szűk kosztümben, csúnyán festett, lilásvörös parókában hozza be a színpadra az első
jelenetében. A szöveg szerint ő ugyan
vöröske, de ennek elérésére kínálkozott
volna jobb megoldás is: például bemosatni
kissé saját haját. Egyszerűbb, természetesebb lenne, mint ez a torzító, riasztó színű paróka.
Feltűnhetne már - bár feltűnés nélkül
csinálja -, mennyire helyén van mindig
Kaló Flórián. Soha nem túloz, külsőséges
hókuszpókuszok nélkül bújik figuráiba.
Most is nemes és egyszerű az epekedő (ám
tizennyolc évig másfelé kódorgó) báró
szerepében. Kitűnő, vidáman poentírozó
alakítás az élősködő, kéjvágyó rokon
szerepében
Makay
Sándor,
a
mimózalelkületű öltöztetőnőében Borbás
Gabi. Két csábos leány is tüntet bájaival
(Fördős Magda és Szórádi Erika), ők hol
mint revügörlök, hol mint kikapós hölgyek
jelennek meg. Nekik még gyakorolniuk
kell az összeütközés nélküli kitáncolást,
néha kissé kirínak az egyéb-ként igényesen
mértéktartó előadásból. Á koreográfiák
(Éva Reinthaller munkája) könnyedén, jól
táncolhatóak, tekintet-tel vannak az
egyszerre énekelni és táncolni tudást
megkövetelő feladat prózai színészre
szokatlan súllyal nehezedő terhére.
Nem tudom, végül is operettet láttunk-e.
Lehet, hogy egy újraolvasott régi kedves
vers volt, vagy egy egykor népszerű
kiadvány „reprint"-je vagy egyszerűen egy
nagy művésznő által per-formált csoda.
Lajtai Lajos Békeffi István: A régi nyár (József
Attila Színház)
Rendezte: Iglódi István. Díszlet: Szlávik
István. Jelmez: Kemenes Fanni. Zenei vezető:
Selmeczi György. Koreográfus: Éva Rein-

thaller.

Szereplők: Törőcsik Mari m.v., Szerencsi
Éva, Kaló Flórián, Rátóti Zoltán f. h.,
Makay Sándor Borbás Gabi, Málnai
Zsuzsa, Vogt Károly, Bakó Márta,
Szórádi Erika, Fördős Magda, Turóczy
Zsuzsa.

KŐHÁTI ZSOLT

Rövid tanfolyam
tömegkultúrából
A Fővárosi Operettszínház előadásairól

Néhány héten keresztül e folyóirat fölkérésére a Munka Vörös Zászló Érdemrendjével kitüntetett Fővárosi Operettszínház
előadásait néztem, az igazgatói titkárság
legkészségesebb támogatásával; legutóbb
Fényes Szabolcs és Bacsó Péter Szerdán
tavasz lesz című zenés játékának ősbemutatóját, erről majd részletesebben.
Ne sejdítsen túlzott iróniát vagy arisztokratikus fintorgást senki az alábbi
jegyzetekben. Feladatomat komolyan
vettem. Az operett műfaját nem tartom
sem burzsoá csökevénynek, sem sorstól és
személyi kultusztól üldözött álruhás
plebejus örökségnek. Tudomásul veszem,
hogy óriási tömegigény van a Nagymező
utca 17. szám alatt hozzáférhető
portékára. Telt házakkal zajlanak az
előadások; ezeken még gyakorlott
mosolyú diplomatákban sincs hiány
(duruzsoló tolmácsok közvetítik a nem
túlságosan bonyolult cselekmény főbb
mozzanatait); zsúfolt autóbuszok szállítják
ide a külföldi érdeklődőket, köztük
határainkon túli magyarok csoportjait.
Tiszteletben tartom a kulturális kormányzatnak azt a törekvését, hogy a jelenben s a jövőben fokozottabb figyelemben részesíti mindazt, ami a kultúrából
a tömegekhez kerül, hiszen a köz-ízlést ez
a - túlnyomó hányad s ennek a hányadnak
a minősége határozza meg. De
misztifikálni nem vagyok hajlandó.
Nincsen mentség arra, ami silány, bár
nagy tételben forgalmazódik. A tömegkultúra - egy szocialista társadalomban nem lehet automatikusan azonos azzal,
ami a tömegeknek jut; ez az a terület,
amelyen a zord realitást nem szabad tudomásul venni, nem szabad beletörődni.
Sárközi Györggyel egyetértésben vallom,
hogy a közönséget csak egyféleképpen
szabad becsapni: oly módon, hogy jobbat
kap, mint amire áhítozott.
Hát efféle normák szerint próbálom
most a Fővárosi Operettszínház előadásain
szerzett tapasztalatokat összegezni.

