
szolgálatától a Nyugat-estekig, és a Vajda János
Társaságban az akkori legfiatalabbak munkáinak
elöadásáig ívelt pályája. Életének utolsó két év-
tizedében a magyar verskultúra szolgálata mellett,
s ettöl nem elválaszthatóan, ismét színmű-vész is
és a Déryné Színház igazgatója. Tér-ben nagy,
időben hosszú, érdemekben gazdag pálya ez.

Most, mikor sírkövét avatjuk - s az itt körül-
állók legtöbbje barátként is emlékezik rá -, s
amikor a bennünk érte élő gyász mellett a hozzá
fűződö derűsebb emlékek is helyet kérnek ma-
guknak, hadd idézzem egy olyan versemet, ame-
lyet több mint harminc esztendövel ezelött írtam,
az ö számos höskora egyikében, akkor, ami-kor
költő-társaimmal együtt Ascher Oszkár estjeinek
állandó és lelkes látogatója voltam, ami-kor
Ascher Oszkár művészete készen és mintegy
csodaként pattant újra és újra elénk. Ennek a
versnek, a Patetikus epigramma címűnek első
soraiban tréfásan hasonlítottam öhozzá a tücsköt.
A tücsköt, amely „nem hallgat el, bár már elszállt
róla az éjjel, göggel és lelkesedéssel szaval a friss
napba, nagyobb hangon, mint amekkorát várna
töle az ember elsö látásra . . ." Tréfás kezdet volt
ez; öt magát, emlékszem, megnevettettem vele. S
most évtizedek után válik világossá, hogy a
tréfának milyen komoly tartalma volt. Mert az a
vártnál nagyobb hang nem más, mint amivel az
egyes ember, ha művész, önmaga fölibé
növekszik, mindaz tehát, amit idáig róla és
pályájáról elmondhattunk. Majd erkély alatt
szerenádot adó dalnokhoz hasonlította a vers
ugyane tücsköt, akit a haragvó, fáklyás rokonok az
erkély alól elvonszolnak, „börtönbe lökik, de ott is
világít, s mint ahogy büszke falait Thébának
építette, göggel lebontja a megalázó falakat a
hang."

Van-e a művészetnek szebb feladata, mint
jobbik énünket zenével építeni, és megalázó fa-
lakat lebontani? Ő egész életében mindig ezen
munkált. Nagy művész volt és tiszta ember. S
azok közé tartozott, akiknek példája arra figyel-
meztet, hogy e kettönek mindig azonosnak kell,
vagy legalább kellene lennie.

M Á R T O N VERA

Kerényi Imre
három vígjáték-rendezése

A Madách Színház sikeres darabjai közül is
kiemelkedik a Kaviár és lencse. (Szerzöi: Giulio
Scarnacci és Renzo Tarabusi.) Túl van a 150.
elöadásán. Szép Ernő Lila akácának tavaly már-
ciusban volt a premierje, az is megért már több
mint 5o elöadást, a Léni néni (H. Keroul és A.
Barré a szerzői, fordítója: Heltai Jenö) ez év
januárjában indult el a siker útján.

Mindhárom elöadást Kerényi Imre, a Madách
Színház fiatal rendezöje rendezte.

Egyik színdarab sem remekmű. Még azt se
lehet állítani, hogy jó darabokról volna szó.
Sikerdarabok? Aki elolvassa a három vígjátékot,
könnyen meggyőzödhet arról, hogy nincs feltét-
lenül „beléjük írva" a siker.

Érdemes egy kicsit részletesebben elemezni a
három előadást, a rendezö és a tervezök munká-
ját, hiszen a siker elsösorban a szellemes, ötletes
színrevitelnek köszönhetö.

A Kaviár és lencse mai olasz vígjáték. Föhőse,
Leonida Papagatto foglalkozására nézve szerény
kis nápolyi szélhámos. Az ő lakásán játszódik a
darab cselekménye, amelynek tárgya egy újabb,
nagyobb szabású szélhámosság.

