
amiért érdemes lemondani gyerekről, férjről,
vidéki békés családi otthonról. De sajnos
csak ő hiszi ezt. A többi szereplő, nem tudni,
miért, nemcsak nem bízik ebben, hanem még
értetlenül is szemléli az eseményeket.
Egyrészt kívül maradnak azon a küzdelmen,
amit Sally-nek meg kell vívnia a karrierért és
a bol dogulásért, másrészt nem azonosulnak
saját szerepükkel sem. Ez előbbi a rendező,
Hules Endre koncepciójának tisz-
tázatlanságából fakad. Vajon a színen lévők
erőtlen egyéniségével Sally alak-ját kívánta
erősíteni? Vagy a konferanszié szerepének
halványításával, jóformán műsorközlővé
szorításával a musicaljel-leget akarta
szolgálni? Nem derül ki. Ugyanis a jó zenés
darabhoz összefogottabb zenekarra, jobb
tánckarra és biztosabb énektudásra is szükség
lett volna, egy ennél szerencsésebb
színpadkép-ben.

A klub és a penzió nyomasztó légkörébe
érkező sztárjelölt valóban több ambícióval és
tehetséggel rendelkezik, mint környezete. De
egyénisége csak ebben a mulatóban tűnhet kí,
s úgy látszik, ez a Sally ezzel meg is elégedett.
Nem tudjuk, honnan indult, s hová akar
tartani. Mert hogy hová jut, azt nemcsak a
néző, hanem Cliff, az író (Molnár Mózes) is
jól tudja, s igyekezete szerint ezt szeretné
megértetni Sallyvel is. De kísérlete kudarcba
fullad, sem a lány, sem a közönség nem érti
szándékát, érveit. Ez a Cliff unalmat ígér,
amiért érthetően nem hagyja ott a klubot
Sally, inkább vállalja, hogy „úgy haljon meg,
ahogy az a bizonyos Elsie". . . Sally, akire
Szegeden épül az előadás, nemcsak nem ér-
ti, de nem is akarja befogadni a világot. Sem
állásfoglalásra, sem határozott döntésre nem
képes. Ezért lemondása az anyaságról nem
tűnik többnek puszta szeszélynél.

Az élet még Schneider kisasszony la-
kásából is kiszorult, annak ellenére, hogy
Kost kisasszony mindent megtesz, hogy némi
mozgalmasságot csempésszen belé. Sally
betoppanása lassanként elveszti érdekességét,
és mindenkin úrrá lesz a be-letörődés.
Schultz úr is csak egy félmondat erejéig vesz
erőt magán, hogy véleményt mondjon
Ludwignak, de ezt is enyhiti részegsége.

A Konferanszié - Király Levente - kívül
maradása a penzióbeli eseménye-ken talán
még érthető lenne, de nem világos, hogy a
rendezői elképzelés miért nem illesztette
legalább a mulató életé

hez vagy valamelyik szereplőhöz. Így
legfeljebb csak a közönség szórakozta-
tásában jut szerephez. Mármint a klub
közönségének mulattatásában, ugyanis a
nézőtéren ülők hiányolják azt a többletet,
amellyel hozzájuk is szólna. Ez a figura még
a kabaréporondon sem egyszerűsíthető
táncoskomikus szereppé, nem-hogy azon
kívül!

Cliff és Sally szerelme az első pillanattól
magában hordja az elválás keserűségét. Ez
természetesen jogos, de ebben a
kapcsolatban nyilvánvaló, hogy Sally jóval
erősebb, energikusabb egyéniség,
célratörőbb jellem, mint szerelme. Cse-
lekedeteikből Cliff Berlinben maradása
következne logikusan. Máriáss Melinda nem
tudja felvállalni az egész előadás terhét,
különösen azért nem, mert a rendező a
filmbéli Sallyt is el kívánja játszatni vele.
Molnár Mózes írója önálló jellem híján,
csupán szemtanúja az eseményeknek.

A jelmeztervező Vincze Béla és a dísz-
lettervező Máté Lajos a kabaré életéhez illő
látványt kívánt színpadra állítani, de ez nem
sikerült. Ez is közrejátszott abban, hogy a
produkció nem volt több a már ismert
Kabaré-előadások reprodukálásánál.
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GÁBOR ISTVÁN

Jegyzetek
az Operettszínház
évadjáról

Töredelmes vallomással kezdem: alaposan
megkéstem beszámolómmal az Ope-
rettszínház elmúlt szezonjáról. Ennek
egyetlen oka volt: a Violetta március 7-i
bemutatója után arra vártam, hogy tart még
premiert a színház. Igaz -- és eb-ben van a
vétkem egy telefonnal meg-győződhettem
volna az ellenkezőjéről, de őszintén szólva
nem tudtam elképzel-ni, hogy márciusig
minden adósságát le-rótta a színház a
közönséggel szemben. (Aligha sorolható a
bemutatók közé az április első felében
színpadra került Gálaest, amely a meglévő
anyagból gyúrt össze egy estére való
műsort: erről később még szó esik.)