ző színpadképnek. Nos, a közönség nincs
elkéneztetve. A repertoáron szereplő
Cigányszerelem, Marica grófnő szín-padképe
majdhogynem
szegényes,
de
mindenesetre fantáziátlan (Csányi Árpád,
illetve
Langmár
András
vendégtervezései). Üdítő kivétel - rendezésé-ben
is - A denevér (itt a tervező: Forray Gábor
m. v:) s valamelyest - bár elhibázott
mozzanatokkal, a rendezés ballépéseivel
is összefüggésben - a János vitéz (Koós
Iván szintén mint vendég tervez-te a
díszleteket s a jelmezeket). A Chicago s a
Szerdán tavasz lesz díszleteit éles
stílusváltás jellemzi: ezek musicalek,
hirdeti Csányi Árpád, valamint Szegő
György m. V. munkája. Értsük ezen:
villanyégő-sorok,
modernkedő
építmények; show-hangulat az operettek
ásatagabb-naturalisztikusabb képi világa
helyett.
A forgószínpad nemigen forog: a
Cigányszerelemben például - túl sok a
függönyös szünet az átdíszletezéshez.
Igaz, olykor ahol forog, ott is leáll (a
Chicago március 1 5 - i előadásán, persze
technikai malőr mindig adódhatik, ne
lovagoljunk ezen).
Általában jobbak s ötletesebbek a jelmezek: a színészek nagyobb sikerrel
követelik ezt ki maguknak ?
M i t látunk, m i t hallunk?

Ám a látványon elbódulva s többször tán
mérgelődve, csakhamar eszünkbe ötlik:
mit is látunk s hallunk? S furcsa
ellentmondás képződik. Nem szorul védelemre Lehár Ferenc, Kálmán Imre muzsikája. Ám az az értékrend, amelyet a
Wilner és Bodánszky nyomán Zoltán Pál
által írott Cigányszerelem s a Julius
Brammer és Alfred Grünwald tollából
született, noha Kardos G. György átdolgozásában színre vitt Marica grófnő
közvetít, a legenyhébben szólva is: zavarba
hozó. Nem elsősorban a dzsentrinosztalgiára gondolok - bár ez sem érdektelen, hanem a magyarságtudat s más
népek
megítélésének
elszomorító
bicsaklásaira.
A Cigányszerelem a címadó népesség
romantikus ábrázolásán túl napi kifigurázásához ad ötleteket; megismerkedhetünk az előadáson egy ostoba tuskó
román földesúrral (Dragojan), aki még a
saját nevét sem ejti helyesen (szerintem
Dragozsannak kellene mondania - legalább
A látvány
neki -, nem pedig fonetikusan). A Marica
Úgy gondolom, a Fővárosi Operettszín- grófnő
magyarkodó
Pistájának
házban alapkövetelménynek kell lennie a karikatúrájához a népi hanghordozás
látványos - mi több: lehetőleg lenyűgöparlagi kiköhögtetése társul; román,
szlovák, osztrák nációt illet nem éppen