Amint a függöny felmegy, a nézötéren derűs
mocorgás hullámzik végig. A díszletnek szól az
elsö reagálás: a felismerés, a ráismerés öröme.
Egy igazi nápolyi lakás ! Szedett-vedett bútorok-
kal, mindenféle limlommal, színes rongyokkal
van tele a színpad. A tarka zűrzavar, a rengeteg
holmi egy percig sem hat zavaróan, minden bú-
tor, kellék játszik.

A díszlet „jellemzö" erejére néhány példa.
Mikor a bejárati ajtó felett megszólal a csengő,
felhangzik az elsö hangos nevetés a nézötéren,
Egy madzag végén néhány üres konzerves doboz
és Coca-Colás üveg függ: ez a csengö, kívülröl
ezt kell megrántani. A baloldali ajtó felett ócska,
piros bársony drapéria, rajta egy színházi álarc -
ez Matilde néni szobájának a bejárata, aki régi
színházi ember. (Közelebbről: vécés néni.)
Középen egy lépcsö vezet fel egy kis erkélyre,
onnan



nyílik Leonida és Valéria hálószobája. Az ajtó
fölött pompás, többágú sárgaréz ministráns-
csengö. Kifejezetten, sőt hivalkodóan templomi
holmi. Ezt a csengöt szokta megrántani belülröl a
családfö, hogy hirdesse a nagy örömöt: felébredt,
jöhet a reggeli!

A játékos, tarka díszlet jó lehetőséget teremt a
színészeknek a gátlástalan, felszabadult komé-
diázáshoz. Ezt a színpadot nem nehéz „belakni".
Megmozgatja a színészek fantáziáját, sok apró
játékötletet sugall. Már első pillanatra meg-fogja a
közönséget is. Ha részleteiben még nem is tudja
felfogni, de ahogy „játszani" kezd a szín-pad - úgy
válik mindig újra a humor forrásává.

A jókedv, a sikerhangulat megteremtéséhez
hozzájárul a zene is. Már a függöny előtt fel-
csendül egy lármás, vidám nyitány. A játék során
a zenei aláfestésnek nem feltűnő, mégis nagyon
fontos szerepe lesz. Minden szereplő színre lépé-
sét zene kíséri. Nézzük például Leonida Papagatto
belépését. A szobában a család megszokott reggeli
nyüzsgése. Hirtelen, nagy lármát csapva
megcsendül a ministránscsengö a hálószoba ajtaja
felett. Felharsan Leonida hangja: „Szent
asszonyok, felébredtem!" Feltárul az ajtó, s az
ajtóval együtt kintről harsány induló árad be, a
„gladiátorok bevonulása" vagy valami hasonló és
belép a színre Leonida, azaz Pécsi Sándor -
mezítláb, rongyos frottírköpenyben. A zene kö-
rülbelül akkor ér véget, mikor a nézők felharsanó
nevetése is elcsendesedik.

Nemcsak a belépések mennek zenére, hanem
többnyire a „kilépések" is, távozáskor is ki-ki
megkapja kísérőzenéjét. Így lesz egy-egy „kilé-
pés" is poén, pontosabban: poén, zenében foly-
tatva.

De megszólal a zene be- és kilépéstől függet-
lenül is, hogy valami egyéb dramaturgiai funkciót
lásson el. Ha veszekedés folyik a színen, a
kívülröl beharsogó zene teszi áthatóbbá, „félel-
metesebbé". Enyelgés alatt érzelmes dallamok
áradnak be a színpadra, olyan természetességgel,
hogy a nézök magától értetődőnek tartják, ha a
szereplők táncra kelnek.

A jól berendezett, játékos színpadtér, a lele-
ményesen alkalmazott zenei aláfestés megadja az
előadás karakterét, és mindenekelőtt jó alkalmat
nyújt a kitűnő színészgárdának a jókedvű
játékhoz. Tele van az előadás rendezöi és színészi
ötlettel. Nehéz lenne mindet felsorolni, de
rendkívül eredeti a „kölcsönkért" nagyapa ház-hoz
szállítása tolókocsiban és „göngyölegben", a
kórisme egy madzagon, valami ócska kis cédulán
csüng a nyakában. Kitűnő a színházas Ma-tilde
(Kiss Manyi) jelenete, aki egy „gyilkolási"

jelenet rekonstruálását a lépcsőfeljáró tetejéről,
mint egy páholyból, keresztbe vetett lábbal,
kezében gukkerrel nézi végig.

