
dult táncos-énekes mulatságba torkolljék;
a szereplők azonban érezhető kény-
szeredettséggel bocsátkoznak az önfe-
ledtnek aligha nevezhető fináléba, mert az
előzmények nem juttatták el őket tör-
vényszerűen eddig a pontig. Ha játék-
kedvük nem szabadult fel a megelőző két
órában, most, a végső percekben nem
fakadhat szívből a vigalom. És kö-
zépszerű a siker is, a taps nem robban
elementáris hálával, s hőfoka is alig vál-
tozik: a néző nem érzékelt s ezért nem is
jutalmaz igazán kiugró teljesítményeket.

Szentendréhez megtalálták a kulcsot a
rendezvény gondozására szegődött mű-
vészek. Olyan formulára leltek, amely
évekre a Teátrumhoz kötheti a közeli és
távoli közönséget, és egész speciális kö-
zösségi élménnyel gazdagíthatja a részt-
vevőket, művészeket és aktivizált nézőket
egyaránt. Jó lenne, ha az invenciózus,
izgalmas, korszerű színjátszás kulcsait is
ilyen ambícióval keresnék; nem-csak a
nyári játékokon, hanem az egész színházi
évadon át.

Következő számaink tartalmából:

Hegedüs Géza:

Básti Lajos példaadása

Máriássy Judit:

Gargantüa és Pantagrüel

Szántó Judit:

Hős, aki többet ér egy alkalomnál

Szántó Erika:

Lear király Szegeden

Sziládi János:

Történelmi drámák - mai vígjátékok

Emődi Natália:

Hozzászólás
az új magyar dráma ügyéhez

Rajk András:

Drámakritikusok Athénban

GÁBOR ISTVÁN

A Fővárosi
Operettszínház évadjáról

A külső megfigyelő számára ismeretlen
okok miatt a Fővárosi Operettszínház
bemutatói jóval a szezon felén túl, február
közepén kezdődtek el. Föl lehetne hozni
mentségül, hogy a premierek elő-
készítéséhez hosszú időre volt szükség,
de ez az első bemutató, A z ellopott futár
ismeretében aligha hihető. A második
bemutatóra, a Kabaréra alig egy hónappal
később került sor, míg a harmadik dara-
bot, a Montmartre-i ibolyát - annak a Cse-
peli Munkásotthonban előadott kamara-
változata után - csak az évad végén tűzték
műsorra. A tervszerűtlenséget ellen-
súlyozhatná az eredmény, a kész produk-
tum, de ez csak a Kabaré esetében fogad-
ható el. A másik két darab nem elég ki-
dolgozott formában jutott el a premierig;
más kérdés, hogy Az ellopott futár szín-
vonala később némileg emelkedett, nem
utolsósorban annak köszönhetően, hogy
két fontos szereplője, akiket a premieren
szinte az utolsó pillanatban kellett be-
ugrással helyettesíteni, fölgyógyulása
után átvette színpadi feladatát. Úgy gon-
doljuk, a társulat egészére az sem rótt
túlságosan nagy feladatot, hogy a szezon
elején Hollai Kálmánnal a Latinovits
Zoltán által árván hagyott címszerepben
fölújították A kutya, akit Bogi úrnak hívnak
című musicalt.

Magyar bemutató, külföldi musical,
klasszikusnak nevezhető franciás-bécsi
operett fölújítása, íme ez az Operettszín-
ház múlt évadjának leltára, egyben tö-
rekvéseinek is látható jele. Új tendenciák
zenében, témaválasztásban, színészi já-
tékban, valamint hagyományőrzés: ez az a
kettősség, amely áthatja a Fővárosi
Operettszínház munkáját, és ami prog-
ramként is elfogadható.

1.