(ügyelve azért a bravúrária hibátlan előadására); szinte jelentéktelen a Marica
grófnő Lizájának szerepében. A társulat
egyik legsokarcúbb, leghasznosabb tag-ja
Halász Aranka - próba nélkül ugrott be a
Marica grófnő előadásán -; mindent
eljátszik, elénekel, de mindenütt a rutin, a
jó humor segíti át, nem igazán a magával
ragadó eredetiség. Kirívó az-tán - például
- Udvarias Katalin éne-kelni nem tudása,
merevsége.
S elgondolkodtató jelenség Marik Péter.
Ígéretesen indult ő nem is olyan régen, ma
pedig: fejét leszegve harsogó, Othellóba
oltott Wagner-hős (aki pedig tréfára is
képes - a maga mackós módján - A denevér
Eisensteinjeként). Pianói és középhangjai
nincsenek, csak falzettjei és fortéi, s az
utóbbiak egy leromlott állag énektanárért
már hiába kiáltó megnyilvánulásai. Ki a
felelős vajon? Kokas Lászlót legalább s
legfeljebb érthető szövegmondása miatt
illetheti elismerés. Rózsa Sándor meg
néhai Udvardy Tibor modorosságait idézi;
a még egyáltalán nem idős művész hangja
nazális, lebegő; mindezt komolyan veszi a
Cigányszerelemben, de mókaként „adja
el" A denevér előadásán.

Virágh József és Zsadon Andrea a Marica grófnőben

szellemes fricska. S a közönség roppant
hálásan kacag, s önnön közép-európai
fölényét látja visszaigazolódni a színpadon, amelyre ha belép valaki, kötelező a
tenyércsattogtatás, s a távozás sem történhetik megtapsolatlanul. Maradiság a
gondolkodásban - maradiság a színházi
viselkedés
normarendszerében;
így
legalább „következetes"
a kétféle
viszonyulás összekapcsolódása.
Kiket látunk, kiket hallunk?

A színház - határozott benyomásom eléggé súlyos társulatalkotói gondokkal
küszködik. Ha van műfaj, akkor az
operett az, amely univerzális színészénekes-táncos művészt követel. S ki tesz
eleget ennek a követelménynek a mostaniak közül? Például: Németh Marika.
Nagy élmény volt látnom őt a Cigányszerelemben: hangja a régi, a szépen kidolgozott, vivőerejű szoprán; megjelenése,
mozgása illúziót keltő; játéka átélt, mégis
csöppnyit távolságtartó: nem akar-ja
abszolút komolyan vétetni a szeretők
között hányódó primadonnát, Ilonát.
Egyenletesen jó teljesítmény az övé,

minden jel szerint azt a fölfogást képviselve, hogy a közönségnek joga van a
művész teljes koncentráltságát megkövetelnie.
A közönségért való létezés igyekezete
hatotta át a remekül komédiázó Lehoczky
Zsuzsát is, ám hangja most már - sajnos használhatatlanná kopott. Németh Sándor,
Farkas Bálint a Rátonyi Róbert-féle
hagyományt viszik tovább: állandó
készenlét, a nevettetés kiapad-hatatlan
készsége; nem szép, de teher-bíró hang
adottságával. Ennél több: Harsányi
Frigyes, akinek eleganciája fanyarabb,
modernebb, s az énektudása is magasabb
fokú.
Aztán a kiegyenlítetlenség az uralkodó.
Nincsenek igazi sztárutódok. Még valamelyest Domonkos Zsuzsa, aki A dene vér
március 11-i előadásán lépett föl a
színlapon föltüntetett Rosalindák helyett;
aztán Oszvald Marika, a János vitéz szép
és szépen éneklő Iluskája. Zsadon Andrea
például
rendkívül
kiszámít-hatatlan.
Ragyogó A denevérben mint Adél, a
szobalány, halványabb a János vitéz
francia
királykisasszonyaként