A színház műsora, függetlenül a gyors
tervteljesítéstől, ebben az évadban egyéb-
ként is meglehetősen szürke volt. A
nagyszínpadon két bemutatót tartottak: a
János vitézt és a Violetta című szovjet
operettet adták elő, a Zsebszínházban pedig
az osztrák Georg Kreisler Lola Blatt című
egyszemélyes játékát. Elképzelhető, hogy a
szegényes kínálatban szerepet játszik a
színház főrendezőválsága is. Vámos László
ebben az évadban félig-meddig már a
Népszínházban működött, és lehetséges,
hogy figyelmét nem kötötte le olyan
mértékben az Operett-színház munkája,
mint korábban. Az is elgondolkodtató, hogy
a Zsebszínház, amely jórészt azért létesült -
bár nem kizárólag azért! - hogy a társulat
néhány tehetséges művésze önálló
pódiumot kapjon, tagjainak most nem kínált
föl - Galambos Erzsit kivéve - ilyen csábító
lehetőséget. Tavalyi beszámolómban már
szóltam róla: milyen kiváló fórum lehetne
ez a parányi színpad arra, hogy néhány
művész - és talán nem kizárólag az, aki
egyébként is állandóan reflektorfényben
sütkérezik - meglelje az ön-kifejezés egyik
módját, és a műfajnak olyan területein is
bizonyítson, amire másutt nem nyílnék
lehetősége.

1.
E rövid bevezető után szorítkozzunk az
előadásokra, amelyek az évad egészét
tekintve nem voltak rosszabbak a korábbi
szezonokénál, sőt, helyenként az át-



lagosnál magasabb színvonalról tanús-
kodtak. Példaként említhető mindjárt a
János vitéz, amely a hetvenöt évvel ezelőtti
király színházi premier után átkerült az
Operaházba is, majd hosszas bolyongás
után visszatért oda, ahonnan elindult, és
ahol igazán meglelheti helyét: az
Operettszínházba.

Legyünk méltányosak: az Operaházban
illetve az Erkel Színházban sem szerepelt
indokolatlanul a repertoáron a János vitéz.
Kacsóh Pongrác, a tehetséges
számtantanár a maga korában meg-
testesítette a tudós-pedagógusnak azt a
típusát, aki nemcsak számtanra és fizikára
okított a Tavaszmező utcában, ha-nem
tudományos könyvet is írt - a szá-
zadfordulón! - az elektromos rezgések-
ről, amellett a tanári diploma mellé zene-
szerzést is tanult Herzfeld Viktornál. És
nem hagyható figyelmen kívül, hogy ez a
rendkívül élénk érdeklődésű tanár-
muzsikus írta az egyik legmaradandóbb
értékelést Bartók korai művéről, az 1904-
ben bemutatott Kossuth szimfóniai
költeményről.

Ez a különös ember azonban egyma-
gában aligha bontakoztathatta volna ki
igazi képességeit, ha nem társul hozzá a
zenés műfajnak két olyan szakembere,
mint Bakonyi Károly és Heltai Jenő. És
persze mindenekelőtt jó társ volt Petőfi,
aki a szó szerinti meséről gondoskodott e
szerzőhármas számára. Bakonyi Károly
szerencsés kézzel nyúlt az eredeti
cselekményhez, megérezve benne azt a
lehetőséget, amit néhány évvel a
századforduló után a szüzsé nyújtott a
maga hazafias és álhazafias zászlólobog-
tatásával, a nyalka huszárok győzelmével
a főváros polgárosodott újgazdagjai és az
őket utánzó parvenü kispolgárság
számára. Ebben a daljátékban azonban

a társadalom többi rétege is megtalálhatta
azt, amire áhítozott: a Szomaházy-
regényekből ismertté lett gépírólány a
karrier lehetőségét, a liberális kispolgár a
parasztfiú diadalát száz veszély felett, a
nemzeti érzésektől dagadó keblű iparos a
trikolór lobogását a francia udvarban, és
mindannyian láthatták, hogy az
ágrólszakadt Kukorica Jancsi a csábí-
tásoknak ellenállva nem marad francia
földön, hanem hazatér falujába. Akkor,
amikor kitántorgott már másfél millió
emberünk Amerikába.

