
A Zsoltit játszó Szatmári Gábor ter-
mészetességet tud belevinni szerepébe,
elhisszük neki, hogy „ilyenek a mai
fiatalok" - még ha ez így általánosságban
nem is igaz.

S az összhatáshoz Békéscsabán hozzá-
járul még egy csavarás a rendezői kon-
cepcióban, a több értelmű befejezés, ami
Zsolti figurájának többletjelentést ad. ltt a
végkicsengés nem pusztán annyi, hogy a
fiú a saját szintjén, a saját eszközeivel
ugyanazt csinálja, s ugyanolyan pótéletet
él, mint a szülei. (Így ér véget ugyanis a
megirt darabnak megfelelően - a
Nemzetiben az előadás: Zsolti a szülők
távozása után kikapcsolja a tévét, majd
saját szobájában kényelmesen
elhelyezkedve s a zenét bömböltetve por-
nóújságját lapozgatja.) A Jókai Színház-
ban Zsolti nem kapcsolja ki a tévét, ami-
kor egyedül marad, hanem a magnóján
felhangosított zene bömbölése közben

mely elnyomja a tévé hangját szülei
megvetett agyán őrjöngve dobálja ma-gát.
Ehhez még hozzájárul az üvöltő dal
szövege, mely - nem pontosan idézve -
körülbelül így hangzik:
„Má' megint itt van a szerelem ... Má'

megint izzad a tenyerem ... Szerelem ...
szerelem ... szerelem ... Köpni kell, köpni
kell, köpni kell ..."

Egyszerre megrendítő hatású és ko-
mikus ez az utolsó kép, s az egész elő-adást
magasabb szintre emeli. Kifejezi a
retardációt, az értékek devalválódását a
fiatal nemzedék számára is; a szülői
életminta akaratlan követését, de a sza-
badulni akarást is, a fullasztó rosszullétet
ebben a közegben, s azt, hogy ennek a
zenének a bálványozását nem pusztán a
leszállított igényszint, hanem az undor és
az utálat is szülte; az, hogy számukra jobb
híján ez a zene képviseli az agresszivitást,
megvetést és ellenérzést azzal a világgal
szemben, melyet a darabbeli szülők
testesítenek meg. Így a kamasz Zsolti
alakja ebben a felfogásban az üresség és az
üresség elleni lázadás hordozója.

Mindenképpen sok tanulsággal járó
próbálkozás volt az Esti műsor színre vi-
tele, azt hiszem, elsősorban az író és a
rendezők számára. De vajon mikor lát-juk
már színpadon Spiró Györgynek azokat a
valóban jó darabjait (a Hannibál-ra és A

békecsászárra gondolok), melyeket ő is
bevallottan közel érez magához (s melyek
dramaturgiai újszerűsége is merészebb és
természetesebb, mint itt a tévé

darabszervező funkciója) ? Bizonyos,
hogy színre vitelük számtalan nehézséggel
járna - de megérné.

RÓNA KATALIN

A macska - macska

Musicalbemutató a Madách Színházban

Nincs még egy esztendeje annak, hogy
Tatár Eszter londoni színházi jegyzeté-
ben a SZÍNHÁZ hasábjain „pokolian
irigyelte" a Macskák produkcióját. Nos,
ma már irigykedésre semmi ok: a Madách
Színháznak aligha van irigyelnivalója a
New London Theatre-től, miként a buda-
pesti közönségnek sincs a londonitól.

Amint fölhangzik Andrew Lloyd Web-
ber nyitánya - Makláry László és Bolha
Lajos zenei vezetésével, szerencsére az
eredetihez teljesen hű hangszerelésben - ,
éppúgy villognak a zöld macskaszemek,
jelezve, hogy kezdetét veszi a játék, a
mese, a nagy macskabáli készülődése Egy
éjszaka történetei, a macskák által
elbeszélve.