Egészséges és szép orgánum - erőteljes
„baritenor" -, kedvező megjelenés avatja a
mostani társulat legjobb énekes színészévé
Gárday Gábort. A denevérben: diabolikus
színeket is villantó szereplője - mozgatója
- az előadásnak, a János vitézben:
tűrhetetlenül érzelgős, ami persze részben
a rendezés számlájára írandó. A Marica
grófnő március 9-i előadásán súlyos
indiszpozícióval küszködő, ám végül
kibontakozó Janovits József mutat még
ígéretes vonásokat az általam látott
művészek mezőnyében, de az énekesszínészi közállapotok a színházban eléggé
elszomorítók. Néhány évadra fiatal,
operaszakot frissen végzett művészeket
kellene
talán
szerződtetni?
hiszen
iskolának ez a típusú dalszínház nem is a
legrosszabb, s a közönség a mindig új
tehetségek bemutatkozásának örvendhetne.
Vagy : vendégeket lehetne hívni a Magyar
Állami Operaházból? Mindez a művészeti
vezetés nem csekély, de sürgősen
megoldandó gondja.
A Fővárosi Operettszínház énekkara:
csekély számú, elöregedett; pontatlan és
jelentéktelen. A zenekarban több a tehetség és a becsvágy, s például Váradi
Katalin pálcája alatt egészen jó teljesítményre képes. De hol van Lendvay Kamilló, Oberfrank Géza főzeneigazgatói

Suka Sándor mint Frosch A denevérben

működésének nyoma, az opera comique
irányába való törekvés, sőt a Mozartig
való ágaskodás szakmai hozadéka?
Az önmagában nem rossz balett-társulat
az operett- és musicalelőadásokon
szokványkoreográfiákra kényszerül a
nem túl nagy s nem a táncbetétek igényei
szerint beépített színpadon. Legalább a
Cigányszerelem
keletiesen
stilizált
táncainak színvonalán kellene szerepeltetni.
A rendezés
Egynémely előadás rendezéséről csak
erős megszorítással lehet beszélni. Talán
a bemutatók óta eltelt idő is kárhoztatható: egyik-másik produkció „szétesett" már.
A Cigányszerelemben - melyet hajdan
Békés András állított színpadra - egy régi
típusú sárga túrakocsi „játssza" a legfőbb
szerepet: motorját ki s be lehet tenni, s ha
kinn van, ha benn: működik az autó, s ez
komikum forrása. Itt is, miként a Marica
grófnőben ez utóbbit Seregi László jegyzi
mint rendező - ri-

kítóan hamis a népi tabló; a Marica
grófnőhöz még szépen éneklő csöpp gyerekeket sem sikerült találni (a Rádió
gyermekkórusa talán kisegíthetné ilyen
esetben a színházat).
Az énekesek a rivalda felé fordulva
énekelnek, nem törődve a drámai helyzettel - például Janovits József, a tiszttartóvá vedlett arisztokrata szerepében, a
„Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket"
kezdetű dalt. Valamelyest megoldott a
„bál"-jelenet,
amikor
Marica
és
szerelmese, Péter (Kovács Brigitta és
janovits József) különféle nemzetek
táncait imitálva képzelt vigasságot teremtenek maguknak. A mulatságos helyzetekben nemigen bővelkedő előadáson
még azt is hálásan fogadtuk, hogy a
megpirongatott, kétbalkezes titkosrendőr, Kudelka - Mucsi Sándor kukoricát
vesz elő a zsebéből, és bűntudatosan
rátérdepel.
Kiemelkedik a játékrend produkciói
közül A denevér: Vámos László munkája.
Itt - utaltunk rá a díszlet, a jel-mez - az
egész látványvilág - szellemi