Mint említettük, az évad - a Bozzi úr
felújítását leszámítva, benne Hollai Kál-
mán nagyon kellemes, karakterisztikus,
gáláns humorú játékával, amely teljesen
önálló utakon haladt, egyéni bájt köl-
csönözve a naiv mesének és a kevéssé
pallérozott szövegnek - Az ellopott fu-

tárral kezdődött meg. Az ötletet a témához
Rejtő Jenő regénye és népszerűsége adta,
de csak az ötletet és nem az ihletet. Rejtő
Jenő irodalmi munkásságának értékelése
nem e cikk feladata, noha véleményem
szerint szinte bizonyosra vehető, hogy
regényeinek mai olvasottsága
semmiképpen sem irodalmon kívüli je-
lenség, amint azt néhány esztéta szűkkeb-
lűen bizonyítani óhajtaná. Legjobb mun-
káiban Rejtő Jenő furcsa és eredeti módon
az abszurdok előfutára, noha ez az
abszurd, ma is teljesen modernnek ható
humor a jelenségek felszínén úszkál, és a
mélyebb rétegeket nem járja át.

Vitatott értékein belül valószínű, hogy
Az ellopott futár nem a legjobb Rejtő-
könyvek sorába tartozik. Ám mégis, az
igazság földerítésének meghatóan kedves,
gyermeki bájú története, benne a kikötői
csavargóknak a „becsületes" emberekénél
tisztességesebb életével, összetartásával,
egy kiváló jogtudor már-már becketti ízű,
morbid figurája, pálinkába, lumpensorba
menekülésével, a halálnak szinte XVIII.
századi iskolajátékokat idéző
kigúnyolásával kézzelfoghatóan
kínálkozott a színpadra vitelre. Nem
először és bizonyára nem is utoljára fordul
elő a színháztörténetben, hogy ami
látszólag a legjobban áll ellen a dra-
matizálásnak, abból születik izgalmas
színpadi mű, amely próza pedig nyilván-
valóan alkalmasnak tűnnék előadás szá-
mára is, az úgyszólván semmivé foszlik a
színpadon.

Ez utóbbi történt Az ellopott futárral,
nyilván nem függetlenül az átdolgozás
tévedéseitől. Miklós Tibor - aki a darab
verseit is írta - elsősorban a cselekmény
vázát mentette át a színpadra, hűségesen
átmásolt Rejtő Jenő-i helyzetekkel, for-
dulatokkal, kiszólásokkal, gegekkel, de a
regény szellemének és szellemességének
távoltartásával. Á morbiditás, ami éppen
ennek a regénynek egyik sajátos jellem-
zője, hercig negélyeskedéssé alakul -
persze, nem függetlenül a rendezéstől és
színészi játéktól -, a groteszkség pedig,
Rejtő Jenő munkáinak másik meghatározó
vonása viccelődéssé simul. Az érdes
felületek elegyengetése bohózatot ered-
ményez, a magyar zenés színpadon meg-
lehetősen járatlan út, a kevéssé ismert
műfaj kipróbálása helyett. A „jópofa"
operettsablonok közepette elsikkad a
lényeg, a valóságnak torzító tükörben
láttatása és nem utolsósorban az, ami
Rejtő Jenőt a leginkább élteti ma is: a
paródia. De ez már rendezési kérdés is,
amire később visszatérek.



Schneider névre hallgat, meg a Kabaré

néhány hőse.
Ha A z ellopott futárt azért marasztaltuk

el, mert az átdolgozásnak nem sikerült a
színpadra átmentenie az eredeti mű
szellemét, a Kabaré világsikerének egyik
titka abban rejlik, hogy a színpadi bábák -
nyilván megfelelő szakmai ismeretek
birtokában - megőrizték Isherwood
könyvének főbb értékeit. Ezek között
különösen jellemző az a furcsa és
melodramatikus színezetű naivitás, amely
érdekesen és meghatóan ellensúlyozza a
történet tragikumát. „Folyni kell a vér-
nek" - idézi hat elbeszélése egyikében
Isherwood egy részeg náci hetvenkedését
valamelyik berlini kávéházban, és a mu-
sical árnyaltan jelzi a náci Németország-
ban rövidesen bekövetkezett vérfürdő
kezdetét. Olykor ugyan szentimentaliz-
musban oldódik föl a színpadi cselek-
mény, ezzel az amerikai ízlésnek is eleget
téve, de azért a dráma is ott vibrál a tör-
ténetben, nem utolsósorban a kitűnő
színpadi zene támogatásával. Á Kabaré-
ban különleges szerep jut egy éjszakai
lokál konferansziéjának, és a szerzők
ügyes ötlettel vele mondatják el az író
véleményét és ítéletét.