A világért sem akarom bántani Bakonyi
Károly librettóját, csak jelezni szeretném,
hogy sikerének egyik titka a közönség
igényeinek biztos ismeretében rejlett, ami
talán ma sem haszontalan tanulság.
Persze, ehhez nagyon jótékonyan
társultak Heltai Jenőnek a népiesség je-
gyeitől sem távol eső, már-már népdal-
szerű, mégis érezhetően a pesti flaszteren
született pompás verssorai, amelyek
közül nem egy később szállóigévé lett. És
végül, de nem utolsósorban, Kacsóh
Pongrác neve kívánkozik ide, aki-nek
zsongítóan szép dallamai hetvenöt éve
egyfolytában elandalítják a hallga-tót; a
szerzőhármas közül a komponista lelt rá a
legjobban arra a hangra, amely valósággal
népi világot teremtett maga köré.
Mindenekelőtt ezek a dallamok éltetik ma
a János vitézt, hosszan tar-tó sikere is
ebben fedezhető fel. És ha az Operaház,
kissé sekélyesnek érezvén a dilettánsnak
ítélt komponista zenéjét, átdolgozta és a
szimfonikus összhatás felé terelgette a
muzsikát, fölöslegesen fáradozott ezen.
Kacsóh Pongrác zenéje helytáll
önmagáért, akárcsak a szöveg, amely
ugyancsak sokszor ment át változ-
tatásokon. Emlékezetes az az időszak,
amidőn a szerencsétlen Kukorica Jancsi

a kulákok hangos gúnykacaja közepette
űzetett ki falujából.

A Fővárosi Operettszínház, amely már
évek óta eredményesen bizonyítja, hogy
felnőtt a legigényesebb feladatokhoz is,
most a János vitézzel visszaállította jogai-
ba a nimbuszában megtépázott, sznob
lelkek által néha röstellt, olykor pedig
operaivá dagályosított daljátékot. A gon-
dos dramaturgiai munka és mindenek-előtt
Vámos László avatott rendezése le-
hántotta a műről az évtizedek során reá-
aggatott cirádákat, sallangokat, a rossz
népszínműves kiszólásokat. Ugyanakkor
Vámos közreműködésével megszabadult a
darab a hamis kuruckodástól - ami 1904-
ben a megfelelő politikai hát-térrel
bizonyára jól hatott -, a tapsokat kicsikaró
huszárvirtustól, a fölösleges
zászlólobogtatástól. Azt a fajta ma-
gyarkodást, amit a Háry János legutóbbi
felújításakor éreztünk, a János vitéz elő-
adása szerencsésen kiküszöbölte. Ez a
játék a magyar dicsőségről, a huszárok
győzelméről és Kukorica Jancsi diadaláról
csak annyit mond el, amennyi Petőfi
Sándor verse alapján egy daljáték keretei
között hamis felhangok nélkül elmesél-
hető. Igaz, a helyes szándék a francia
király udvarában már a visszájára fordul: a
győztes sereg, amely mindössze hét
huszárból áll, nem a magyar virtusról,
hanem a színpad szegényességéről
árulkodik.

A díszletek és jelmezek, amelyeket a
bábművészetben oly sok sikert és tapasz-
talatot szerzett Koós Iván tervezett a dal-
játék számára, nemcsak rendkívül eszté-
tikusak és naivan bájosak, hanem beve-
zetnek abba a tetszetős mesevilágba is,
amelyet a rendező teremt meg. Vámos
ugyanis, mint említettem, bátran vállalja e
mű kedves naivitását, népdalszerű köz-
vetlenségét - és olykor a közhelyeit is.
Egyebek mellett a mese világára utal a
találó ötlet, hogy az elvonuló katonák
perspektivikus kicsinyítésben jelennek
meg a háttérben; valójában a huszárokéval
azonos kosztümbe öltöztetett gyermekek
láthatók a távolban. Ugyanilyen
gyerkőcök vívják meg a csatát a török
sereggel a messzeségben, hogy azután va-
lóságos huszárok vonuljanak be a francia
király udvarába. Talán csak a harmadik
felvonásban a tündérek világa lehetne va-
lamivel látványosabb; Barkóczy Sándor
koreográfiája ezúttal nem támaszt túl-
ságosan nagy követelményeket a tánc-kar
iránt, noha ez az együttes önálló esteken is
bebizonyította már, hogy jelentős
feladatokat képes megoldani.