A rendezö ötletességét dicsérik a kitűnően
megkomponált, hatásos felvonásvégek is. A II.
felvonás végén óriási kavalkád bomlik ki a szín-
padon. Először csak két szereplő őrjöng a színen
egy elveszett hullát keresve. Aztán egyesével
színre lépnek, és bekapcsolódnak a többiek is.
Egyre zaklatottabbá válik a nyüzsgés és rohan-
gálás. A zűrzavar tetőfokán, amikor már nem
lehet tovább fokozni a tombolást, váratlanul fel-
emelkedik egy ládából a „hulla". A színpad meg-
dermed, de nem egy csapásra, hanem „ütemen-
ként", mint amikor egy lemez akadozva leáll.
Élettelenül hullnak jobbra-balra a szereplő sze-
mélyek, szabályos ritmusban, egymás után.
Olyan a színpad, mint valami csatatér. Csak a
„hulla" áll ártatlanul mosolyogva és nézelődve a
kör közepén, és hajbókolva köszöni meg a tapsot.

A III. felvonás végén a II. felvonásvégi der-
medtség kontrasztját komponálta meg Kerényi a
mozgalmas, táncos, játékos záróképben.

A Lila akác elemzését is a díszlettel kell kezdeni.
A darab hangulatát ennél az előadásnál is már az
első pillanatban „hozza" a színpad. A szétnyíló
függöny mögött ezúttal nincs naturálisan
berendezett díszlet, nincs erdő, nincsenek fák,
bokrok - és mégis van Liget. Halványlila, csipkés
selyemdrapériák nagy bőségben, édes rózsaszínű
fény, elöl nagyon közönséges pad, jobboldalt
omladozó artézi kút. A háttérből halk zene
szűrődik be a színpadra. Nem vitás, hogy a
Ligetben vagyunk.

Bejön egy karcsú, szőke fiatalember, Csa-
csinszky úrfi (Uri István). Sétapálcáját mesterien
forgatja két ujja között. Epekedően sóhajt.
Hamarosan megjelenik Tóth Manci is (Szilvássy
Annamária). Piros pettyes ruha, derekán fekete
öv, olcsó kesztyű, egy kis mulatságos, formátlan-
ra nyúzott szalmakalap. A jól eltalált, hangulatos
díszlet s a derűsen jellemző ruhák azonnal meg-
teszik a magukét. A néző máris otthonosan érzi
magát Szép Ernő világában.

Az első kép címe: „Csacsinszky úrfi a Gerbaud
előtt". Nem is szól a jelenet másról, és nem is
játszanak mást, mint azt, hogy Csacsinszky vár
valakire vagy valamire: a szerelemre, általában.

Mikor a „nagy szerelem" a színpadra lép,
felgyorsul a játék ritmusa. Tolnay Klári hangja
nevetése olyan csiklandós izgalommal árad be a
színre, hogy már belépése előtt pontosan jelzi



a nézőknek, csakis ő lehet az a Bizonyosné, akire
Csacsinszky vár.

Bizonyosnénak és kíséretének színre lépésében
van valami disszonáns, valami túlhangsúlyozott,
ami szétveri a kezdeti idillt. Feltűnő ruhák, egy
fokkal emeltebb hang, hivalkodó gesztusok. Egy
más világ lép velük a színre ... Felgyorsulnak a
gesztusok, a mozdulatok. A kavalkád tetőpontján
váratlanul visszahúzzák a fényt a színpadról, s
ezzel együtt elhalkul a zsivaj is. A sejtelmes
félhomályban Tolnay Klári kilép a játéktérről és
elmond egy Szép Ernö-versikét: „Májusban,
májusban, elsején már május van, Fészket rak a
füsti fecske, ót nem várja házbérecske ..."

Egy kis fricska: nem kell az egészet komolyan
venni! Aztán, mintha mi sem történt volna,
visszalép a „Ligetbe" és kacér nevetéssel viszi
magával Csacsinszkyt.

