Federits Zsófia jelmezeit - szintén a nosztalgia-
hullám jegyében - nagy pénzekért árulhatná egy
belvárosi butik; üvegcsék, tubusok, dobozok
rendben, még a sokat emlegetett bicikli is rend-
ben, minden rendben.

Az is, ami más, az is rendben. Amikor egy-egy
jelenet koreográfiája tangót idéz, amikor a repli-
kák intonációja beszédesebben, sokrétűbben
hat, mint az avulni képes szöveg, amikor mai
tempóérzékünk, érzelmi diszpozíciónk
jelentősen eltér a színműétől - akkor az is
rendben van, hogy ott az idézőjel, az eltávolító,
a színházat hangsúlyozó előadásmód. Ennyi a
trükk, a rendező jelenlétét láttató játék az
előadásban.

Felemás kritikusi fogás azzal dicsérni a szí-
nészt, hogy jobb, mint máskor. De hát valaho-
gyan mégiscsak azt kell most mondani, hogy a
szereplők jobban játszanak, mint máskor, mert
annyi a rutin körülöttük, hogy ők nem abból dol-
goznak. Vonatkozik ez elsősorban az idősödő
drogistát játszó Sztankay Istvánra, akinek e so-
rok írója még soha ennyire el nem hitt sem
fájdalmat, sem szenvedést, sem gyarlóságot,
mint most. Sztankay egészen kifelejtette
alakításából Sztankayt, a színészt, és csak
Hammerschmidtre koncentrált.

Schnell Ádám Asztalos ura a járástól a fejtar-
tásig ki van találva: maga a tisztességes kisem-
ber áll előttünk, ártatlanul pokolra megy, majd
megdicsőül, elnyeri összes jutalmát, a fele király-
ság mellé menyasszonyt is, mert megérdemli.
Gyarló, botladozó és idősebb verziója, Sípos úr
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Kiss Jenő megformálásában - és a drogéria

hierarchiája, valamint a tulaj szimpátiarangsora

tükrözi is a tükrözendő különbséget.

A linkóci - és nőcsábász - Kádár úr Kőszegi

Ákos, a felkapaszkodott, kifutóból segéddé

avanzsált Árpád úr Háda János játékában pon-

tos, kiszámított és kiszámítható, de azért szóra-

koztató karakterek. Fehér Anna, a szerelmi mel-

lékszál női összetevője öntudatos és becsületes,

sziklaszilárd és éles nyelvű, mindezen felül vaj-

szívű; hozzá képest árnyalatot szolgáltat a

besavanyodástól félő pénztároskisasszony

szerepé-ben Vándor Éva és a mozirajongó,

férjvadász karakterben Radó Denise.

Ez volna a címe annak a zseniális kézirat-nak,
amelyet Hedda Gabler tűzre vet. A jövő
erkölcsi doktrínája. A debreceni elő-adásban
nem is csupán a lángokba hajít-ja, hanem
huzamosan, aprólékosan táplálja vele azt a
tüzet, amely emésztő és kiolthatatlan, és szinte
alaphivatását csúfolja meg, mert hogy dideregni
kell mellette.

Kellemes este volt, ritka kellemes este még-

hozzá. A kellemesség az alkotók érdeme, a

ritkaság pedig jelenlegi színházművészetünk

árnyoldalának része.
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Hogy is van tehát ez a nőkkel? Az Ibsen-látta

asszonyokkal, s közöttük éppen ezzel a vonzó és

démonikus, mondhatni: „inverz zsenivel", aki

csaknem mindazzal rendelkezik, amitől egy nő

messze kiemelkedhet neméből, csakhogy ez a

magasság számára egyszerre rettenetes távol-

ságot és magányt, és kétségbeesést jelent; sőt:

a formátlan tehetség és a formát kereső szenve

dély egyetlen lehetőséget érez csakugyan ma-

gáénak: a rombolásét, s akkor ebben találhat

magára. Hiszen ez hiányzó formátumát is feled-

tetheti.

Mert végül is micsoda romboló erő feszít az

asszonyokban! Ugyan miért csak egyetlen irá-

nya lenne annak a mozgásnak, mely meghitt

közhelyek és még meghittebb tapasztalatok

szerint, ugye teremtés ihlet, és emel, és óv: nem

ugyanez nyilatkozik-e meg a destrukcióban,

tönkretételben, kétségbeesésbe hajszolásban

és pusztításban; vajon a görög mitológia leg-

kegyetlenebb alakjai nem voltak-e gyakorta nő-

neműek?

Mert ezek az Ibsen-alkotta férfiak itt, körülötte,

még ennyit sem érnek. Hiszen kisszerűségük fo-

kozatai között választhat csak a rájuk ítélt

asszony, mert senkitől nem várhatja már azt,

amit megértésnek gondol, mert az egyetlen, aki

vala-ha méltó lehetett volna rá, zsenialitása által

züllene bele abba a világba, amely ilyen szépen

meg-nyomorította mindannyiukat. És persze

mindebben semmi elméletieskedés nincs -

játszódjék bár a darab kultúrtörténészek

szalonjában -, hanem rettenetes és pontos, és

elviselhetetlen botrányhelyzetek, és

embertelenségükben is emberi villanások

lökdösik előre azt a cselekményt, mely még

tragikus lezárulásában sem villanthatja fel egy

nagyszabású élet ígéretét: a valamikori

szerelmes - ihletett és vágyott, és el-várt - szép

öngyilkossága helyett véletlenül ágyékon

durrantja magát a Heddától kapott pisztollyal, míg

a szerelmes felbujtó, az asszony is csak

amolyan „háttérzörejként" lőheti főbe ma-gát,

miközben a szalon előterében diadalmasan

fortyog az elviselhetetlen polgári banalitás.
Az egyik legpontosabb, legkétségbeesettebb,

legtökéletesebb Ibsen-darab bukkant fel
Debrecenben ismét, az a színmű, melyet Len-
gyel Györgyön kívül egyelőre más nemigen
emelt le a polcról, nemhogy színpadra állított vol-
na. Akárcsak ugyanő 1976-ban a Madách Ka-
mara emlékezetes előadásában; melynek előz-
ménye pedig csak a Művész Színház rövidke,
1948-as intermezzója volt. Mintha éppen ennek
a darabnak nem lehetne helye errefelé, ennek a
merészen igazságtalannak és patográfiájában
zseniálisnak, melyet egykor Eleonora Duse ját-
szott, s amelyet évtizedekkel később azután
Bergman rendezett. Amely egy Weininger, egy
Strindberg szenvedélyével szól - vagy egy
Freudéval olykor, csak éppen szemben az utób-
bival: szublimálatlanul. És az előbbiektől külön-
bözően: a színpadi hitelesség vérfagyasztó ere-
jével.
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