Oszvald Marika (Iluska) és Virágh József (Jancsi) a János vitézben



[gaz, hogy a balettzene, amely kissé ide-
gen testként hat a dalműben, nem túlsá-
gosan mozgatja meg a koreográfus fantá-
ziáját.

A régebbi változatban a János vitéz elő-
adása azzal ért véget, hogy lluska és Jancsi
otthagyták a tündérek birodalmát, és
visszatértek falujukba. Petőfi költemé-
nyével ellentétben ez a befejezés annak a
közönségnek szólt, amely még a mil-
lennium talmi csillogásában élt, és Ma-
gyarországot is tündérországnak álmodta
vagy hazudta. Vámos azonban vissza-tért
Petőfihez, meghagyta a szerelmes-párt a
tündérek körében - a gyöngébbek kedvéért
a Petőfi-vers befejezését is elmondatja
hangszórókon át -, ugyan-akkor a
színpadra visszavarázsolja a kis magyar
falut. Ez a kompromisszum hidat épít
Petőfi Sándor és Bakonyi Károly között,
és nem is sikertelenül.

A János vitéz zenei irányítását a színház
főzeneigazgatója, Oberfrank Géza vállalta,
és ezzel vállalta Kacsóh Pongrác
muzsikáját is. A premiert megelőző estén
a h-moll misét vezényelte a Zene-
akadémián, és szeretném jelképesnek te-
kinteni ezt a gesztust. Azt tudniillik, hogy
az arisztokratizmus nem képes föl-
virágoztatni ezt a gyakorta lenézett mű-
fajt, csak az ilyesfajta magatartás. Igaz,
működésének rövid ideje alatt Oberfrank
viszonylag kevéssé tudta még megemelni
a zenekar színvonalát a kürtösök most is
meglehetősen hamisan fújnak de
igényessége máris jó zenei atmoszférát
teremtett a színházban. Váradi Katalin
vezénylése még elmarad ettől a színvonal-
tól; tempói olykor kapkodóak, és egé-
szében a zene egy üdülőhelyi sétahang-
verseny hangulatára emlékeztet.

premieren és néhány későbbi előadá-
son vendégként a külföldre szerződött te-
norista, Kovács József énekelte a cím-
szerepet, rendkívüli természetességgel és
vonzó színészi adottságokkal, ám sajátos
módon éppen a zenei igényeknek nem
mindig pontosan téve eleget. Virágh Jó-
zsefet láttam már jobb formában is; most
nem sikerült szerepének naiv kedvességét
érzékeltetnie, amellett meglehetősen
darabos is volt, noha hangjában fejlődés
tapasztalható.

Oszvald Marikánál ideálisabb Iluskát
ma aligha lehetne operettszínpadon el-
képzelni: szívből fakadó természetessége,
gyermeki ártatlansága, mosolygós
egyénisége és nem utolsósorban szépen
csengő hangja segítségével azt a mesebeli
leánykát játssza, akit a közönség a Petőfi-
verssel és a daljátékkal is szívesen ro

konít. Galántay Alíz énekkultúrája sokat
fejlődött, karaktere is határozottabbá vált,
képességei pedig most kezdenek be-érni,
mindez hozzásegíti ahhoz, hogy Iluskája
már sikeres alakítás.

Bagó szerepe csábít a leginkább a nép-
színműves hatások fölkeltésére; Gárday
Gábor jó ízléssel kerüli el ezeket a ve-
szélyeket - nem függetlenül természete-
sen a rendező szándékaitól -, és nemes
egyszerűséggel, könnyed természetesség-
gel alakítja a sírig hű barátot. Alkatánál
fogva Marik Péter férfiasabb jelenség a
színpadon, ezért az ő Bagója méltó ellen-
fele lehetne Jancsinak, és lemondása
lluskáról némi drámaiságot is kölcsönöz
a cselekménynek. Jeles színészi képes-
ségei Marikot jótékonyan támogatják a
szerep realisztikusabb ábrázolásában is az
adott keretek között.