Leoncavallo annak idején csúfos ku-
darcot vallott Puccini árnyékában saját,
Bohémélet című operájával. Ilyen remek-
mű mellett nyilvánvaló volt a bukás -
noha a pesti Operaház érdekes módon
előbb mutatta be Leoncavallo művét,
mint Pucciniét -, de ami a Bajazzók szer-
zőjének nem sikerült, az három és fél év-

G

A színpadi változat hibájául róható föl
az eredeti mű logikájától eltérő, zavaros
befejezés is. A regényben kedves, gro-
teszk báj, nyers erő, de szív jellemzi Mar-
lene-t, a halárust, az apja ártatlanságáért
harcoló Prücsök támaszát és fölkaroló-
ját; itt, a színpadi történetben a figura
jelleméből logikátlanul következő kulcs-
szereplővé válik, a kémhistóriák tucat-
megoldásai szerint. A darabot Csuha La-
jos és Dancsák Gyula zenéje avatná mu-
sicallé, de nem minden musical, ami han-
gos, és amit mikrofonok segítségével
harsogva adnak elő. Egy-két kellemes és
karakterisztikus szám - például Kirúg
Hümér dala, Marlene és Pepita Ofélia
kettőse - kivételével a muzsika
(valószínűleg koncepcionális okokból
adódóan is) éppoly kevéssé sejteti meg
Rejtő Jenő humorának parodisztikus
rétegeit, mint a szöveg.

A Kabarét, amely színdarab-, majd
musicalváltozat után amerikai filmként, a
főszerepben Liza Minellivel nagy sikert
aratott nálunk is, aligha kell e hasábokon
bemutatni. A musical létrejötténél sokan
bábáskodtak, John van Druten és Joe
Masteroff, a versszövegek írójaként Fred
Ebb, zeneszerzőként John Kander. Vala-
mennyiük közül mégis Christopher Isher-
woodé az érdem, hogy ezt a parfümös-
könnyes, tragikus és naivul mosolyos
történetet megörökítette. Az angol író,
mint tudjuk, a nácik hatalomra jutásakor
éppen Berlinben élt, és nosztalgikus,
szomorú emlékeit laza novellafüzérben
adta ki 1939-ben, Isten veled, Berlin
címmel. Ebben az elbeszéléssorozatban
jelenik meg először Schroeder kisasszony
- a musicalben Sally Bowles -, azután
Kost kisasszony, aki a színpadon

tized múltán Kálmán Imrének igen. Té-
máját ő is a párizsi bohémek életéből me-
rítette, bár igaz, hogy Kálmán Imre, a
Zeneművészeti Főiskola eminens nö-
vendéke mindezt az operett keretei közé
foglalta. Egyik szereplője maga Murger,
Puccini és Leoncavallo operáinak ihlető-
je, és hiteles szereplő a másik két bohém,
Delacroix és Hervé, azaz Raoul és Flo-
rimond. Persze, Mimi, a Bohémélet tü-
dőbajos varrólánya helyett Violetta, az
operett kedves virágárusa nem hal meg,
hanem boldogan él a darab végén, és a
párizsi bohémek sorsa is jóra fordul a
harmadik felvonásban, e műfaj hagyomá-
nyai szerint. Néhány figura, amelyben
több ugyan a klisé, mint az eredetiség -
Spaghetti, a jószívű adóvégrehajtó, Fras-
catti, a szenilis hadügyminiszter, a babo-
nás Rotschild báró, Durand, a részeges,
pénzsóvár mostohaapa - élénkíti még a
cselekményt, az operettkedvelő közönség
örömére. Egészében véve mulatságos,
épkézláb cselekménye van a Mont-

alambos Erzsi a Kabaréban



martre-i Ibolyának, franciás ízekkel és han-
gulattal, de zenéjében a bécsi hagyomány
útjait követve.

2.