és anyagi javak lehetséges kiaknázását
tükrözi. Kitűnő az előadás „freudi" síkja:
amidőn a kétségbeesést mímelő házaspár
az „Ó, jaj, a szívem megszakad" dallamára
és szövegére már az el-búcsúzásuk után
várható pajzán lehetőségeket játssza elő,
hogy aztán hirtelen visszazökkenjen a
szemforgató alaphelyzetbe. Gegek sora
frissíti az előadást: ahogyan imára
forrasztja kezét a család-fő a vacsoránál,
melyről iszkolna már a félrelépések vidám
forgatagába. Az értékőrzés helyes
mozzanata, hogy Suka Sándor a boldog
emlékezetű Latabár Kálmán alakítását
idézi elénk Frosch-nak, a hullarészeg
börtönőrnek a szerepében. Nem tudtuk
viszont hova tenni azt az ötletet, hogy
Orlovszky
herceget
az
egyik
szereposztásban nő - Udvarias Katalin
játssza, s ez inkább a Kabaré s a
Kigyótojás Berlinjének hangulatát idézi,
semmint Bécsét, ahol fékeveszetten mulat
egy szláv arisztokrata.
Igényes teljesítmény a János vitéz is,
mely szintén Vámos nevéhez fűződik. Ám
alapvetően tévesnek érzem a rendezői
megközelítést. A népi bábjáték, a
népművészet hagyománykészletéből próbált meríteni Vámos László - s ehhez
kellett Koós Iván bábművészeti tapasztalata (például a távolodó huszárok
gyermekekkel való fölváltásának perspektívajátékában). Csakhogy ez: Petőfi és
Kodály vonulata, pedig - szerintem - a
daljáték János vitéze: szecessziós mű,
városi folklórtermék; Heltai és Kacsóh
világát fejezi ki. Zene, szöveg, cselekményvezetés, valamint a színre vitel
szemlélete ily módon kibékíthetetlen ellentmondásba keveredett.
Az egyik elrontott képsor, a „francia"
színhely bizonyítja a legmeggyőzőbben,
hogy vállalni kellett volna a századelő
Budapestjének - amúgy is ma nosztalgiaképző - művészi ösztönzéseit; Tündérország is fölöttébb fakóra, unalmas-ra
sikeredett itt. (A rész hibái ellenére kedves
ötlet volt például a francia királylány
„stafírungjának" bemutatása - persze: ez is
az
általam
kárhoztatott
rendezői
szemléletből fogant.)
Seregi Chicago-rendezése szintén a
jobbak közé tartozik. Alighanem a
dramatikus alapanyag okán is. Mindamellett töredezett show-műsort kaptunk
egységes
előadás
helyett.
Szolid
látványossággal: Chicago éjfél után itt
inkább közép-kelet-európai áramkorlátozások hangulatát keltette; a terjengő
mesterséges ködnek nem volt mit elfed-

Benkóczy Zoltán (Muff Lajos) és Kozák András (Kis Flórián) Fényes Szabolcs: Szerdán tavasz lesz című
zenés játékában (Iklády László felvételei)

nie, olyannyira jólnevelten öltöztették a
táncosokat.
Galambos Erzsi Roxie Hart -- és Felföldi Anikó - Velma Kelly vetélkedője
nem volt igazán izgalmas, mert egészen
más stílusban játszanak. Galambos - itt
is, mint mindig -: kemény, patetikus,
mégis kissé groteszk, clownszerű;
Felföldi: természetesebb, dinamikusabb;
énekstílusa is valahogyan korszerűbb.
Szóljunk Hadics Lászlóról, aki pályájának
egyik legjobb alakítását produkálja itt:
Amos Hartként megjelenve szinte egy
dürrenmatti kisembert idéz; sajnos, később érzelgősség terheli meg a figurát.
Emlékezetes jelenet kevés akadt a
Chicago előadásán. Agnese szerepében
ilyet teremtett Arányi Adrienn: visszafogott, esettségét s riadt csúnyáságát nem
túlhangsúlyozó játékstílusa révén. S jól
sikerült Morton mama - a fölszabadultan,
önnön
maximumát
könnyedén produkáló Halász Aranka - és
Velma - Felföldi Anikó - duettje. A
„lelövéses" tapsrend - mely gengsztertámadást idéz - is a szórakoztatás végsőkig kitartó buzgalmáról tanúskodott.
Stúdió?