Thomas Stearns Eliot költészete az
irodalomtörténet szerint egyet jelent a
huszadik századi angol líra megújulásával.
Költői módszerének legsajátabb vonása,
hagy megtalálja azokat a tárgyakat vagy
tárgyak, helyzetek sorozatát,
egymásutániságát és egymáshoz kötő-
dését, amelyek elsősorban érzelmi és nem
értelmi hatást gyakorolnak az olvasóra.
Lírájában ott él az irónia és az il-
lúzióvesztés, a beletörődés és a zaklatott-
ság, a huszadik század metafizikus szem-
léletű emberének világképe. „Ember-nek
fia. / Nem mondhatod, nem sejted, mást
sem ismersz / Csak egy csomó tört
képet." így jellemzi a modern világot
Átokföldjén (Vas István fordítása) című
költeményében. S a tört képek és a
szimbolikusan a lényegre mutató töre-
déktechnika az elioti világszemléletre utal.
Valójában azért fontos erről beszélni,
mert a világszemlélet, az ember-eszmén,
megrendítő látomásai teszik érthetővé,
magyarázzak a játékos, groteszk bájú,
titokzatos humori és a vidámság mögött
mindig ott lappangó keserűség
macskamodorú megszólalásait a Macskák

könyvében. -Hisz a kiismerhetetlen
macskák sem mások Eliot szerint, mint az
emberek. Van köztük galád, derek, van jó
és rossz, van okos és ostoba. Róluk, s ha
úgy tetszik, rólunk szól a Macskák könyve,

hisz szerzője így fogalmaz A macska
megszólításában: „Tudhatnád, a macska

olyan, akár ma-

gad vagy jómagam / vagy mit a többi
emberek: i ahány, annyiféle lehet."

(Tótfalusi István fordítása.)
Nyilvánvalóan ebből az azonosságból és

nemcsak a leendő játék önöméből indult
ki Andrew Lloyd Webber, a Jézus Krisztus

szupersztár, az Evita és a Meséld el vasárnap

világhírű zeneszerzője, amikor musicalt írt
a Macskák könyvéből. Muzsikája talán
kevésbé népszerű, ha úgy tetszik,
fülbemászó, mint a korábbiak, ám sodró
tempójú, :zeneileg igényes, a tartalmat
hűen követő, a szövegi és a zenei
alárendeltség-fölérendeltség kérdését
nagyvonalúan áthidaló. A musicalnek
összefüggő története nincs. A játéknak a
keretet a bál adja meg, és a versekből jól
ismert macskák, macskatípusok és
jellemek dalaiból ismerkedhetünk meg
világukkal, illetőleg világunkkal.

Megismerkedhetünk? Megismerked-
hetnénk. Ha értenénk a szöveget. S máris
a kétségtelenül nagyszabású budapesti
előadás legnagyobb gondjához érkeztünk.
Nemes Nagy Ágnes, Tandori Dezső,
Tellér Gyula, Tótfalusi István, Weöres
Sándor tüneményes fordításai után
Romhányi József kapta a megtisztelő
feladatot a musical. verseinek ma-
gyarítására. Minden valószínűség szerint
nagyszerű munkát végzett. Naiv
játékosság, költői lebegés, ügyes szójáté-
kok jellemzik a fordítást állapíthatjuk
meg, ha elolvassuk a szövegkönyvet.
Rigmusai jól illeszkednek a muzsikához.
Hihetőleg, mert nem hallatszik sem-
miféle sutaság a zene és a szöveg között.
Nem Romhányi József hibája, hagy a
versek a kóruselőadásában néhol nem
vagy csak alig érthetők, követhetők. Hogy
ez fegyelmezetlenségből (nem valószínű,
hisz az előadás pontosan és precízen van
megkomponálva), a. mozgás és az ének
együttműködésének nehézségéből, netán
a play-back technika hibájából következik,
alig állapítható meg. Mindenesetre
elsősorban ezzel magyarázhat, hogy
kilépve a színházból, a megmaradt
élményt a dallam és a mozgás jelenti. És
egyetlen kivételtől, a színházi macskáktól
eltekintve alig idézhetők föl a macskák
történetei. Pedig higgyük el, Eliotnál
voltak történetek.