A második kép: „Hangulat a chambre séparée-
ban". A színpadon a lila drapériák elött néhány
fehér abrosszal leterített asztal, hátul pirosvirágos
spanyolfal, elöl egy plüss kanapé. Ettöl a
berendezéstöl a halványlila, csipke „ligeti" álom
közönségessé, kopottá, riasztóvá válik.

Megelevenedik az élet a szeparéban. Elöbb
Csacsinszky sétál be, majd elökerül a „Casino-
számmá" avanzsált Tóth Manci is diszkrét sárga
fodrokban. Aztán a Casino törzstagjai: Arany
Hédi művésznö, talpig lilában. Hangsúlyozott
lilasága bántó ellentéte a halványlila drapériák-
nak. A szép Lezsi, a rózsaszínű púdertől hamvas
arcú, brillantintól fénylö hajú maitre de ballet
megjelenése még ebben a környezetben is kihí-
vás. Betántorog cigányzenés kísérettel az egész
úri társaság, élén Bizonyosnéval. Féktelen, duhaj
mulatozásba kezdenek. Nincs szükség (illetve az
50. elöadás után így pontosabb: nem lenne
szükség) túljátszásra, hangsúlyozásra - az orfe-
umhangulat már elöbb, szinte „magától" létre-
jött.

Mulatozás közben megint elsötétül a szín-pad,
hogy ezúttal Szilvássy Annamária léphessen ki a
színröl, és mondhassa el kiábrándító „február-
versét". S ha netán a nézö kicsit spicces lett az
orfeumhangulattól - már ki is józanod-hatott.

A harmadik kép: „Budai pásztoróra". Játszódik
valahol Budán, egy dombon, ahonnan jól lelátni
Pestre. A színen - tervezői telitalálat - egy dús
fűvel benött gyepágy, fejénél szélesen
elterpeszkedö lila akácbokor. (Formára olyan az
egész, mint egy zöld subaszönyeggel leterített
lilavirágos franciaágy.) S a bokron akácvirág -
minden mennyiségben.

Erre a buja nászágyra akarná Bizonyosné

Csacsinszky Palit minden áron odacsalogatni.
Nem sikerül neki, mint ahogy a Mancikával
éppen odatévedt Bizonyos úrnak sem sikerül a
randevú. A jelenet legföbb tartalma az, hogy Pali
szívében összeomlik a nagy ábránd a nagy
szerelemröl. A nézö azonban nem tud igazán
meghatódni. Ennyi lila akác, ilyen buja zöld fű
között még egy Csacsinszky se tud sokáig szen-
vedni.

A negyedik kép megint a Liget: „Tóth Manci, a
Liget tündére." Ahogy az ember elnézi a két fiatal
szerelmest a lila drapériás, csipkés Liget-ben, arra
gondol, ezért a jelenetért volt érdemes
megrendezni ezt az elöadást. Fiatalság, szépség,
szerelem szólal meg szívhez szóló, megindító
költőiséggel. Szilvássy Annamária és Uri István
alakításának legszebb pillanatai ezek. Felszaba-
dultan, öszintén, egyetlen hamis hang vagy gesz-
tus nélkül, magukkal ragadóan játszanak. S mi-
kor kézt kézbe fogva elmondják a szokásos „jele-
net-verset", mi is hajlandók vagyunk magunkat
áltatni, hogy: „Lenni kell csak hűnek, jónak,
Révbe érhet az a csónak."

A darab utolsó jelenete keserű fintor erre a
szívet melengető idillre. A színhely: Angelusz
papa artistaügynöksége. Ilyen ócskáknak, ordi-
náréknak még sohasem látszottak a lila drapériák,
mint Angelusz papa cirkuszi plakátjai alatt.
Angelusz-Márkus nevettetö és taszító nőimitá-
torszáma végképp megöl minden érzelmességet.
S aki még ezekután sem ocsúdna fel az idillből,
annak elmondja Márkus az „október-verset":
„Október, október, Jaj de sok szép bontóper .. .
Csak az igazira várok, Elveszem és én is válok."