Az ellopott futárnak lassan már modor-rá
váló, rossz hagyományt teremtő nyitott
színpadán Jánosa Lajos díszlete azt
sejtetné, hogy itt egy bizarr hangvételű
darab előadása látható majd. Bádoghordók
sokasága hever szanaszét, és köztük a
játék kezdetén jelmezbe öltözött díszletező
munkások tesznek rendet. A kari-
katurisztikus színpadkép és Schäffer Ju-
ditnak üdítően mulatságos, a nyomort és
csapzottságot kültelki eleganciával
fűszerező jelmezei keretet jelölnek tehát,
amelyben a díszletek és kosztümök által
elképzelt furcsa, groteszk stílusban foly-
hatnék a játék. Sík Ferenc azonban nem élt
igazából a fölkínált lehetőséggel, és Rejtő
Jenőből is jobbára azt emelte ki, ami
ponyvaként hat, és amit éppen nem az író
értékei között tartunk számon. Tö-
megmozgatása kiváló, ennek jóvoltából
néhány remek jelenetnek lehet tanúja a
néző. Egyik-másik szituációja is árnyal-
tan drámai, de a rendezőnek vagy az ideje,
vagy az energiája volt kevés ahhoz, hogy
mindezt egységes stílussá szervezze. Az
abszurditás és a fekete humor csak némely
díszletelemben és kellékben jelenik meg,
de játékban ritkán. A határozott
színészvezetés hiányából adódik, hogy az
előadás szép lassan a blődli felé halad, és a
harsányság válik uralkodóvá ott is, ahol a
bensőséges jellemzés volna helyénvalóbb.
Vannak az előadásban ki-tűnő percek,
például dr. Mervin és Ész Lajos dialógusa,
Kirúg Hümér magánjelenete, a színpadra
betolt, pöfögő gőz-mozdonnyal kitalált
játék, de egészében a darabban - még
ebben a nem túlságosan sikeres
formájában is - több rejlik, mint amennyit
Sík Ferenc elővarázsolt belőle.

A Kabarét, amely Szinetár Miklós ren-
dezésében az egy évvel korábbi főiskolás
évad legsikerültebb vizsgaelőadása volt, a
Fővárosi Operettszínházban ugyancsak
Szinetár Miklós rendezte. Indokolt volt a
rendező kiválasztása, hiszen Szinetár
egyrészt többször is dolgozott már ezzel a
társulattal, másfelől pedig egyszer már
kipróbálta ennek a darabnak hatását, ha
más közegben és más-fajta közönség előtt
is. Szinetár Miklós mellett szólt az is,
hogy ő fordította a prózai szöveget - a
verseket szokott jó színvonalán,
biztonságos szakmai rutin-

nal G. Dénes György ültette magyarra -,
méghozzá kitűnően, így hát neki szinte
mindent tudnia kellett a műről. Rende-
zéséből kiderült, hogy nemcsak a darab-
ról tud sokat Szinetár, hanem a musical-
ben ábrázolt korról meg a mai közönség
ízléséről is. Ez utóbbit azért érdemes
hangsúlyozni, mert botor vállalkozás
volna semmibe venni az Operettszínház
nézőinek ízlésvilágát, a zenés műfajhoz
kötődését, noha ez a közönség ma már
nyilvánvalóan meglehetősen heterogén.

Szinetár Miklós törekvése abban győ-
zedelmeskedett elsősorban, hogy rende-
zésével utat talált mind az idősebbek
emlékeihez, mind pedig azokhoz a
fiatalokhoz, akik számára
történelemkönyv és lecke már ez a kor. A
rendezés valósággal a borotva élén
egyensúlyozott szentimentalizmus és
tragikum, élcelődő hu

mor és nosztalgia között, és Szinetárnak
fontos szerepe volt abban, hogy ez az
egyensúly nem borult föl. Ehhez persze a
műfajt és a kort értő, meg a közönség
várható reakcióit is ismerő színészekre
volt szükség, és a rendező ezt teljes mér-
tékben megkapta a színháztól. Nekik is
köszönhető, hogy az olykor érzelgős,
édeskés történetből az emberi hang, a hu-
mánum került ki győztesen, és ezt akkor
lehet igazán értékelni, ha tudjuk, hogy a
musical műfaja mennyire csábít a hang-
súlyok elvétésére. Ha a zene a főiskolai
vizsgaelőadáson érdekesebben, izgalma-
sabban és pregnánsabban szólalt is meg,
mint az Operettszínházban, és ha a fő-
iskolások sajátos módon erőteljesebben
érzékelték is a Kabaré különleges hang-
vételének kétarcúságát, mint a felnőtt
művészek, egészében ez a produkció

Németh Sándor a Konferanszié szerepében (Iklády László felvételei)



a Fővárosi Operettszínháznak eddig
megtett útját tekintve jelentős állomás.
Köszönhető ez még a biztos érzékű ren-
dezőn kívül Fehér Miklós légkört teremtő
hatásos díszleteinek, Wieber Marianne
jelmezeinek, és nem utolsósorban Bogár
Richárd ezúttal is nagyon látványos, a
cselekménybe szervesen bele-épülő
koreográfiájának. És persze a tánckarnak,
amely a terveket realizálni tudta.