Zsadon Andrea tetszetősen és nem
kevés bájjal körvonalazta a francia ki-
rálykisasszony alakját; valószínűleg csak a
bemutató izgalmai okozták, hogy né-
mileg indiszponált volt, és áriájában ki-
sebb hibákat vétett. Ezek a további elő-
adásokon bizonyára kiküszöbölődnek,
hiszen ő az opera világából jött erre a
színpadra. Domonkos Zsuzsa sajnálato-
san modoros volt és helyenként affektált
is, éneklése pedig meglehetősen édes-kés
és fölöslegesen operettes, noha áriá-ja
operai igényeket támaszt előadójával
szemben. Békés Itala gonosz mostohája
akár a Petőfi-költemény illusztrációja is
lehetne, megtetézve szellemes színészi
ötletekkel és biztos színpadérzékkel
Halász Aranka mostohája valamivel drá-
maibb színezetű, de ugyancsak jól illesz-
kedik bele az együttesbe. A francia király
szerepén Suka Sándor és Latabár Kálmán
osztozik; Sukánál a pipogyaság

és mulyaság mélyén meglelni a szánandó-
ság és esendőség vonásait, Latabárnál
pedig azt a nemzetségétől örökölt ko-
mikumot, amely más módon ugyan, de
szintén életben tartja ezt a hálás és sok
híres művész alakította szerepet. Hadics
László, illetve Baksay Árpád strázsames-
tere, Benkóczy Zoltán és Pagonyi János
Falu csősze említhető meg jó példaként
arra, hogy az előadáson a kisebb szerepek
is megfelelő gazdára találtak.

2.
A szovjet dráma magyarországi ünnep-
ségei alkalmat kínáltak az Operettszín-
ház számára is, hogy a régi, jó hagyo-
mányt folytatva ismét szovjet operettel
gazdagítsa repertoárját. Nyikolaj Sztrel-
nyikov darabja, a Violetta került ezúttal a
színpadra. Ez az operett egyesíti magá-
ban azokat a tulajdonságokat, amelyeket
a közönség e műfajban szívesen fogad:
történelmi kor - a cselekmény Napóleon
és I. Pál cár idején játszódik Pétervárott -,
romantika, líra, szentimentalizmus, a
szinte mesebeli hős diadala a gonosz
felett stb. Mindez indokolta tehát a
bemutatót, noha a látottnál igényesebb
átdolgozás - ezt a munkát Romhányi
József végezte el, kevésbé
körültekintően, mint ahogyan megszok-
tuk tőle - megkímélte volna a cselek-
ményt a fölösleges kuszaságtól, a meg-
értést nehezítő csavarásoktól - és né-hány
közhelytől is. Nem hagyható figyelmen
kívül, hogy az operettet 1929-ben
mutatták be Leningrádban, és az a tény
kétségkívül nyomot hagyott a librettón,
amelyet Jevgenyij Gerken és Viktor
Rapopport készített. Innen a már-már
osztályharcos ábrázolásmód, a jobbágyok
öntudatra ébredése, a harc a
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feudális nemesi elnyomás ellen, az em-
beri szabadságjogokért. Nem állítható,
hogy mindezeknek - megfelelő formában
és színvonalon - nincs helyük egy
operettlibrettóban, de akkor az átdolgo-
zónak jobban tekintettel kellett volna
lennie arra, hogy a leningrádi és a buda-
pesti bemutató között pontosan fél év-
század telt el. Manapság, amikor divat-ját
éli a legártatlanabb meséjű operett-szüzsé
átalakítása is, nem lett volna hiába-való
fáradság ezen a darabon valamivel többet
dolgozni itthon. Nem tudom el-dönteni,
hogy a nem túlságosan leleményes
szóviccekért, a pesties kiszólásokért kit
érhet bírálat és elmarasztalás, Dalos
Lászlót, a fordítót, vagy Romhányi Jó-
zsefet, az átdolgozót és a magyar versek
szerzőjét.

A Violetta cselekménye egyébként a
húszas években divatos és Kálmán Imre
jóvoltából világhírűvé lett nagyoperett
minden kellékével bőségesen el van látva.
Van benne párizsi kaland a Pétervárra
kerülő francia énekesnő és a jobbágysor-
ba kergetett nemesifjú között, féltékeny-
ség, félreértés a második felvonás végén,
majd az operett sémái szerinti összeta-
lálkozás a harmadik felvonásban, hogy a
történet általános kibéküléssel és a rossz -
ebben az esetben az elnyomó - megla-
kolásával érjen véget. A nem túlságosan
nagy műgonddal megírt librettónál lé-
nyegesen jobb maga a zene, amelyen
érezhető, hogy tanult mester munkája.
Nyikolaj Sztrelnyikov ugyanis a lenin-
grádi konzervatórium professzora volt, és
nemcsak az életrajzban, hanem a zené-
ben is sok a párhuzam Kálmán Imre és a
szovjet komponista között. Kálmán Imre
zeneakadémiai végzettségéről és
mesterségbeli fölkészültségéről beszélni
ma már közhelynek tetszik, akárcsak
arról, hogy első jelentős műve egy szim-
fonikus költemény volt, amelyet Kerner
István mutatott be a filharmonikusok élén
a Vigadóban, Mozart Jupiter-szim

fóniája és Rimszkij-Korszakov Sehere-
zádéja társaságában.