Tavaly láttam a Fővárosi Operettszín-ház
zsebszínházi előadásait. Papírforma
szerint azt vártam, hogy a nagyszínházi
működéstől szögesen elütő, kísérletező

vállalkozásoknak lehetek tanúja, vagy
legalábbis keveset foglalkoztatott művészek új arcú bemutatkozásának.
Nem így történt. A L o l a Blau „monomusical" (szerző: Georg Kreisler) címszerepében Galambos Erzsi olyan, mint
máskor és másutt, csupán a színpadi tér
szűkül
szobányira.
A
művésznő
megpróbál intimebb kapcsolatot teremteni a közönségével, de ennek ellenáll
fölfokozó karakterű játékstílusa, emelt
deklamálása, mely átüt a halkabbra fogott
megnyilatkozásain is. Nagyon magáévá
élt, nagyon sajátjának vállalt ez a szerep de hiszen melyik nem az Galambos
Erzsinél; igazi könnyeit most egészen
közelről figyelhetjük.
Hiányzik sajnos a rendező, a külső
kontroll. Seregi László legfeljebb csak divatjamúlt
szóval
„beállította"
Galambos Erzsinek a szerepet, nemigen
tudott megküzdeni a művésznővel egy
eredetibb, hatásosabb, mondjuk ki kereken: egy kegyetlenebb játékfölfogás
közös kialakításának érdekében.
A Zsuzsanna és a vének, zsebszínházi előadása Madarász Iván zeneszerzői tehetségéről győz meg elsősorban. Jól „beszéli" a modern musical nemzetközi
nyelvét, s remekül ért a keleties couleur
locale zenei megteremtéséhez.
Kerényi Miklós Gábor viszont nem
tudott sokat kezdeni Hegedűs Géza

könnyed művelődéstörténeti játékával.
Pedig a szép Zsuzsanna s az őt megleső
vének bibliai messzeségből üzenő históriája megteszi mai példázatnak is.
Csongrádi Katában is lett volna erotikus
vonzás és tisztaság az ártatlanul meghurcolt asszony emlékezetesebb megidézéséhez, de - hatékony instrukciók híján magára maradt. Kerényi végig „térzavarba" került a csöppnyi játékhelyen, sem
reális, sem pedig stilizált környezetnek
nem tudta elfogadtatni. Kirívó szakmai
hiba volt, ahogyan a kötélvégre fogott
Zsuzsannát szünet után a háttérből a
nézők elé vonszoltatta, gondolván, ott
látszik jobban a főszereplő, odaszegeződnek a fényszórók. Arra meg szavunk is alig akad, ahogyan Nergálnozor
Kokas László - egy duett végén Elifáz Varga Tibor - karjába veti ma-gát, s ül ott,
mint menyasszony a küszöbön való
átemelés pillanatában.
A nem is csekély számú színészgárdából Harsányi Frigyes - mint Nataniel
bíró - elidegenítő, önironikus (kicsit Jack
Nicholsont idéző) szerepértelmezése
hatott
újszerűnek,
kamara-színházi
studírozáshoz méltónak.
Ne hallgassunk Kishonti Ildikóról.
Tehetséges, jelentékeny formátumú művész, de nem képes még alkalmazkodni a
változó játéktér adottságaihoz. Hangja
nemes fényű, de Kishonti Ildikó torokból
énekel - félreértve s előnytelenül igazítva
tán önmagához fekete bőrű amerikai
példaképeket -; technikailag fölöttébb
kiegyenlítetlenül.
Új magyar zenés játék, két részben

