
Nyári játékok

lan jajok siránkozásban fulladnak el, bár a
rendezés a kar beállításával, a hó-fehérbe
öltöztetett kislány-Antigoné és Isméné
megjelenésével méltó külső keretet biztosít
a fenséges bukásnak.

Minden görög tragédia kulcsproblé-
májával, a kar szerepének meghatározá-
sával kell kezdenünk a rendező, Szilágyi
Albert munkájának elemzését. Sokszor
szinte megoldhatatlan problémát jelent
szépen beszélő, jó színészeket találni
ennek a színész szempontjából „má-
sodrendű", az előadás oldaláról nézve
döntő fontosságú feladatsornak a megol-
dására. Szilágyi Albert a Győri Irodalmi
Színpad tagjainak közreműködésével ol-
dotta meg a feladatot. Igazságtalan len-ne a
bírálat, ha azt írnánk, jobb híján. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy a nyilvánvaló
rendezői szándék - a karnak a hősök
lelkiállapotát, sorsfordulóit kísérő
cselekvése -- meg nem valósított szándék
maradt csupán.

A rendezés sikeresen oldotta meg a
térkitöltés, térarány problémáját, ami a
kőfejtő monumentális, természetes dísz-
letei között különös fontosságot nyert. Az
előadás hatásos kezdete tette szükségessé
a kar első énekének és az Oidipusz-Pap
jelenetnek a felcserélését, ami az
előfüggöny nélküli barlangszínpad ha-
talmas terének betöltésén mint föltétlen
szükségességen túl, dramaturgiailag is in-
dokoltnak elfogadható változtatás.

Az előadás lezáratlanságának hatását
kelti, hogy a „Nézzetek rám: Théba népe,
itt a híres Oidipusz" kezdő sorú kardalt a
rendező Oidipusszal mondat-ja cl, s ezzel
a beteljesült sorstragédia borzalmát
Oidipusz önsiratásába oldja. Arról nem is
szólva, h o g y a monológ elmondása után a
főhős a rosszul „záró" fényfüggöny
mögött „civilben" marad.

A rendezés rovására kell írni a más-
különben kitűnő Solti Bertalan Teiresias-
fölfogását. Az egész görög mitológiát vé-
gigkísérő kortalan-agg jós fölháborodá-
sának Oidipusz vádoló szavára nem a
sértettség vad dörgedelmében kell föl-
fakadnia, hanem épp a kortalan korosság,
a mindent, tehát a véget is előre látó bölcs
fájdalmas rezignáltságával.

Szende Bessy jól érzékelteti Iokasté
anya-feleség kettősségét. Kulturált szö-
vegmondásán és az antik hősnőhöz méltó
artisztikus mozgásán túlmenően ki kell
emelnünk alakításának egy nagy pilla-
natát. Laios szolgájának vallomásából
előbb tudja meg, mint férje a tragikus
igazságot. Lassan válik ki a többiek közül,
arcát, egész lényét fokozatosan itat-

ja át a felismert borzalom megmásítha-
tatlan ténye, és amikor szinte kiszakad az
igazság közelségétől már-már boldognak
látszó, de tulajdon sorsát még nem sejtő
király vonzásából, távozása a palotába
félreérthetetlen. Laios feleségének,
Oidipusz anyjának és asszonyának
távozása ez a sorsszerű halálba.

Dráfy Mátyás indulataiban visszafogott,
komor Kreonja csekélyebb lehetőségeiben
is a z Antigoné Kreonját anticipálja.

Befejezésképpen ismét szót kell ejte-
nünk az előadás nagy „debütánsáról", a
fertőrákosi kőfejtőben fölépített Barlang-
színpadról. A színpadnyílást határoló két
roppant kőoszlop, a háttér homályába
vesző újabb oszlopok és körfüggöny he-
lyett a hatalmas zárófal egy másik mi-
tológiai és történelmi királynak, Aga-
memnonnak Mykénében föltárt palotáját,
a Kyklopszok emelte oroszlankaput
idézik. S talán még inkább a cumae-i
Sibylla-barlangot.

Alig hisszük, hogy a fertőrákosi Bar-
langszínpadnál méltóbb és hangulatában
hitelesebb palotája volt Szophoklész em-
beralakra, emberérzelemre formált
félistenének, Oidipusznak.