Megtévesztő lehet, hogy a Montmartre-i
i bo ly ában olykor mai kiszólások hangza-
nak el, azt sejtetve, hogy itt valamiféle
időszerűsített előadásnak lesz tanúja a
néző. Mikolay László rendezésében szó
sincs erről. Pedig nem ártott volna valami
kis fölfrissítés a színpadi munkában, mert
az Operettszínház tehetséges mű-vészei,
mihelyt nem elég erőteljes és határozott az
irányítás, nem teljesen kör-vonalazott a
szándék, nyomban a könnyebb ellenállás
irányába hatolnak. Ez pedig csaknem
mindig a már sokszor ki-próbált sablont, a
megmerevedő pózokat, az adott
énekhangnak, szótagnak és
érzéstöredéknek megfelelő, állandóan is-
métlődő kézmozgást, karlengetést jelen-ti.
Hiába a látszólag modern miliő - Székely
László ügyes színpadterve az első és a
második felvonásban -, ha a rendező erről
nem vesz tudomást. Görcsösen
ragaszkodik a szöveg végén nem eléggé
pukkanó, de mégis szentnek tisztelt poé-
nekhez, a hagyományos be- és kimenete-
lekhez, az operettnek azokhoz a rekvizi-
tumaihoz, amelyeket olykor csak egy-egy
vidéki előadás mer bátran elvetni vagy
esetleg az operetten belül kigúnyolni.
Mikolayból hiányzott ez a merészség, és a
műfaj iránti tisztelete üde látvány helyett
modorosságba merevítette a játékot.
Szerencsére nem mindig. A három bohém
fanyar humora a színészek jó játéka
mellett kétségkívül a rendezést is dicséri,
és egy-egy villanásból következtetni lehet
arra, hogy milyen érdekes, ötletes úton
haladhatna egészében is a rendezés. Ezzel
azonban adósunk marad a teljes előadás,
helyette kapjuk az össze-tévesztéses
jelenetek sorát a második, a kavarodásos,
hisztérikus szituációk sokaságát a
harmadik felvonásban. Az ének-kar, a
statisztéria mozgatásán észrevehető, hogy
az előadás földúsítása (?) később, csak a
csepeli kamarabemutató után következett
be az anyaszínházban. Kétségtelen, hogy
ez a premier nem tartozik sem az évad,
sem általában a szín-ház sikeresebb
vállalkozásai közé.

3.

Az el lo po t t fu t ár színészi színvonala
olykor jobb, mint a rendezésé. A pro-
dukcióban részt vevő művészek szemmel
láthatóan szeretnének valami mást, valami
újat csinálni, és hiba volna őket ebben a
törekvésükben megakadályozni. Példaként
említhető Farkas Bálint, aki szerepről
szerepre fejlődik, és maholnap a társulat
egyik legkomolyabb erőssége lesz.
Amorózószerepét - annak fonákságát
fölismerve és a Rejtő Jenő-i parodisztikus
humorra ráérezve - egy csöppet idézőjelbe
teszi, kicsit megmosolyogtatja, kicsúfolja.
A bonvivánság mai létét kérdőjelezi meg
játékával anélkül, hogy a figurától ide
nem illő stílusban és föl-fogásban
elidegenítene. Várhegyi Teréz a
főszerepben ugyancsak jól érzékeli a
bakfisszerep groteszkségét és irrealitását,
és mert nemcsak kellemes mozgású, kis
fintoraival is sokat kifejező színész,
hanem jól táncol és énekel is, a siker min-
den feltétele biztosítva van. Prücsökje
olyan vonásokat villant föl, amelyeket az
egész előadásnak hasznosítania kellene
valamennyi epizódban. Suka Sándor
ugyancsak a játékstílus fanyarságát, sze-
repe morbiditását, valószínűtlenségét
hangsúlyozza jó művészi színvonalon,
Hadics László pedig dr. Mervinként ön-
kényből, gyávaságból és félelemből
összegyúrt, félig-idióta figurát talál ki,
amelyet Rejtő Jenő is a magáénak
vallhatna.