De végül is, ha elhatározzuk, hogy nem
bánjuk annyira a mesét, a Madách
Színházban 'jeles élményben, látványos
színpadi teljesítményben van részünk.
Seregi László koreográfiája egyaránt
használja a balett, a- pantomim és álta-
lában a modern ritmikus mozgasművé-



Eliot-Webber: Macskák (Madách Színház) Haumann Péter (Gastrofar George) és Kishonti Ildikó
(Lingelingéla)

szet legkorszerűbb elemeit. S ezzel meg-
teremti az előadás teljességét. Nemcsak
azért, mert a tánc hivatott áthidalni az egyes
számok, betétrészek közti szüneteket,
megteremteni az átvezetéseket, hanem mert
táncaikban olyan jellemábrázoló
képességről, a nagyjelenetekben olyan
fölényes színpadismeretről, a szín-padi
hatásmechanizmus olyan biztos érzékéről
tesz tanúbizonyságot, amely egymaga képes
megadni az egész elő-adás alaphangját,
alaptónusát. Olyan egységet képes
teremteni Götz Béla nagyszerűen
berendezett és világított színpadán Vágó
Nelly hatásos kosztümjeibe öltöztetett,
Bajkai István maszkírozta színészekkel,
amely stílusteremtő a magyar színpadon.
Munkájának különös erénye, hogy egységes
színvonalat ért el a különböző
felkészültségű és képzettségű művészekkel.
Prózai színészek, balett-táncosok és
énekesek közös, egy-neművé formált játéka
hozza létre a Macskák hatásos előadását.
Diadaluk épp az egységben teremtődik meg,
az együtt-játszás gyönyörűségében, abban a
meg-alkuvások nélküli, megfeszített erejű
közös munkában, amelyben együttesen
megtestesül az ének, a zene és a tánc.

Valójában a színészi teljesítmények is
közösen értékelhetők. Az egyenrangú
művészi alakítások közül is kiemelkedik
Kishonti Ildikó Lingelingélája, Hűvösvölgyi
Ildikó Mindleveryje, Gyabronka József
Mickeringje. De a többiek, Tímár Béla
Munksutrappja, Paudits Béla Quaxója,
Cseke Péter Elvisz Trénje, Bencze Ilona
Bomolurinája, Szerednyey Béla Micsel
Rumlija, Kiss Mari Gimb-Gömbje, Balogh
Ferenc Mefisztulesze, Póka Éva
Cassandrája, Tóth Enikő Victoriája,
Szilvássy Annamária Jeminája, Lesznek
Tibor Koricipatja egységesen jó színvonalú
teljesítmény. Szólódalaikban, állandó
színészi jelenlétükben és a táncokban
egyaránt bravúrosak. Komoly balettművészi
teljesítmény Szakály György három
macskatánca, Mefisztulesz, Nagy Hirig
Macska, Sam Mitsegél szerepében. Az
Operaház balettművészei: Detvai Zsuzsa,
Fanács Evelyn, Kajtár Júlia, Kecskés
Szilvia, Kollár Eszter, Lászay Andrea, Mráz
Kornélia, Balikó István, Balogh András,
Bongár Péter, Hencsey Róbert, Ménich
Gábor, Rotter Oszkár és Sárközi Gyula
nemcsak keretet szolgáltatott a játékhoz,
hanem az egész előadás látványképeinek
alapját teremtik meg.

Nehezen illeszkedik az előadásba az
operaénekes Póka Balázs Old Csendbe-



lenn alakjában. Nem elég énekhangjára
építeni. Helyzetei és épp ezért egész
részvétele a játékban rendezőileg meg-
oldatlan. Miként Szirtes Tamás nem gon-
dolta végig Grizabella szituációját sem.
Nem teremtette meg a tartalom köré a
formát. S hiába Grizabelláé a világsláger, a
Memory-dal, Almási Éva alig tud mit
kezdeni vele. Nemcsak azért, mert úgy
látszik, énekhangja sem elég kidolgozott
ehhez a dalhoz (ráadásul többször play-
backről szól), hanem mert helyből kell
magasat ugrania. Míg a többiek
végigdalolják, végigtáncolják,
végigjátsszák az estét, ő időnként besétál,
unottan, mint valamiféle előkelő idegen,
előrejön a rivaldához és eldalolja a magáét.
Az öregedő, magányos macska szívbemar-
koló dala az emlékekről, az emlékezés-ről
és az új hajnal reményéről előadásában
őszintétlenül cseng. Nagy kár érte.