Zárjuk e jegyzeteket a Szerdán tavasz lesz
méltatásával. Rövidebben, mint egy önálló
kritikában lenne szokásos, hiszen a
föntebb leírtak némiképp ennek a bemutatónak az elemzését is megalapozzák.
Nem született igazán jelentős mű, nem
született igazán jelentős előadás. Még
kevésbé, ha - mondjuk - a hetvenes
évekhez, a Piros karavánhoz viszonyítunk.
Bacsó Péter nem írta meg teljes alapossággal a szövegkönyvet. Felületes jelzésekre szorítkozott csupán - s ezeket
erősítette föl a színpadkép (Szegő György
munkája) -: látjuk az 1000 Ft-os bankó
sematikus ábráját, hallunk magánvállalkozásokról, zöld házikók - utcai vécék bérbeadásáról, ez minden. S leckét kapunk
egy aranyos öregasszonytól - volt
grófnőtől - társadalmunk egyedeinek
elmagányosodása tárgyában. Dajka Margit
játssza ezt a szerepet, Katinkáét, a tő-

le telhető bájjal, tűzrőlpattant mozgással,
recsegő
hanggal,
huncutul
villogó
gombszemekkel hiába, mert jószerivel
nincs is szerepe (partnere jó formában, de
a megíratlan szerep hasonló gondjaival
küszködve hadics László). Mint ahogyan a
másik jeles vendégnek, a szintén
jókedvűen és oldottan, a produkcióért
minden áldozatot meghozni készen
bemutatkozó Kozák Andrásnak sincs
igazi feladata. Az a történelem magyar
szakos tanár, akit alakítania kell
papírfigura, s csak amikor Berzsenyiről
szól, hihetünk neki.
Bacsó nem törődik sem apróbb, sem
nagyobb dramaturgiai kérdésekkel (dramaturgot egyébként nem jelez a szín-lap),
nem bíbelődik olyasmivel, hogy kis
Flórián tanár úr miként is akad össze
Wintermantel - ismertebb nevén: Muff Lajossal (akit a színház méltán népszerű,
testes komikusa, Benkóczy Zoltán próbál
életre kelteni), s főként: hogy miképpen
válik egy jól jövedelmező vállalkozás
fejévé, majd pedig első-rendű vádlottá a
bíróság előtt.
Maga a „sztori" korántsem új: a képernyőn Feleki Kamill alakításában láthattuk már annak a férfinak a históriáját,
aki nem tesz egyebet, csak meghallgatja
embertársait, s ezzel máris szinte
csodatevő hírébe keveredik. Nos, ez a
történettípus áttevődik egy vergődő
művelődési házba - melynek az igazgatója
mintha 1952-ből felejtődött volna itt --, s
ráterhelődik egy banális szerelmi vonulat
(vállalkozóvá emelkedő tanárunk és egy
SZTK-fogorvosnő között), s mindez
roppant nehézkesen, a befejezést a
végtelenségig odázva hömpölyög. Rossz
és unalmas keret a bírósági tárgyalás még
akkor is, ha szellemesnek minősíthető
fordulattal a bíró is csatlakozni vágyik az
általa
tárgyalt
ügyben
szereplő
magányosok klubjához, a „három M"
mozgalmához. A választott forma nyűge
folytán Bacsó kénytelen minduntalan
narrációhoz folyamodni.
A színészek tehetetlenek. Az említetteken kívül Galambos Erzsi - dr. Koroda
Klára - is tanácstalan, hiszen lázadó nőt és
tőrőlmetszett
kispolgárt
kell
egy
személyben megelevenítenie. Sértődötten
affektál tehát, keménykedik, s hord-ja a
primadonnának kijáró - egyszerűségükben
is pompázó ruhakölteményeket (a vendég
Pilinyi Márta a sikeres jelmeztervező).
Nem volt itt mit rendeznie Kerényi
Miklós Gábornak. Kétségtelen Fegyvertény ily módon, hogy a második rész-