Szophoklész: Oidipusz király. Fertő-
rákosi Barlangszínpad.

Rendezte: Szilágyi Albert; szereplők:
Koltai János, Szende Bessy, Solti Bertalan,
Dráfy Mátyás.
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Lehet-e tanítani a Charley nénjét?

Mondjuk meg őszintén, a nézőszám alap-
ján nem lehet igazságosan megítélni a
nyári produkciók eredményét. Legalább-is
kis széria, két-három előadás esetén nem.
Bizonytalan, rossz az idő, és ezzel együtt
kisebb a bevétel is a legszebb olasz
operaelőadásnál, mint tartós kánikulában a
közepes vidéki operettprodukciónál. Itt a
pénztári kimutatás megtévesztő, belőle azt
a következtetést lehet levonni, hogy a
közönségnek az egyik évben csak a Maya
kell, a másik évadban pedig csak a

Parasztbecsület-Bajazzók. Reális képet
csak akkor kapnánk, ha korrelációs
összefüggéseket keresnénk az aznapi
meteorológiai jelentés, az aznapi hőmér-
séklet, valamint a szabadtéri előadás né-
zőszámai között.

Nagy szériáknál azonban mindez más-
képpen alakul. Ha három estén át a
Charley nénje rosszul megy, vagy nagyon
jól megy, ez semmit sem jelent. De ha én
a tizenhatodik előadáson néztem meg a
darabot, és még akkor is reménytelen
jegyigénylők vontak szoros gyűrűt a
pénztár körül, ez már egyértelműbben
kifejez bizonyos sikert. Meg-mondom
rögtön: nem is érdemtelen sikert.

Kedves ismerősömmel a Charley nénje
előadása után összeakadva, kissé rögtö-
nözve és elhamarkodottan megjegyeztem:
ezt az előadást tanítani lehetne a főiskolán.
„Na, de Pista! - ívelt föl lekottázhatatlanul
vitapartnerem hangja - te megint túlzol."
Persze, hogy volt a megjegyzésemben
túlzás is, meg - siettem gyorsan hozzátenni
- a tanításra vonatkozó véleményem nem
teljesen áll Bodrogi játékára. (Hogy miért
nem, azt még kifejtem.) De túlzás ide,
túlzás oda, tényleg olyan jó ez az előadás?
Jó bizony, ha nem vonatkoztatunk cl a
szín-helytől, a körülményektől, a nyártól,
az adott színpadi lehetőségektől. Meg attól
sem, hogy a Charley nénje alapanyaga a
legkommerszebb darabáru.

De itt álljunk meg egy pillanatra.
Vannak nálunk egy, maximum két évadon
át virágzó mai zenés darabok; be-mutatja X
vidéki színház, és nyomban leköti Y és Z
vidéki színház is. (Zenés



darabnál nem akadály, hogy a premier
vidéken zajlott le; bezzeg Raffai Sarolta
kitűnő drámáját csak enyhe felsőbb
rábeszélésre lehetett Kecskeméten kívül
másutt is előadatni, Jókai Anna nagy
közönség- és sajtósikert aratott drámá-
jának újabb bemutatójáról pedig még nem
hallottunk.) De ezek a zenével felhígított
vígjátékok egy vagy két szezonban
tenyésznek csak vidéki színpadjainkon, és
még nem értesültem olyasmiről, hogy az
öt évvel ezelőtt bemutatott mai magyar
zenés darabot bármely színháznak eszébe
jutott volna felújítani.

Nos, a múlt századi közepes angol
színész és ugyancsak közepes angol író,
Brandon Thomas bohózatát 1892
szilvesztere óta félmilliónál több
előadásban játszották cl az UNESCO
statisztikája szerint. Irodalmi babérokra
nem futotta ebből a sikerből; hiába
keresgéltem Brandon Thomas nevét a
könyvtáramban levő kül és belföldi
színházi, irodalmi lexikonokban, színházi
kalauzokban, nem találtam rá. Az előkelő
Oxford Companion to English Literature,
amely az angol irodalomnak talán leg-
alaposabb forrásmunkája, ezt az egy
mondatot jegyzi meg a Charley nénjéről:
Brandon Thomas erősen bohózati ko-
médiája, amelyet az 1892-es bemutató óta
gyakorta előadnak. Brandon Thomasszal
tehát nem büszkélkedik az Oxford
Companion harmadik kiadása sem, a többi
lexikonról nem is beszélve. Akkor hát
szégyellni kell ezt a színdarab-fattyút?
Szégyellni akkor is, ha - az adatokat a
műsorfüzetből lestem ki - egy időben 48
színház huszonkét nyelven játszotta, ha a
Thomas család 73 év