Másfajta, valamivel harsányabb humort
képvisel alakításában Hollai Kálmán, de
mostanában kibontakozó tehetségét,
színpadérzékét dicséri, hogy hitelesíteni
tudja ezt a szerepfölfogást is. Akárcsak
Felföldi Anikó, akinek helyzetét pedig
megnehezíti, hogy szövege logikátlanná
vált az átdolgozásban; mind az ő játéka,
mind Medgyesi Máriáé Pepita Oféliaként
azt a szélső határt jelöli meg, ameddig az
egész rendezés elmehetett volna. A durva
csaposlegény és a meg nem értett,
szenvelgő költő közös ruházatában - ezt a
figurát is csak igazi humorista találhatta ki
- ugyancsak más stílust testesít meg
Benkóczy Zoltán, aki szinte egyazon
pillanatban elérzékenyülten sírva fakad, és
máris rúg egyet a kéretlen vendég felé.
Nem mindenki képes ezt az áttételességet
érzékeltetni és eljátszani, némely
színésznek csak arra futja erejéből és
fáradozásából, hogy bizonyos
mozdulatokat az első rész kezdetétől a
második rész végéig humorforrás gyanánt
állandóan ismételjen.

Három jelentős szerep élteti, tartja

össze és lendíti mindig előre a Kabar é

epizódokból lazán összeszőtt cselekmé-
nyét. Közülük talán a legfontosabb fel-adat
a Konferansziénak jutott, aki narrátora,
kommentátora s ha úgy tetszik, ítélkező
bírája is a darabnak. A színházi előjelek -
olykor téves babonák - szerint nem igazán
Németh Sándor, a kitűnően mozgó, éneklő
táncoskomikus alkatára íródott ez a szerep.
Ám a színész, most a szokottnál
jelentősebb szerephez jutva, szerencsésen
cáfolja az előítélet babonáit. 0 , aki
operettekben széles gesztusokkal, hatalmas
tánclépésekkel kénytelen a rendezés
szándékai szerint jellemezni a reá osztott
komikus figurákat, most a legtakarékosabb
mozgással, néha csupán egyetlen fintorral,
félmosollyal, enyhén megemelt
hangsúllyal mond véleményt a nácizmus
uralomra jutásának esztendeiről,
amelyekben humoros és frivol összekötő
szövegekkel kell szórakoztatnia a mulató
kétes hírű közönségét. A híres majomdalt-
egy majombábu társaságában - a függöny
előtt nekünk és hozzánk énekli, mintegy
elkülönítve a lokáltól, de érzékeltetve azt
is, hogy ezt csak így, ennyire félve lehetett
már 1930-ban is elmondani.

Galambos Erzsi egyénisége külön
megnöveli Sally kisasszony szerepét,
helyét és jelentőségét a Kabaréban. Több-
ször megírták már róla, hogy mindent tud,
ami ehhez a műfajhoz szükséges; most
újabb bizonyítékát adja annak, hogy a
korábbiaknál is többre képes. Ez a csacska,
naiv, szentimentális kis bár-énekesnő
Galambos Erzsi fölfogásában üldözött
emberré válik, akinek sorsa árja
származása ellenére alig különbözik a
zsidó Schultz úrétól. Nem az erotika,
hanem a félelem kergeti az amerikai Cliff
ágyába, és ez a félelem, az átélt és át-élhető
gyötrelmes éjek szenvedése hajtja, űzi
tovább. A Kabaré komponistája remek
dallamokkal - ma már közismert
slágerekkel - ajándékozta meg Sallyt, és
Galambos Erzsi nemcsak sejteti, hogy
népszerű énekesnő, hanem valójában ő a
mulató rajongott sztárja.

