
gyelembe a szerző intő szavát: „anélkül,
hogy annak mélyebb értelmét felismerné". Ez a
félmondat döntő A köpenicki kapitány
előadásának szempontjából. Zuckmayer
kis cipészét az élet, a tehetetlenség sodor-
ja egyik rossz helyzetből a másikba.
Ügyetlen szélhámos ő, akinek semmi sem
sikerül, még ez az utolsó, a köpenicki
bevonulás sem. Hisz bármily gyorsan és
látványosan „legyőzi" a tehetetlen pol-
gármestert, tüstént rá kell jönnie, Köpe-
nickben nem tud útlevelet szerezni. Hiába
az egyenruhát körülrajongó áhítat,
továbblépni lehetetlen. Újra csak a rend-
őrségi szoba vár rá. S egy ilyen kis embert
bárhogy is a gogoli fekete ruhába és
köpenybe bújtatja, nem játszathatja el egy
olyan kemény, markáns, erőteljes
színésszel, mint Szilágyi Tibor. Mert
ugyan lehetséges, hogy a rendezés ebben a
színészi távolságtartásban véli megtalálni a
mese mai igazságát, de az előadást
szemlélve azt kell mondanunk : épp ellen-
kezőleg, ettől vész el a dráma alapvető
igazsága. Szilágyi képtelen eljátszani, s
valószínűleg a rendezés sem késztette erre,
az esetlen együgyűséget, az értet-lenséget.
Nagyon is pontosan tudja ő, hogy mit akar.
S még jó, ha nem érezzük úgy, a
történelem igazolni fogja az efféle
gondolkodó „ellenállókat". Erről azonban
nem szól Zuckmayer drámája. S ha sok is
a továbbgondolható szatirikus élc,
mindenesetre jobban végig kel-lett volna
vezetni, mit is mond a ma nézőjének A
köpenicki kapitány. Mert valóban ott a
lehetőség az iróniára, az abszurd helyzetek
mai megvilágítására. Csakhogy nem
szabad megelégedni az első, a nagyon is
felszínen kecsegtető ötletekkel.

A köpenicki kapitány előadásának két-
ségtelen érdeme az epizódokban a karak-
terformálás. Valló rendezése szinte vala-
mennyire nagy gondot fordított. Kár, hogy
szerves egészt nem tudott létrehoz-ni.
Valamennyi önállóan értékelhető tel-
jesítmény, s hogy mégsem képesek meg-
teremteni az előadás egységét, annak bi-
zonyára a gondolati egység hiánya az oka.

Szombathy Gyula játssza Köpcnick
polgármesterét. A tehetségtelen, tehetetlen,
de a tiszti ruha bűvöletében magát a
hatalom birtokosának érző-tudó ember
történetében teljes sorsot ábrázol. Játéka a
külsődleges eszközök használata és a belső
ellentmondás ábrázolásában kifeszített
kötélen táncol. De színészi tehetsége oly
pontosan meghatározza a figura
megformálásának rendjét, hogy egy pilla

natra sem billen meg. Ostoba kiszolgál-
tatottságában, ahogy felesége parancsol-
gatását hallgatja, egy pillanatra még szá-
nalmat is tud kelteni.

Miklósy György két ellentétes karaktert
formál az előadásban, színészi tökélylyel.
A tiszti szabó úri figuráját a mester
tiszteletével, bölcs magyarázkodásával és
a zsibárus mindent áruba bocsátó lendü-
letét. Alakításai hitelesek, tiszták, egyér-
telműek.

Székhelyi József humora, tiszteletlen-
szarkasztikus bölcsessége a szabász figu-
rájában magával ragadó.

Reviczky Gáborra vár ebben az elő-
adásban a feladat, hogy a szélhámos
Voigttal szemben az emberi élet tisztasá-
gát, becsületességét, a jövő iránti bizalmat
fogalmazza meg. Alakítása egysze-
rűségében megkapó.

Tolnai Miklós kemény és erőszakos a
börtönigazgató szerepében. Csöndes egy-
szerűséggel játssza Voigt nővérét Tímár
Éva.

Az Agria Játékszín az évek során a nyári
játékok közt egyre följebb kerül a
ranglétrán. Jó lenne, ha jövőre nemcsak a
drámaválasztás vitatható bátorságával,
hanem eszmei kidolgozottságával is meg-
örvendeztetné nézőit.