alatt 500 millió font jogdíjat kapott, ha
főszerepét - többek között - Noel Coward,
Rex Harrison, Girardi, Raimu, Heinz
Rühmann és Csortos Gyula alakította?
Lehet, hogy félmillió előadás közönsége,
ennyi híres színész mind tévedett volna?

Mit engedtek szabadjára a
Városmajorban?

Szeretném a félreértést elkerülni: Brandon
Thomas örökösei - akik amúgy sem
tarthatnak már igényt jogdíjra - nem kértek
föl arra, hogy mondjak védőbeszédet a
Charley nénje mellett. Részletesen csak
azért szóltam róla, hogy segítségével azt is
elmondhassam: nem hiszek egy nyolcvan
esztendőn át új és új lombokat hajtó darab
véletlenszerű sikerében. Meg abban sem,
hogy ennek a sikernek egyetlen
kizárólagos tényezője a női ruhába bújó
férfi főszereplő. Es a többiek, a körítés?
Mert azt nekik kell eljátszani, hogy ez a
bumfordi oxfordi diák dúsgazdag nagynéni
lett, és hogy szerelmesek, gazdag partik
sorsa múlik a szoknyás Babberley-fiú
kegyein. Kommersz darab a Charley nénje,
ez kétségtelen, de ez a kommersz áru
évtizedek óta nagyon fontos, nagyon
komoly - pontosabban fogalmazva: nagyon
komolytalan - igényeket elégít ki. Szeret-
ném a magyar nézőt megfosztani kisebb-
rendűségi érzésétől, ha a Charley nénje
láttán szívesen mulat.

Az is igaz természetesen, hogy tálalás
nélkül a Charley nénje fabatkát sem ér. És
ehhez a tálaláshoz nálunk - speciálisan
fejlett szabadtéri kultúrával rendelkező
nemzet lévén - a kánikula, a

környezet különösképpen hozzájárul. El-
képzelhető, hogy télen szigorúbban ítél-
nénk, de a nyári melegben nyugodt szívvel
lehetünk elnézőbbek. Itt a városmajori
színpadon, ahol ezen a nyáron a darabot
játszották, Aldobolyi Nagy György
szervírozta a hol ironikusan érzelmes, hol
pattogós katonazenét, egy adott korszakba
úgy élve bele magát, hogy az se
utánérzésnek, se erőszakolt persziflázsnak
ne hasson. Amihez Szenes Iván igazán
elsőrangú dalszövegeket írt, megmutatva és
bizonyítva, hogy ennek a műfajnak is lehet
bizonyos művészete, a szakmai rutin
mellett. Aztán meg kell említeni Makai
Péter díszleteit és jelmezeit: ez a fiatal
művész nem először érez rá úgy egy
stílusra, hogy a külsőségek, a színpadkép, a
ruhák valósággal kézen fogva vezessék be
a nézőt a rendező által elképzelt világba,
erőszak, harsogás, magyarázkodás nélkül.

Mindez azonban még mindig kevés
Kerényi Imre munkája nélkül. Kerényi
avatott mestere annak, hogy egy kor-
szakot, egy játékstílust külsőséges macs-
kakörmök, ránk kacsintó erős jelzések
nélkül tegyen idézőjelbe, pusztán a szöveg,
a cselekmény által. A Charley nénjében
csöppet - egészen keveset - affektálnak a
vidám oxfordi diákok, ellágyítják egymás
keresztneveinek kezdetét, és megnyújtják a
végét. A jól nevelt kis úrilányok
pipiskednek, kelletik magukat, ahogyan ez
nyolc évtizeddel ez-előtt egy angol
városban illett volna, és ez nem idézőjelek
által lesz idézőjeles, hanem a mai
lányokkal való szembesítés során.
Megkoreografált lépések, megtervezett
bejövetelek, ízes finálék adnak kedves bájt,
nyáriasan lenge hangulatot az előadásnak,
amely egy-két kivételtől eltekintve mindig
ugyanabban a stílusban tartja a játékot.