Hangulatos, mértéktartóan stilizált, remekül
ellenpontozó díszletek, ötletesen, humorosan,
helyenként karikírozva jellemzö kosztümök;
tudatos rendezöi törekvés, amely arra irányult,
hogy ki-kizökkentse a nézöt az idillből, de amely
szóhoz engedi jutni az érzelmességet is: követ-
kezetes játékosság a versek és a zene felhasz-
nálásában; biztos ízlés és mértéktartás a színész-
vezetésben - ezek tettek emlékezetes színházi
élménnyé egy „könnyelmű kis semmiséget".

A Léni néniröl még azt se lehet elmondani, hogy
„fergeteges" bohózat. Annak is közepes.
Mindössze egy képröl és egy örökségröl van
benne szó - e kettő után folyik a hajsza. A sze-
repek is szabályos bohózati szerepek, nem jobbak
és nem rosszabbak az átlagnál. Van a darabban
valami naiv báj, kedvesség, természetes játékos-
ság, de ez önmagában még kevés volna a siker-
hez. Kerényi azonban megtalálta a bohózatnak
remekül megfelelö rendezöi koncepciót: a néma-



filmszkeccsek modorában rendezte meg az elő-
adást.

A függöny előtt egy fehér zongora, rajta lám-
pa, sörösüveg, egy vázában virág. Bejön a zon-
gorista-zeneszerző századeleji eleganciában és
megemeli kalapját a nagyérdemű elött. A régi
idök mozija ezzel máris felidéztetett.

Miradoux úr boltját festett papírkulisszák
jelzik, virágokkal, pillangókkal, tüllfüggönyök-
kel, rózsaszínű masnival; nagy vázákban hival-
kodóan „papír"-virágok. Semmi sem „valódi",
nem is akar annak látszani. Olyan az egész, mint
egy kopott, sokat használt filmdíszlet.

Belibben a színre egy bájos fiatal lány - rózsa-
színben. Kivesz egy szál virágot a vázából, szí-
vére szorítja, jelt ad vele valakinek, nagyot sóhajt,
fejét oldalra ejti és látványosan repdesteti szem-
pilláját. Szerelmes! - állapítja meg derülten a
közönség.

Pillanatokon belül megjelenik, kis diszkrét
zenei motívum kíséri a zongorán, a szerelmes ifjú
is. A szerelem olyan nagy, hogy rögtön dalra is
fakadnak. És már itt, a második dalocskánál rájön
az ember, hogy van itt valami, ami ezt a
bohózatot az átlag fölé emeli: Heltai Jenö bűbá-
jos, mulatságos versei.

Egy harciasabb motívum hangzik fel a zon-
gorán és berobban a színpadra Miradoux úr, az-az
Garas Dezsö. Zenére, „ütemre" mozog Garas
szeme, szája, szemöldöke, bajusza - groteszkül
töredezett, villámgyors mozdulatait (lásd néma-
filmek) szemmel alig lehet követni. Játéka min-
den némafilmbeli „zord atya" nagyszerű szinté-
zise. Minden mozdulata, szemöldökemelése,
fintora ismerös és mégis egyéni.

Egy biztató mosolyú zongorista, egy mulatsá-
gos kis papírdíszlet, egy szerelmespár a néma-
filmek modorában, egy ellenállhatatlanul mulat-
ságos, csetlö-botló zord atya, akinek ez a „mo-
dor" a legmagasabb fokon a sajátja: ezzel már
meg is teremtette az előadás stílusát a rendezö.

A jól eltalált stílus játékosan lendíti át az elö-
adást a darab buktatóin: az elviselhetetlenül ér-
zelmes, unalomig ismert vagy bosszantóan naiv
jeleneteken is. A virágüzletbe tévedt spanyol pár
ismerkedési jelenete például nem sok szórako-
zással kecsegtetné a nézőket. Bohózati közhe-
lyeket és „carrambá"-kat mondogatnak egymás-
nak. De szerencsére ott van Miradoux- Garas, aki
némafilm-modorban „lereagálja" kettőjük
párbeszédét. S hányféle aspektusból! Eljátssza,
amit a hölgy mond - és amit a férfi gondol; azt,
amit a férfi mond - és amit a hölgy gondol; azt,
amit ö, a kereskedö gondol, de azt is, ami férfiúi
minőségében jár az eszében - anélkül,
hogy egy szót szólna. Hangos, szűnni nem akaró
nevetés kíséri az egyébként lapos kis párbeszédet.