Euripidész: Iphigeneia a tauruszok földjén
(Agria Játékszín)
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FORRAY KATALIN

Egy a kislány

Schubert-daljáték Szentendrén

A néző ne várjon „operettes" kiállítású
színpadot, pazar díszletet, szemkápráztató
látványosságot, ha daljátékra vált jegyet.
Bizonyára nem is várna, de kevéssé
tájékozott a műnemek között, így az a
darab, amiben slágerré népszerűsült
dalokat hall prózával összekötve - mind-
egy, minek szánta a szerző -, azt biztosan
operettnek tekinti. Jó-e ez így vagy sem,
lehet vitatkozni. Könnyen mondhatná
bárki, azért mert, a szokás össze-, illetve
elmosta a műfaji határokat, ma is lehet
operettes külsőségek és szemlélet nélkül,
eredeti módon és eredetien eljátszani egy
daljátékot. Ugyanakkor azon is érdemes
elgondolkozni, nem használt-e, nem volt-e
jogos a daljátékokat az operett felől
megközelíteni, a közönség igényét (ter-
mészetesen színvonalasan) kielégíteni.
Vagyis azt kellene eldönteni, hogy dal-
játéknak vagy operettnek játsszuk azokat a
dal játékokat, amelyeket legkedvesebb
operettjei között tart számon a közönség.
A kérdés szinte szónoki, annyira
egyértelmű a válasz: lehet így is, lehet úgy
is. Egy dolgot azonban nem szabad : a
kettő között lavírozni, nem mű-fajban
tartani a darabot, mert a nézők várakozása
így semmiben nem teljesül; igazán sem
daljátékot, sem operettet nem kapnak. (Az
már más kérdés, hogy a zene általában
„elviszi", sőt gyakran az egyéb
fogyatékosságok ellenére sikerre viszi a
darabot.)

A Három a kislány zenéje vitathatatlanul
igényes, méltán népszerű, illetve vi-
tathatatlanul sok szép és értékes Schubert-
dal hangzik fel benne. A pontosítás azért
szükséges, mert erőteljes, hangsúlyozott
íve, szerkezete nincs a darab zenéjének.
Összeállítás, könnyed és nagyon laza
átkötésekkel. Ez a zenés műfajban
korántsem egyedülálló jelenség itt azért
válik feltűnővé, mert igen nagy kontraszt
feszül a dalok némelyike és az át-kötések
között. A Három a kislány színre-vitelének
egyik legnagyobb nehézsége éppen az,
vajon sikerül-e a rendezői, tervezői,
színészi munkát olyan intenzitásúvá tenni,
hogy az megemelje, a dalok szintjére
hozza a „közjátékokat". (Ezt ráadásul az is
nehezíti, hogy még a daljá-



tékok, operettek gyakran kifogásolható
nívójú szövegkönyvei között is gyenge a
Három a kislányé.) Mindehhez termé-
szetesen alapfeltétel olyan színészegyéni-
ségek jelenléte, akik tökéletes biztonság-
gal énekelnek, és van erejük játékkal
meg-tölteni a szövegkönyv néhol suta
jeleneteit.

Ha csak ezt a néhány legkézenfekvőbb
szempontot - a darab műfajából adódó
értelmezés sokféleségét, a zene egyenet-
lenségéből következő buktatókat, a sze-
repkiosztás nehézségeit tekintjük, máris
izgalmas vállalkozásnak látszott Kerényi
Imre rendezése a Szentendrei Teátrum-
ban.

A színháznak évről évre otthont adó kis
tér ismerős házai nyugodt egyszerű-
ségükkel két oldalról ölelték körül a
„színpadot", míg a nézőtérrel szemben
cirádás, lépcsőzetes vasemelvényen mu-
zsikált a MAV Szimfonikusok Zene-kara.
A nagy létszámú zenekar elhelyezése egy
ilyen csöpp kis téren nagy gondot
jelenthetett, mégis, kár volt többféle
hangulatot emiatt összezsúfolni. Az egy-
séges látványt a házfalakra szerelt moz-
gatható művirágok sem szolgálták, sőt
jelentősen csökkentették. Félreértés ne
essék, nem a darab műfaja idegen a mű-
virágoktól vagy a cirádáktól, hanem ma-
ga a szentendrei környezet. Viszont, ha
semmi jelentősége nincs az eredeti
miliőnek, akkor miért éppen a Szent-
endrei Teátrum a színhely? A helyét el-
foglaló néző nem sok útbaigazítást kap
tehát a díszlettől, s ez a felemás benyo

mása az előadás során mindvégig meg-
marad.