Ezért nem hiszek abban, amit az egyik
kritika írt Kerényi Imre rendezéséről,
miszerint ő bátran szabadjára engedte a
színészek fantáziáját. Arról nem beszélve,
hogy ez a kritikusi közhely ebben az
esetben nem is nagyon igaz. Mert ugyan mi
lett volna, ha Kerényi tényleg egy-formán
szabadon szárnyalni hagyja a kezdő
színészek, valamint Tolnay Klári és Páger
Antal fantáziáját? Ki győzött volna, kinek
ellenében? Mert itt, nem lévén szó
kialakult együttesről és társulatról, nem
beszélhetünk azonos szerep-rutinról,
azonos tudásról és gyakorlatról sem. (Volt,
ahol Kerényi tényleg nem tudta
megzabolázni a színésznek nem a
fantáziáját, hanem azt a vágyát, hogy
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a szerepet erőszakkal maga alá gyűrje, és
ez Bodrogi esetében csökkenti is né-miképp
az eredményt.) Szabadjára Kerényi -
szerencsére - a saját fantázia-világát
engedte elsősorban, önmaga ízléskultúráját,
tempóérzékét, színpadi biztonságát,
stílushűségét. Együttvéve erős abroncs ez,
még ha úgy tűnik is, hogy közben a rendező
alig van jelen. És ez ismét Kerényi érdeme.

Páger Antal mindent el tud játszani, amit
akar, azt is, hogy hangja van és hogy táncol,
holott nyilvánvaló a Charley nénjében, hogy
úgyszólván alig énekel és alig táncol. Vagy
tévednék? Hiszen Szenes Iván és Aldobolyi
neki is írt zeneszámot, méghozzá nagyon jót,
Farkas-házi Klára Páger számára is készített
táncot. Látszat és valóság küzdelmében
persze Páger kerekedik felül: kissé re-
kedtesen és suttogva énekel, kackiásan
táncol, és az Indiából jött ezredes szíves-
ségből eljátssza - és milyen kedvesen játssza
el! - nekünk, hogy hevesen csap-ja a szelet
ennek a prémekbe öltözött tacskónak.
Tolnay Klári nem adhatott más többletet
szerepéhez mint bájt, finomságot és annyi
iróniát, hogy ez azért ne fordítsa ki
sarkaiból, és ne kérdőjelezze meg rögtön a
játékot. Az ő tapintata az előadás egyik
erőssége, ellenpólusa pedig Kállai Ferenc,
aki né-mi harsányságért nem megy a
szomszédba. De ő a valódi bohózati ágat
képviseli elsősorban, és helyzete rikító
színeket, hangosabb effektusokat is engedé-
lyez.

Bodrogi Gyula azért nem tetszett, mert
önmaga előtt sem hitte el, önmagának sem
játszotta el - hát még nekünk -, hogy ő a
nagynéni. Nem valami különleges művészi
átlényegülésre, valami elsodró erejű „játék
a játékban" stílusra, óriási alakításra
gondolunk, csupán arra, hogy ha valamivel
kevesebb bohózati súlyt tesz rá szerepére,
ha valamivel fölértékeli szövegét és rangos
partnereit, ha ritkábban mutatja szőrös

lábát, és ha nőiesebb kissé a női szerep-
ben, akkor egész játékában nem a kö-
zönséggel való összekacsintás uralkodik.
És mert a rendezésnek sem ez volt, nem is
ez lehetett a célja, utat téveszt ez a máskor
és másutt kitűnő komikus. Bodrogi oxfordi
diákként elragadóan kedves, elegáns és
mulatságos, itt tehetséges színészi lényét
adja; magára öltve Charley nagynénjének
ruháját és pózát már más utakon jár, mint a
többi szereplő. Más utakon, mint például a
szerepről szerepre nagyon sokat fejlődő,
ez-
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úttal pontos mozgásával és ritmusérzékével
is kitűnt Almási Éva, a nagyon dekoratív
Piros Ildikó vagy a sovány szerepébe enyhe
pikantériát csempésző Káldy Nóra. És
mindenképpen más, Bodroginál stílushűbb
utat követ a két diák, az egészen egyéni
humorú, remekül éneklő és táncoló Paudics
Béla, a nem kevésbé eredeti tehetségű
Ernyey Béla. Zenthe Ferenc is tudta a
szolga szerepében, hogy mennyi gesztust
tehet hozzá szövegéhez a rájátszás veszélye
nélkül.