Egy másik jelenetben a kapzsi és zord atya
bohózati figuráját emeli ez a stílus és Garas játéka
jellemvígjátéki szintre.

Megjelenik a közjegyző Miradoux úr üzleté-
ben, hogy Léni néni haláláról és végrendeletéről
tájékoztassa a boldog örököst. Kiderül, hogy
Miradoux úr a hőn óhajtott három millió helyett
mindössze egy arcképet örökölt Léni nénitöl. Amit
Garas egy szó nélkül, csak az arcával eljátszik
ebben a jelenetben, az az első felvonás csúcs-
pontja. Álszent rokoni fájdalom és a kereskedö
protokolláris gyásza; mohó türelmetlenség és alig
fékezhetö örömujjongás; odaadó rajongás Léni
néniért, a képért, a kép festőjéért és kapzsi
reszketés; már szinte azt is látni, hogy mire költi el
a három milliót; végül a csalódás, a hitetlenség, a
düh - és még sorolhatnám tovább az indulatok és
érzelmek számtalan variációját, amit Garas ebben
a szimpla bohózati helyzetben a sajátos
játékmodor segítségével olyan falrengető
humorral tud eljátszani.

A magával ragadó, természetes játékosság
Kerényi rendezésének legfőbb erénye, s az a
könnyedség, amivel be tudja vonni ebbe a játékba
a közönséget is.

A szabadon áradó játékosságot biztosítja a
rendezö azzal is, hogy nem ragaszkodik merev
következetességgel és nem minden szereplő ese-
tében az egyszer „lerakott" némafilm stílushoz.
Garas stílusában játszik a remekül mozgó, táncoló
Uri István - ő is kitűnöen érzi és műveli ezt a
„modort". S ezt jelzik játékukban a szerelmesek:
Szilvássy Annamária és Cs. Németh Lajos is. De
milyen hiba lett volna ugyanezt számon kérni
például az elragadóan komédiázó Pécsi Sándortól.
Nem azt játssza, amit Garas. Ó „a kedélyes
apaszínész - jelenleg szerzödés nélkül". Kedves,
csalafinta ripacs, moliére-i komédiás. Partnerére,
Domján Editre se erőket rá semmiféle stílust a
rendező. Bájos, eszes, nőies Gilberte szerepében,
csak egy picit érzelmesebb, mint szokás, s már ő
sem „lóg" ki az előadásból.

Van még egy titka (rendezöi és színészi titka)
ennek a magával ragadó játékosságnak. A színé-
szek nagyon komolyan és nagy szeretettel csi-
nálják azt, amit csinálnak. Nem karikíroznak a szó
nálunk megszokott értelmében. Nem játsszák el
hivalkodóan a figurák kritikáját, hanem hisznek
bennük. S ettől lesz az egész előadás olyan jóízűen
mulatságos. A nézök végül is kinevetik ezt az
egész naiv, érzelmes történetet, megmosolyogják
jóindulatú fölénnyel a figurákat, és elégedetten
távoznak a színházból.
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A „komolyan vett" játékra egyik jellemzö
élda a második felvonásbeli festövetélkedő.
iradoux úr és Rivarol (Garas és Pécsi) festö-nek

lcázza magát, és így hatol be egy múzeumba,
ogy megszerezze Léni néni képét. A festö-álruha
lyan helyzetbe hozza öket, hogy kénytelenek egy
ájos spanyol hölgyet együtt és egy-szerre
efesteni. Egyikük sem ért ehhez, de a másikról
indegyik azt hiszi, hogy az mestere a

zakmának. Pompás színészi bravúr, remek
eljesítmény Pécsi és Garas fergeteges iramú
átéka ebben a jelenetben. Es attól olyan mulat-
ágos, hogy olyan komolyan játsszák mind a
etten, mintha az életükről volna szó.

Nemcsak a két kitűnö színészt dicséri ez a
ravúros jelenet, hanem a rendezöt is, aki bátran
eret engedett a két színész remek improvizáció-
ának.