ben határozottan jobb az előadás, fölfölvillantja egy korábban ábrázolatlan
folyamat későbbi pontjait; légvár épül
tehát. E második rész egyik ilyen viszonylagos csodája, ahogyan a „minden
mindegy" filozófiáját valló punk hölgyből
egyszerre Rozika támad: öntudatos, mai
futballistafeleség
(Nagy
Annamária
játssza), aki pimasz bájjal Engelsre
hivatkozik. Sikerültnek mondható a
ringlispíl-jelenet furcsa panoptikuma, de
például miért nem aknázta ki a rendező (s
még előbb: az író s a zeneszerző) a
sziréna-effektust, amikor Kis tanár úr a
szerelmi bánatát e háborús vészjelzők
megszólaltatásával akarná egész Budapest
tudomására hozni?
Fényes Szabolcs zenéje nem slágerszámok füzére; tudatosan és vállaltan nem
az. Mai hangvételű, mondhatni: popzenei
hatást keltő. Szakmailag igen jó munka, s a
Makláry László vezette zenekar derekasan
helytállt.
G.
Dénes
György
dalszövegeiben, verseiben is visszacseng a
darab
alapvető
dramaturgiai
fogyatékossága, életidegen felületessége. A
Köszi-dal (Galambos Erzsi adja elő) pedig
hamisítatlan giccs, zavaros „életfilozófia",
s itt Fényes Szabolcs is alább adja jó
néhány szinttel.
Olykor az énekes előadók, Kozák és
Galambos, maguk rontják tovább a rájuk
hízott szöveget: „haló nagyvilág"-nak
hangzik egy párszor a „halló, nagy-világ!",
ami, ugye, elég nagy különbség.
Kozák András még e sikerületlen darab
sikerületlen előadásán is rokonszenvet
vívott ki magának elegáns és kollegiálisan
önzetlen játékával. Tud ő tehát ilyesmit is,
ahogyan ez jávor Pál idejében még
egészen természetes volt. Talán egy újabb
szakmai kirándulása a zenés műfaj
területére szerencsésebb körülmények
között mutatja meg Kozák András e
rejtettebb, ritkábban igényelt arculatát.

SOMLYAI JÁNOS

Szándék és megvalósulás

A debreceni Csokonai Színház nem sokkal egymás után mutatta be Remenyik
Zsigmond Vén Európa hotel és Csehov
Ványa bácsi című színművét. I la a két
előadás között keresünk közöset, azt a
megvalósulatlan szándékokban leljük fel.
Igaz, ez más-más módon és mértékben
fejeződött ki a két produkcióban. Jóval
értékesebb és ígéretesebb volt az a bemutató, a Remenyik-darabé, ahol az
egészen meg nem valósult szándék a
színészi játékban, a felfejthető rendezői
koncepcióban volt tetten érhető, mint a
Csehov-bemutató, ahol csupán a díszlet
árulkodott valami értékesebb elképzelésről.
A tétova bizalmatlanság
Feltétel nélkül üdvözölnünk kell a Csokonai Színház és Balogh Gábor rendező
elhatározását, hogy bemutatják Remenyik
Zsigmond Vén Európa hotel című
tragédiáját. Az a több okú szemérmes
óvatosság, amellyel századunk első felének művészetéből műalkotásokat, alkotókat hosszabb-rövidebb időre kizártunk,
eredményezhette, hogy Remenyik sem az
őt megillető helyet foglalja még el a
köztudatban. Színházról lévén szó -ahol a
mű sokszoros közvetítőréteg segítségével
jut el a közönséghez - nagy felelősséget és
igen aprólékos munkát igényel a
színpadon még alig látott művek
bemutatása. Hiszen nincsenek kész
sablonok, igaz, rossz beidegződések sem,
melyek
javítgatása,
formálgatása,
„korunkhoz alakítása" nemcsak indokolttá
tehetné az újabb bemutatót, de meg is
könnyítené a munkát. (Ezt a mű-vet
egyedül a veszprémi Petőfi Színház
állította színre 1976-ban.) Aligha kétséges:
ma, egy összecsapott, elhibázott Ember
tragédiája-bemutató senkit sem fog
megingatni Madách művének értékeiben.
Ugyanez már nem mondható el a
szélesebb közönség előtt csak lassan
ismertté váló író esetében. Ebből a
szempontból Remenyik-bemutatójával a
Csokonai Színház kissé adósa maradt a
szerzőnek, a közönségnek.
Balogh Gábor értelmezését, az előadást
a darabbal szembeni bizalmatlanság jel-