A legtökéletesebb, legteljesebb macska
Haumann Péter. Gastrofar George, a
színházi macska. Haumann nemcsak a
dalra képes, de eljátssza a ma remegő,
paralitikus, egykor elegáns cicát. A nagy
hírűt, a sztárt, akitől vénségére már sem
patkány, sem egér nem fél. De valaha neki
tapsolt, neki nyávogott az egész karzat.
Eljátssza az emlékeket, az emlékekből élő
egykorvoltat: a színészt, ki száz tirádát
tudott, ki főszereplő, ki jellem volt. Ki
táncolt és énekelt. A cicát, aki tigris volt a
színpadon. Haumann egy-szerre macska és
ember. Macskaságában ember,
emberségében macska. S mindenekfölött:
színész. Olyan teljességet teremt
szerepében, amellyel egy kiváló előadás
legmegrázóbb perceit hozza.

A Madách Színház előadása láttán
„irigykedésre" hát semmi ok: a Macskák

Budapesten is joggal lesz óriási siker. S a
legnagyobb siker éppen azon mérhető,
hogy a Madách Színház mű-vészei
megmutatták, képesek tőlük szokatlan
teljesítményre is. Talán idővel más musical
szolgálatában is, amely tán többről is szól
majd, mint hogy „a kutya kutya a macska
macska".

T. S. Elíot- A . Lloyd Webber: Macskák
(Madách Színház)

Fordította: Romhányi József. Díszlet-
világítás: Götz Béla. Jelmez: Vágó Nelly.
Maszk: Bajkai István. Társrendező-
koreográfus: Seregi László: Rendező: Szirtes
Tamás.

Szereplők: Haumann Péter, Almási Éva,
Póka Balázs, Kishonti Ildikó, Tímár Béla,
Cseke Péter, Bencze Ilona, Paudits Béla, Hű-
vösvölgyi Ildikó, Gyabronka József, Sze-
rednyey Béla, Kiss Mari, Balogh Ferenc,
Szakály György, Póka Éva, Tóth Enikő,
Szilvássy Annamária, Maronka Csilla, Lesz-
nek Tibor.

BUDAI KATALIN

„Van randevú,
van holdfény"

Lajtai-Békeffi zenés játéka
a József Att i la Színházban

Aki A régi nyár című operettet nézi, az egy -
tágabb értelemben vett - magyar
művelődéstörténeti korszakkal is szem-
besül. Most, mikor a nosztalgiázás annyira
divatos, nem árt magukat az eredeti
műveket is latra vetni a cikornyás má-
solatok helyett, mennyire élnek, hatnak,
mit tudnak még közvetíteni számunkra.
Ezért hát kitűnő ötlet volt a népszerű
dallamok egyik legkiválóbb szerzőjétől,
Lajtai Lajostól műsorra tűzni fiatal évei-
nek egyik legnagyobb sikerét, A régi nyárt,
melynek ősbemutatója 1928-ban volt a
Budai Színkörben. Jobb ez a változat, mint
az 1958-as átdolgozás. A
művelődéspolitikai okokat is szem előtt
tartó, Kellér Dezső szövegével aktualizált
nagyoperett inkább slágerparádé volt,
Lajtai valamennyi híres szerzeményét
belekomponálták egy az akkori Honthy
figurájára ráigazított primadonna hosszú
életének három epizódjába (innen is a cím:
Három tavas).

Ez az édes, bájos, pihekönnyű, élvezetes
Régi nyár tehát a régi, az eredeti. S ha az
ember leküzdötte ama furcsa érzését, mely
akkor támad, mikor megszokott prózai
színházában az ismert prózai színészek
szájából minden átmenet nélkül kitör az
énekszó nos, akkor már nyert ügye van
színháznak, nézőnek egyaránt.