Schultz urat, a hiszékeny, csetlő-botló,
chaplini rokonságú gyümölcskereskedőt
Feleki Kamill játssza, és a színház nagy
érdeme, hogy a zenés műfaj számára
visszahódította ezt a kiváló művészt. Ha
Galambos Erzsinél szakmai tudásról
beszéltünk, akár nála ezt már említeni sem
illik, annyira természetes és nyilván-való.
Még akkor is így igaz, ha Feleki Kamill
érthetően egy más nemzedéket képvisel,
mint a többi, színpadon meg-



jelenő társa, és ez játékstílusában is ki-
fejeződik. De mert szakmájának, hivatá-
sának nagy mestere ő, még a szentimen-
tálisra hangolt jelenetekben is ügyel arra,
hogy ne vigye félre, más irányba a játékot,
hogy a rendező által jól kimért egyensúly
ne billenjen föl, és ne tolódjék el az operett
felé. Ilyenkor elegendő egyetlen kis
szökellés, egy ironikus fin-tor, önmagán is
nevető félre-mozdulat, és máris látnivaló,
hogy ennek a Kabaré-beli Schultz úrnak
nemcsak szíve van, hanem esze is. De mit
tehet róla, ha eszét megcsúfolja a valóság?
Mindezt kedvesen játssza el Feleki Kamill,
erőszakolt kiemelések nélkül, póztalanul.

Helyén van a szereplők nagy többsége
is, Kokas László, Rácz Tibor és Benkó-
czy Zoltán remek pincértriásza, Halász
Aranka a szállásadónő jól megírt szere-
pében, eljátszva benne a mindent túlélni
vágyó, kisszerű, kevés célért élő emberek
jellegzetes típusát. Nagyon jó Harsányi
Frigyes is egy mosolygós, majd mind
veszélyesebbé váló fiatal nácit alakítva.
Ez az Ernst lehet az, akiről könyvében
Isherwood megemlékezik, és Harsányi
Frigyes még a legudvariasabb nevetésé-
be is belerejti azt a jóslatát, hogy a náci
Németországban rövidesen vér fog folyni.
Kovács Zsuzsa is az Operettszínház-nak
azok közé a tagjai közé tartozik, aki-re
egyre inkább figyelni kell. Most egy nem
túlságosan jelentős szerepet alakít, Kost
kisasszonyét, az utcalányéi, de ebben az
epizódban is fenyegető hangsúlyt tud adni
ostoba fölényének a becsületes, de nem
elég jól helyezkedő emberekkel szemben.
Kertész Péter magát az írót játssza el, de
furcsa módon éppen ezt a szerepet a
szerzők alig írták meg, inkább rábízták a
színészre. Kertész Péter becsületesen
vívja küzdelmét a feladattal, és igazán
nem tehet róla, hogy a küzdelemben
lényegében alulmarad.

A Montmartre-i ibolya közreműködői
közül mindenekelőtt Oszvald Marikát
lehet megemlíteni, aki rendkívül kelle-
mes, üde jelenség a szinpadon. Ragyogó-
an énekel, kitűnően mozog, humora, lírája
és igazi színházi légköre van, várható,
hogy tőle még sok kitűnő alakítást
kapunk, ha nem válik modorossá, és nem
elégszik meg pusztán szépségének, egyé-
ni bájának csillogtatásával.

Farkas Bálintról már Az ellopott futár-
ban elismerően írtam, és a Kálmán Imre-
operettben azt bizonyítja, hogy nem igaz,
miszerint ezt a műfajt csak konven-
cionálisan és megszokott patronokkal

lehet a színpadon életre kelteni. Farkas
Bálint megtanulta már a színészi szakmá-
ból azt, ami megtanulható, ehhez hoz-
zátette a maga természetes vidámságát,
iróniára is hajló, férfias egyéniségét, és
mindez jól kamatozott Florimond, a mu-
zsikus bonvivánszerepében. Kovács Jó-
zsefnek inkább rendkívül szép tenor-
hangja érdemel említést, mint játéka, no-ha
Raoulja nincs híján színészi kvalitásoknak.
A bohémhármas harmadik tag-ja, Varga
Tibor hangban és játékban is elmarad
társaitól, csak az együttesekben veszi át a
másik két színész fölszabadult, pajkosan
komédiázó stílusát.