Egyhangú nyár

Biztosan akadnak majd bírálóim, akik
túlzottnak tartják véleményemet a Charley
nénje szabadtéri előadásáról, és ugyancsak
erősnek kritikámat az általam is sokra
becsült Bodrogi Gyuláról. Azon-kívül
ellentmondást is vélhetnek fölfedezni az
általános dicséret és a főszereplő „lehúzasa"

között. Azt hiszem, nincs itt különösebb
ellentmondás: ez a nagyon mulatságos,
bájosan derűs, csak-nem mindig egységes
stílusú játék még azzal is megbirkózott,
hogy a főszereplő fölfogása eltért a
többiekétől.

Máskülönben nem hozott sok kulturális
újdonságot Budapesten az idei nyár, az Aida
margitszigeti előadásától, e Verdi-opera magas
színvonalú zenei és szcenikai megvalósításától
eltekintve. (Ide

Nyári játékok
sorolhatom persze a novoszibirszkiek ki-
tűnő A hattyúkk tava produkcióját is, de ez
végtére is nem hazai teljesítmény, leg-
feljebb a Budapesti Szabadtéri Színpadok
Igazgatóságának szemfülességét dicséri,
hogy szegedi vendégjátéka alkalmából a
Margitszigetre is lekötötték ezt a remek
táncegyüttessel rendelkező ki-tűnő szovjet
társulatot. A nyari szabad-téri
szórakozásnak mindenképpen kellemes és
üde színfoltja volt a bukaresti revütársulat
szerepléssorozata a Budai Parkszínpadon; a
könnyed zenés-táncos műfaj iránti
budapesti igényt ez az együttes
példamutató ízléssel és ötlet-gazdagsággal
'elégítette ki.)

A vidéki színházak nyári vendégsze-
replése egyre kisebb térre szorul: tavaly,
tavalyelőtt még két, az idén csak egyet-len
vidéki társulat maradt operettjeivel a
porondon. A győriek még állják a sarat, és
a mostani Bob herceg-előadás lényegesen
jobb, ízlésesebb, kulturáltabb és
koncepciózusabb is, mint a tavalyi
Ördöglovas. (Sajnos, a Szibériai rap-
szódiát nem volt alkalmam megnézni.)
Rendezése, elgondolása - Bruck János
tehetséges munkája - szerencsés ennek a
győri előadásnak, csak a kivitele roppant
szegényes. A gárda, amely meg-hal, de
meg nem adja magát, kezdetben hattagú,
később már lesorvad négy, sőt három
marcona operettharcosra. Zeneileg sem a
legigényesebb az előadás, és a tájdíszletre
emlékeztető szürke oldal-falakkal erősen
leszűkített színpadkép - noha egyébként
nagyon ötletes - nem illik ide, a Budai
Parkszínpad hatalmas nézőtere elé, az
óriási nyílású színpadra.

A Fővárosi Operettszínház nem sokat
törődött az idei nyárral: két régebbi
produkcióját, a Mayát és a Víg özvegyet
dobta piacra, hadd vigye és vegye, akinek
kell. Ez azonban a tavalyi nagy sikerű és az
Operettszínháznak is dicsőséget hozó West
Side Story után már elgondolkoztató. Miért
nem üzlet, miért nem művészi cél az
Operettszínház számára, hogy nyáron és a
szabadtéren is új produkcióval mutatkozzék
be?

Ennyit az idei budapesti nyárról,
amelynek egyhangúságánál - egy-két
emlékezetes előadás kivételével - jövőre
lényegesen többet, változatosabbat, ötle-
tesebbet kívánok magamnak, meg a bu-
dapesti és a külföldi nézőknek is.