A Kálmán Imrét követő nemzedékből
származó Sztrelnyikov zenéje ugyan-csak
művészeti előképzettségről tanúskodik,
és muzsikája nem tagadhatja meg azt a
hatást, amelyet Kálmán Imre dallamai
tettek akkoriban a szovjet könnyű-zene
képviselőire. De a jól képzett szovjet
muzsikus a kissé konvencionális dal-
lamokat megerősítette orosz népzenei
motívumokkal is, és ugyancsak ilyen né-
pies effektusokat mutat a hangszerelés is.
Van egy sodró lendületű cigánytánc a
második felvonásban, amely számunk-ra
is kellemes emlékeket idéz: egy vala-ha
sokat játszott és gyakorta énekelt orosz
melódia reminiszcenciáját ébresztgeti a
magyar hallgatóságban.

Vendégművész, a nálunk is nagy si-
kerrel szerepelt moszkvai Kamaraopera
rendezője, Grigorij Szpektor állította
színpadra a Szovjetunióban immár klasz-
szikusnak tekinthető Violetta című nagy-
operettet. Egy beszélgetésen Szpektor el-
mondta, hogy 1952 óta immár negyed-
szer rendezi meg a darabot. 195 2-től kezd-
ve természetesen mindig változott ren-
dezői koncepciója; ezúttal az érzelmek
romantikájának, ezen belül a jó és a go-
nosz harcának és az igazság érvényesü-
lésének kíván az eddigieknél nagyobb
teret adni. Akárhogyan is alakult a szov-
jet rendező koncepciója az idők során,
annyi bizonyos, hogy Szpektor emelt
fővel és teljes szívvel vállalja a líra a
romantika, olykor a szentimentalizmus
érvényesülését az operett keretei között.
Szemmel látható, hogy a színpad hatás-
mechanizmusával pontosan tisztában
van, és minden eszközt megragad annak
érdekében, hogy a közönség se vonja ki
magát e hatás alól. Igaz, olykor egy-egy
színpadi közhely is beférkőzik a nagyon
látványos mozzanatok közé, és a szí-
nészek egy része is szívesen alkalmazza
azokat az eszközöket, amelyektől a ha

tás fokozását véli elérni. Ilyenkor azonban
jobbára a modorosságok és üres manírok
jönnek elő, fölerősítve a cselekménynek
azt a vonalát, amely szerényebben
meghúzódhatnék a háttérben.

A látványt és pazar pompát, amelyre
rendezésében a vendégművész sikerrel
törekedett, jelentős mértékben növelték
Forray Gábor díszletei és Kemenes Fanny
kosztümjei. A Violetta gyorsan vál-
toztatható, dekoratív színpadképe és a
folklorisztikus motívumokban, üde szí-
nekben tarkálló jelmezek arról tanúskod-
nak, hogy a színház gazdasági vezetése
nem fukarkodott, amikor a kivitelhez
szükséges összeget elő kellett teremtenie.
Ezt azonban minden malícia nélkül mon-
dom; az ilyenfajta nagyoperettet szegé-
nyes eszközökkel, kopár díszletek között
aligha lehet színre vinni. Ha ehhez
hozzáteszem, hogy a rendkívül tetszetős
koreográfiát ugyancsak a szakma hivatott
mestere, a szintén szovjet vendégművész,
Lilia Talankina tervezte, akkor joggal
állapítható meg, hogy a Violetta a nem
túlságosan igényes librettó ellenére is a
színház legsikeresebb produkciói közé
tartozik.

Úgy hiszem, a SZÍNHÁZ hasábjain a
recenzensnek nem szükséges protokolláris
és egyéb szempontokat figyelembe vennie
és a színészek értékelésénél a
színházvezetés megállapította sorrendet
követnie. Arra célzok ezzel, hogy a mű-
sorfüzetben és a szórólapon mások neve
volt feltüntetve az első és a második
szereposztásban, mint akik valójában
színre is léptek. Úgy hírlik, a sorrendet az
igazgatás az utolsó pillanatban döntötte el,
illetve változtatta meg; hogy ennek
mennyi a morális haszna vagy kára, annak
megítélése nem a kritikusra tartozik.