A játékos, könnyed rendezöi felfogás a „ko-
olyan vett" komédiázás mellett megengedi a

ikacsintást is a darabból. Elsösorban a zenei
etétek előadására gondolok itt. A duettek, kvar-
ettek és a felvonások elején pedánsan fellépő
órus egyaránt csúfolódnak operettel, operával -
ég az Állami Népi Együttessel is (nagy orosz

letkép). Játék és muzsika egyaránt jól alkalmaz-
odik itt Heltai elragadóan naiv, csúfolódó, teli-
alálat-verseihez.

Kerényi nem fél a stíluskeveredéstől, engedi
átszani a színészeket kedvük és tehetségük sze-
int. Megengedheti ezt nekik és magának, mert az
gyesen kitalált rendezöi koncepció, a jól eltalált
íszlet, a sok fantáziával és következetességgel
egteremtett zenei keret s a kitűnöen
egválasztott szereplögárda - élén a stílust

eremtö és meghatározó Garas Dezsövel - ezt
ehetövé is teszi.

Nem volt szándékomban teljes portrét adni
erényi Imre rendezőröl, aki pályája kezdetén

evö fiatalember. Ezért most csak utalok kevéssé
ikerült, nem túl invenciózus vagy elhibázott
endezéseire. Akad ilyen is. (Például Hubay:
ntipygmalion és Sarkadi: Próféta. A Hubay-
arab vaskos, érzéki realizmust igényelt volna,
ogy a játék jobban érvényesüljön; Kerényi
bsztraktra rendezte. Sarkadi Prófétája viszont
re-abszurd: ezt a sörösplakátig naturalista fel-
ogásban játszatta.) Jó volna igényesebb ízlést
zolgáló, színvonalasabb színpadi művek sikeres
endezöjeként is megdicsérni. Remélhetöleg ez
em késik sokáig.

Madách Színház, Kaviár és lencse, 1967.
ordította: Mészöly Dezső, rendezte: Kerényi

mre, díszlet: Köpeczi Bócz István, jelmez:

Mialkovszky Erzsébet. Szereplők: Pécsi Sándor,.
Tolnay Klári, Kiss Manyi, Szilvássy Annamária,
Uri István, Zenthe Ferenc, Körmendi János,
Kőmíves Sándor, Szemere Vera, Deák B. Ferenc,
Garics János, Lelkes Ágnes, Kéry Gyula, Gyenge
Árpád, Bay Gyula, Tóth Titusz.

Lila ákác, 1968. Rendezte: Kerényi Imre, zene.
Kocsár Miklós, jelmez: Mialkovszky Erzsébet.
Szereplők: Uri István, Szilvássy Annamária,
Greguss Zoltán, Tolnay Klári, Lőte Attila, Már-
kus László, Garas Dezső, Körmendi János,
Gombos Katalin, Andresz Vilmos, Rákosi Mária,
Kassai János, Kéry Gyula, Bányai János, Szabó
Ferenc.

Léni néni, 1969. Fordította: Heltai Jenő, zene-
szerző: Aldobolyi Nagy György, rendezte: Keré-
nyi Imre, Koreográfus: Ligeti Mária, díszlet és
jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Szereplők: Pécsi
Sándor, Garas Dezső, Domján Edit, Szilvássy
Annamária, Cs. Németh Lajos, Uri István,
Basilides Zoltán, Békés Itala, Gyenge Árpád,
Garics János, Andresz Vilmos, Máthé István,
Putnik Bálint, Aldobolyi Nagy György.

JÚLIUSI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Vajda Miklós: A fordító vallomása
Bényei József: Fövárosi kritika - vidéki
színházak
Majoros József: Dosztojevszkij a Nemzeti
Színházban
Antal Gábor: Arénák és cirkuszok
Mikó Krisztina: Viet-rock
Szalontay Mihály: Az aktualitás drama-
turgiája
Breuer János: Jegyzetek a zenés színházról
Lukácsy András: Beszélgetés Ruttkai Évával
Léner Péter: A harmadik nemzedék
Malonyai Dezső: Népművelés, profil, szín-
házvezetés
Benedek András: A drámai nyelv
Pályi András: Grotowski színháza és labo-
ratóriuma
Szinte Gábor: Olaszországi színházi jegyzet
Komlós János: Röpirat a színházi jog ügyé-
ben