Ez a darab Lajtai Lajos, „a pesti svéd"

(ahogy Kellér Andor remek kis karco-
latában jellemezte a felszabadulás után
svédországi emigrációjából már évente
hazalátogató zeneszerzőt) és a sziporkázó
ötletességű Békeffi szerencsés munkája.
Minden benne van, ami az akkori - és úgy
tűnik, a mostani - szórakoztatáshoz kell: kis
atelierkukucskálás a színészvilágba,
tizennyolc éven át táplált nagy szerelem
báró és primadonna közt, gyermekeik, a
csacska fiatalok egymás-ra találása a pénz
büszke megvetésével, humoros
kabinetfigurák, szeparé, Ruszwurm és
budai vendéglő. Es persze a muzsika. Ez
akkor is élni fog, ha már az általa idealizált
kisvilágnak hírmondója sem marad, ha már
értelmező szó-tárral a kezünkben fülelünk a
sokszor emlegetett szeparé, konflis,
mezaliansz, zsúr és egyéb hasonló
szavakra, imigyen

tanulmányozva ezt a lakkcipős-pengős-
mulatós világot. Ez a Szerb Antal által
„neo-frivol"+nak nevezett néhány boldog
esztendő bizonyos rétegek számára
valóban lehetett ilyen csillagfényes-
kertvendéglős-bódult vidámságú. Ezek-re
az is szeretettel gondol vissza, aki ezen
körökben talán soha nem is fordulhatott
meg, pusztán azért, mert akkor volt fiatal.
A mostani ifjak pedig (magam is közéjük
tartozva ezeken a dalokon nőttem, a
„Kiskece lányom" mellett fújtam a
„Horváth kertet" is) legalább a kedves
dallamok révén el tudják helyezni
nagyszüleik felidézgetett emlékeit egy
jellegzetes tárgyakkal és figurákkal
benépesített világ láttán. Ezeket a dalokat
egyébként azok figyelmébe is ajánlhatjuk,
akik az erősítők zajában roncsolják a
fülüket: mindegyik szám-nak van
szellemes, karakteres motivikája,
lendülete, íve, felfutása, hatásos zárása.
Észrevétlen lopóznak be az ember fülébe,
hazakísérnek, könnyebb lesz tőlük a lépés.

Mármost a darabválasztáson kívül még
egy boszorkányos ötlettel állt elő a József
Attila Színház. Nagy színésznőnket,
Törőcsik Marit hívta meg a bölcs és
agyafúrt operettprimadonna hálás szere-
pére. A műfaj becsülendő voltát igazolja,
hogy a művésznő nemhogy ódzkodott
volna a rollétól, hanem láthatólag a
legnagyobb kedvvel játssza. Ezáltal rendkí-
vül nehéz helyzetbe kerül az értékelő:
vajon mindaz, ami remeknek, könnyed-nek,
kedvesnek tűnik e majd' hatvan év előtti, de
semmiképp sem az örökkévalóságnak szánt
operettben, az tartós szavatossági idejű
önértékének vagy Törő-esik Marinak
köszönhető-e. Az ő elementáris lendülete
hevít-e át minden pillanatot, vagy más is
történik még őkívüle a színpadon szinte
eldönthetetlen.

Mert Törőcsik fejkendők, bugyrok,
cúgos cipők után, keserű, megalázott lelkű
asszonyok után itt cilinderben,
neccharisnyában, boás rózsaszín pizsa-
mában és kecses selyemtopánokban lejt,
szája hamiskás mosolyra áll; és bűvöl-
bájol, erotikusan vonz, konspirál, hiteget,
csábít. És szép. És rugalmas. És jó lába
van. (Elszédülünk, ha belegondolunk, hogy
előző este például a piszkos, részeges
Peachumné volt a Háromgarasos operában, s
félretaposott mamuszban dülöngélt.)

Tökéletes primadonna-imágót nyújt, s
bár sokan ezt hihetnék, nem tesz idéző-
jelbe semmit, nem gúnyolja ki színpadi
önmagát. Ez nyilvánvalóan Iglódi Ist-