Zsadon Andrea mostani föllépése a
háborgó, hisztérikus, szerelmes prima-
donna primadonnai szerepében nem iga-
zolja a hozzá fűzött reményeket. A Ne-
báncsvirágéhoz hasonló, összetett feladat
ez, és Zsadon Andrea sem hanggal, sem
játékkal, sem egyénisége kisugárzásával
nem érzékelteti ezt a szerep-a-szerepben
jelleget. A lehetőségekből keveset sejtet
meg, inkább csak jelzi, hogy milyen éne-
kesi, táncosi, színészi feladatokat kellene
ellátnia annak a művésznek, akire Ninon
szerepét osztják. Suka Sándor most is el-
ragadóan mulatságos alakot formál meg
Spaghettiből, és a Bozzi úr-beli ehhez
hasonló figurája után úgy látszik, az lesz a
sorsa, hogy „a rideg külső mögött meleg
szív dobog"-típusú hősöket keltsen életre.
Kár volna pedig a színház sémáiba zárni
ennek a kiváló művésznek a tehetségét.
Hadics László ezúttal kissé mesterkélten
kíván természetes lenni egy borissza
mostohaapa szerepében: olyan manírokat
használ, amelyek ma már tőle idegenek, és
amelyektől erős akaratú rendező
segítségével könnyen megszabadul-hat.
Latabár Kálmán most már jelmezével,
egész habitusával vállalja az atyai
örökséget, és a közönség az apát keresi a
fiú játékában. Ez azonban nem könnyen
lelhető meg, mert a külső egyezés nem
eléggé párosul még a mélyről fel-törő
clowni humorral, a belső művészi tartással.
Pagonyi János Rotschild báró-ja ügyes, de
nem túlságosan eredeti alakítás. Az
eredetiség egyébként is hiányzik a

Montmartre-i ibolya együtteséből: néhány jó
színész egy-egy villanása, ötlete, sajátlagos
egyénisége semmiképpen sem kárpótol
érte.

NÁNAY ISTVÁN

S z í n h á z a k a j ö vő n é ző i é r t

Gyermekkoromból három színházi elő-
adásra emlékszem ma is jól. A három
előadás : Latyi Matyi, a furfangos cukrász-
inas, Marsak: A tizenkét hónap és Shakes-
peare: Vízkereszt. A Latyi Matyi volt
életem első színházi előadása, érthető,
hogy mély nyomokat hagyott bennem.
Lehet, hogy a meseszövés nem volt túl
igényes, a mondandó sem túl eredeti, sem
túl mélyenszántó, emlékeimben mégis a
követhető cselekményű, megfelelő erköl-
csi tanulsággal bíró mesedarab prototípu-
saként él. Az előadás jócskán használta az
„aktivizálás" bevált fogásait, a közönség-
nek bőven volt alkalma hangos szóval kó-
rusban biztatnia, eligazítania kedvenc
cukrászinasát (gyanítom persze, hogy első
élmény ide, első élmény oda, főként azért
maradt meg az emlékezetemben ez a
darab, mert Latyi cukrászinas Latabár
Kálmán elbűvölő alakításában olyan
csetlő-botló antihős volt, hogy még inkább
maga mellé állította ifjú nézőit).

A másik két darabot az Ifjúsági és Úttörő
Színházban, a mai Budapesti
Gyermekszínház elődjében láttam. A
Nagymező utcai színházban csodának le-
hettem tanúja, amikor megelevenedtek a
hónapok, s ma már tárgyilagosan
visszaemlékezve nem is annyira a színpadi
eszközök varázsa, sokkal inkább a darab
gyerekeknek szóló írói-művészi ereje
hatott ránk.

S már kamaszodtam, amikor láttam a
Vízkeresztet a Paulay Ede utcai kis szín-
ház parányi színpadán. Sok évvel e szín-
házi élmény után, amikor ismét e színház-
ban jártam, elcsodálkoztam, milyen kicsi
itt minden. Holott a Vízkeresztre úgy
emlékszem, hogy az előadás a fiatal nézők
fantáziájára építve tetszőlegesen nagyra
tágította a szinházat térben és időben.
Ehhez olyanmáig emlékezetes színészek
voltak partnerek, mint Szendrő József,
Rozsos István, Gordon Zsuzsa, Gombos
Katalin, Pethes Sándor, Molnár Tibor,
Kemény László.

Mostanában, hogy egyre gyakrabban
saját gyermekeimmel járok gyerekelő-
adásokra, többször felidéződnek bennem
ezek az előadások, s tűnődöm: vajon
nekik is olyan nagy élmény lenne az az