A címszerepet Gallay Judit és Tiboldi
Mária énekelte. Gallay Judit operai igényű
hang birtokosa, hiszen az opera-színpadról
jött ebbe a színházba. A gond nem ezzel
az értékes hanggal van, hanem az olykor
sablonná merevedő alakítással, amely
meggátolja a művésznőt abban, hogy
ábrázolása még egy naiv operett
cselekményén belül is némi hitellel
rendelkezzék. Tiboldi Máriában jóval több
a természetesség, nála azonban a hang
iskolázottságával vannak kisebb-nagyobb
bajok, amit a színészi játék nem
ellensúlyozhat. Sztrelnyikov meglehetősen
magas követelményeket támaszt
Violettával szemben - aki szövege szerint
mellesleg énekesnő is -, és
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a darabban bőségesen van énekelnívaló
kottafej. Ha ezek közül némelyik hamisan
szólal meg, ez ártalmára van az egész
produkciónak. Gárday Gábor és Virágh
József alakításában hasonló jelenség
tapasztalható. Gárday sokkal szebben
énekel, és hangja is képzettebbnek tűnik,
míg Virágh József nem megy a
szomszédba egy-két hamis hangért, ám
alakításában kétségkívül van sok ere-
detiség.

A rendezés Suka Sándorra osztotta
Kutajszov herceg komikus szerepét (Ben-
kóczy Zoltán akkor még nem vette át a
másik szereposztásban feladatát), és a
népszerű művész bőségesen - néha a bő-
ség zavarával, no meg memóriazavarokkal
is küzdve - tett eleget az olyan óhajoknak,
amilyeneket általában a rendezés szokott
támasztani az ilyesfajta humoros figura
megmintázója iránt. A táncoskomikus
szerepkörén - amely most némi társadalmi
és szociális vonallal erősödik meg -
Németh Sándor és Rácz Tibor osztozik.
Kettőjük közül kétségkívül Németh
Sándornak kell adni a pálmát, aki még a
közhelyeket is olyan kedvesen mondja el,
hogy érzékeltetni tudja: ezt azért nem kell
túlságosan komolyan venni. Az ő charme-
ját Rácz Tibor nem tudj_ teljes mértékben
átvenni, alakításában j obbára a drámaiság
dominál, kevesebb könnyed kedéllyel, de
nem híján a tehetségnek.

Polenykát, a szép jobbágylányt, aki-nél
a naiva szerepköre egyfajta hősnői
rajzolattal egészül ki, Oszvald Marika és
Kovács Zsuzsa alakította. Oszvald Marika
rendkívül bájos lénye felülkerekedik a
helyenként suta szövegen, és a szerepet
finom lírával szövi át. Kovács Zsuzsa
játékában örvendetesen érvényesülnek a
műfajba jól illő groteszk elemek, ha
hangja nem is cseng oly tisztán, mint
Oszvald Marikáé. A darab intrikusfi-
guráját mindkét előadáson Kertész Péter
alakította; Jelpigyiforja gondosan
kidolgozott színészi munka és tehetség
nyomán formálódott hiteles színpadi
alakká. Féltestvérét, Nyikitát Farkas Bálint
és Marik Péter előadásában láttam;
mindketten becsülettel eleget tettek annak
a nem túlságosan hálás feladatnak, hogy
megrajzolják egy meglehetősen vázlatos
szerep kliséjét. Amellett a két művész
figyelemreméltó tehetséggel éne-kel, és
alkatilag is eleget tesz a feladat
megkívánta daliás megjelenésnek. Halász
Aranka, illetve Mednyánszky Agi sikeres
epizódalakítása egészíti ki a harmadik
felvonásban a szereplők listáját.

3.
A műsorfüzet tanúsága szerint Seregi
László annak idején egy bécsi zseb-
színházban látta Georg Kreisler egysze-
mélyes darabját, a Lola Blaur. Az ismert
osztrák színházi szakember, aki egymaga
írta a darab szövegét, zenéjét, verseit,
felesége számára készítette e művet. Ha
nem tudnánk az előzményt, vélhetnők,
hogy a magyar művésznő jó ismerőse-
ként Galambos Erzsinek szánta a szerepet.
Ma ugyanis kevesen vannak a zenés
műfajban, akik ennyire sokszínűek és
sokoldalúak lennének és annyi mindent
tudnának erről a nehéz pályáról, mint
Galambos Erzsi.