Kerényi Imre nem döntött, legalábbis
nem derül ki az előadásból, szakít-e az
operettes hagyományokkal vagy sem. Ez
a kérdés azért merül fel, mert szinte
jelenetenként más stílusban játszanak a
szereplők: hol túlzott gesztusokkal, szín-
padias mozdulatokkal, hol természetesen,
szinte hétköznapian egyszerűen, hol sok
ötlettel, szellemesen, hol unottan,
kívülről szemlélve a játékot. Még sok,
önmagában véve helytálló elgondolás
sem fér meg egyazon előadáson belül, hi-
szen zavarja a nézőt abban, hogy vala-
miféle egységes hangulat legyen úrrá raj-
ta. Hát még ha ezek az elképzelések nem
is illeszkednek a darabhoz. Nem a mű-
vészi értelmezés szabadságát vitatom,
csupán fájdalmas tényként kell regiszt-
rálnom a szentendrei előadás kapcsán,
hogy a dicséretes szándék - miszerint le-
gyen a nyári színház otthona különböző
ízlésű, játékfelfogású, stílusú színészek,
alkotók alkalmi találkozásának - az al-
kalmi jellegben valósul meg jó néhány-
szor. (Es ez az alkalmi sajnos egyes ese-
tekben még dicséret is lehet, mert jósze-
rivel a szedett-vedettet fedi.)

A Teátrumba ellátogató néző nem pa-
naszkodhat a Schubert-dalok hallatán. De
a szép, kulturált éneklés ebben a mű-
fajban kevés. Kevés, mert mint már volt
róla szó, nagyon halovány a szöveg-
könyv, szinte alig kínál fogódzót, erő-
teljes rendezői irányítás híján a „játékot"
felváltja a dalest.

örvendetes volt kisebb szerepekben
nagyszerű énekeseket látni-hallani. Karizs
Béla, Hantos Balázs a zene hangulatát
kitűnően ragadta meg. Az ezeknél
„jelentősebb" szerepek alakítói magán-
számokat adtak elő, volt aki jól, volt aki
kevésbé sikerülten. Benedek Miklós
olyan összetett figurát kerekített Novotny
titkosrendőr köré, hogy sajnálni lehetett,
miért nem róla szól az előadás. De
bármennyire örülhetünk nagyszerű szí-
nészi teljesítményének -kilógott a sorból.
Úgy, mint Fónay Márta, aki néhány
végtelenül egyszerű, meleg emberi gesz-
tussal volt operettmama. Igényességük
kiemelése távolról sem a társulat többi
tagjának munkáját akárja minősíteni,
csupán azt, hogy kettejük jelenléte olyan
többletet adott az előadásnak, hogy
szembetűnővé vált a szerepek többségé-
nek átgondolatlansága.

Mint ahogy maga a darab sem, úgy az
előadás sem a három kislányról szól. A
szövegkönyvben egyformán erőtlen
minden dramaturgiai szál, csupán néhány
hihető szituációra volt szükség, hogy a
dalok felcsendülhessenek. Az előadás vi-
szont azért nem a három kislányról szól,
mert közülük csak egy, Hűvösvölgyi
Ildikó (Médi) jelenlétét érezzük. Kővári
Judit (Édi) és Ferencz Éva (Hédi) ének-
hangban ugyan nem marad el Hűvös-
völgyi Ildikótól, de játéktudásban, lel-
kesedésben igen.

Rátonyi Róbert (Tschöll papa) és Le-
hoczky Zsuzsa (Grisi) a hagyományos
operett szabályait tartották szem előtt,
Rátonyi halványabban, Lehoczky Zsuzsa
a szerephez illő lendülettel, harsányság-
gal. Maros Gábor és Tímár Béla játé-
kának ugyanaz volt a hibája: mindketten
olyan nagy igyekezettel koncentráltak a
zenére, hogy nélkülözött minden
természetes játékosságot, derűt. Az elő-
adás egyetlen telitalálata Mialkovszky
Erzsébet jelmezkollekciója volt.

Schubert: Három a kislány (Szentendrei Teát-
rum)
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tonyi Róbert, Fónay Márta, Kővári Judit,
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Jelenet a Három a kislány szentendrei előadásából (lklády László felv.)