A tehetséges művésznő szerencséjére a
Lola Blau távolról sincs igazán meg-írva.
Főbb mozzanataiban: témájában,
hangvételében és ahogyan a humort a lí-
rával és a tragikummal elegyíti, emlékez-
tet a Kabaréra, csak az lényegesen jobban
van megcsinálva, remek zenéjéről nem is
beszélve. Szerencséje azért van ebben
Galambos Erzsinek, mert Seregi László
rendező segítségével a meg nem írt szö-
veget vagy csak lazán egymáshoz illesz-
kedő motívumokat kipontozott részek-nek
tekintheti, és kitöltheti a maga színes
egyéniségével.

Lola Blau története 1938-ban és Bécs-
ben kezdődik, amidőn a jónevű énekes-
színésznőnek származása miatt felbontják
a szerződését. Azután Svájcban pró-
bálkozik elhelyezkedni, de a nácik keze
ott is utoléri, továbbmegy hajón Ameri-
kába, és ott várja meg a második világ-
háború végét. A cselekmény a befeje-
zéskor tragikumba torkollik; szerelmese,
akit a hosszú vándorút után lel meg ismét,
egy merénylet áldozataként meghal a
kórházban. E vázlatos cselekmény is talán
sejteni engedi, hogy meglehetősen
sablonos történetet kell hitelesítenie a
színésznőnek, akinek semmi más támasza
nincs, csak önnön tehetsége. El kell hi-
tetnie a szerelmet, a sikert, a bukást, az
üldözést, az önmagára találást, az újra-
próbálkozást, a katasztrófát, tehát mind-
azt, amit a színpadon a partnerek közre-
működése tehet átélhetővé. Itt azonban
nincs más társa, csak saját sugárzó egyé-
nisége, amelyből mindezek az érzelmek
kibomlanak, miközben a szemünk előtt
pillanatok alatt kell új és új alakot öltenie
és átlényegülnie.

A színésznő képességeit jól bontakoz-
tatja ki Seregi László, aki - úgy tetszik --a
kis formák között leli meg újra önma-gát.
Amivel a nagyobb méretű színpa-

don olykor adósunk, azt pótolja a zseb-
színházban, az intimebb környezetben.
Nem először figyelünk föl arra, hogy
milyen közvetlen kontaktust képes te-
remteni ebben a parányi helyiségben szín-
pad és néző között; jó volna ezt a ké-
pességét gyakrabban kamatoztatni.

4.
lgazunkat bizonyítani látszik az a Gála-est,
amelyet ugyancsak Seregi László
rendezett. Az avatatlan néző azt hihetné,
hogy az ilyen típusú műsort, amelyben
Lehártól Bernsteinig az operett és a mu-
sical legnépszerűbb számai következnek
egymás után, tulajdonképpen nem is kell
rendezni. Ez a műsor rácáfol e tévhit-re.
Seregi ugyanis nem elégedett meg a
koncertszerűség lehetőségével, hanem
színpadi játék közepette, kosztümökkel és
kis szcenírozással működteti az operett
gépezetét. Ez azonban most sikertelen
próbálkozás. A művészek - lénye-gében a
színház teljes testülete és tánc-kara, az
idősebb korban lévő társulati tagokkal
együtt - megfelelően átgondolt rendezés
híján előveszik korábbi sablonjaikat,
amelyekkel olykor sikert érnek el, és így
pályázzák meg a közönség tapsait. A
halvány színészi teljesítmény azután
beárnyékolja magát az egyébként jó
énekesi produkciót is, amely egymagában
elegendő lenne ah-hoz, hogy sikert
arasson a nézők köré-ben. A régi
esztrádműsorok emlékét idéző, nem
túlságosan igényes összekötő szöveg még
külön is hangsúlyozza a produkció
hevenyészettségét. Nagyon helyes, hogy a
színház lehetőséget biztosított idősebb
tagjainak is a szereplésre, de nevek
fölsorolása nélkül hadd jegyezzük meg,
hogy ez olykor bizony elnéző mosolyra
készteti a nézőt. Kitűnően sikerült viszont
a második rész, amelyben a színház ismét
bebizonyította, hogy milyen magas
színvonalat ért el egész társulata a musical
műfajában. Ami pedig a Gálaest egészét
illeti, abban példa lehetett volna a rendező
számára az az ünnepi est, amelyet az
Októberi Szocialista Forradalom
hatvanadik évfordulója alkalmából állított
ugyanerre a színpadra látszólag szerény
eszközökkel, de - talán éppen ezért -
magas művészi szín-vonalon Vámos
László.


