
CSÁKI JUDIT

„Hajhó! Zengj, te
szabad szél ! "

Túl vagyunk már azon a - lassan törté-
nelminek nevezhető - korszakon, amikor
az új eszme új kultúrpolitikája egyik
alapvető törekvése az operett moderni-
zálása, a megváltozott politikai helyzethez
való tartalmi igazítása volt. Nemcsak
nálunk. Az elhatározás - melyet számos
tett követett - abból az egyébként helyes
felismerésből fakadt, mely szerint a
hatalmas népszerűségnek örvendő klasz-
szikus műfaj teljes kiirtása képtelenség,
következésképp helytelen.

Az operett - rehabilitálva - mára már
elfoglalta a közönség igényeinek megfele-
lő helyét a színházi műsorpolitikában;
nemcsak a Fővárosi Operettszínházban,
hanem majd' minden vidéki színházban is
rendszeresen jelen van - mert kassza-siker.
Egy-egy fellángolástól eltekintve
megszűnt az a kísérletezgetés, amely a
formai alapelemeket változatlanul hagyva
modern, „mai" tartalmakkal próbálta
kitölteni a hagyományos operett-szerep-
köröket, s cselesen túljárva a közönség
eszén, a magasrendű kortárs művészet
szintjére emelni a múlt örökségét. Ma már
csak elvétve hiszik, hogy például az
aluljárók csellengő fiataljairól éne-kelhet
könnyfakasztó dalt a szubrett.

Az a néhány próbálkozás, amely a kor
operettjét próbálta néhány évtizeddel ez-
előtt életre kényszeríteni - a műfaj törté-
netének egy része. S ha csak valamelyest
is sikerült céljait megvalósítani - ma már
fontos kordokumentum. S mint ilyen -
indokolt lehet újrajátszása egy
megváltozott társadalmi-szellemi aurában.

A kaposvári Csiky Gergely Színház-ban
Miljutyin-Dunajevszkij Filmcsillag című
zenés bohózatát mutatta be a társulat, Ács
János rendezésében. Annak idején - 1949
tavaszán - Budapesten a Művész
Színházban készültek az előadás-ra, végül
a Vidám Színház mutatta be 1949 őszén.
Még ugyanebben az évben tűzte műsorára
a miskolci, a kecskeméti és a pécsi színház
- ez utóbbi felújította az előadást 195 5-
ben. A Déryné Színház repertoárján 1957-
ben és 1970-ben szerepelt a Filmcsillag.

A szolnoki Szigligeti Színház Vinyi-

kov-Kracht-Tipot-Dunajevszkij Szabad szél
című operettjét mutatta be; rendezte
Csizmadia Tibor. Idén ez volt a november
7-ét köszöntő díszelőadás. - Szolnokon
nem először került színre ez az operett:
korábban 1956. április 4-én, szintén
díszelőadásként játszva mutatták be
először. A mű magyar bemutatója 1950
tavaszán volt az Operettszínházban; 1951-
ben Miskolcon, 1953-ban a Fa-
luszínházban, 1955-ben és 1956-ban két
amatőr csoport előadásában, 1959-ben Bé-
késcsabán, 1960-ban, 1969-ben és 1977-
ben Szegeden, 1973-ban Pécsett és 1975-
ben Győrben játszották.

A kiokosított filmcsillag

A kaposvári társulatnak jelentős rutin-ja
van már a tekintetben, hogy - minden
„direkt" változtatás nélkül - hogyan is
láthatók el mai hangsúlyokkal ezek az
operettek, az ilyesfajta művek. Néhány
esztendeje az Állami Áruház - igaz, tős-
gyökeres hazai termék - igen hatásosan
működött a kaposvári hangszerelésben;
talán részben azért, mert az eredeti mű is
jól állt a lábán. A Filmcsillag gyengébb.

Ezen a zenés bohózaton - a műfajnak
megfelelően nevetni kellett. Két ellentétes
karakterű ember megtévesztő ha-
sonlóságából adódnak a kavarodások -
klasszikus bohózati alapelem. A komor-
komoly, életidegen atomfizikusnő, aki
korszakalkotó „image"-ával - a tudomány
forradalmi szolgálatába szegődött új
típusú emberségével - filmre kívánkozik
az új művészet igényei szerint. A
helyzethez tanulság is tartozik: a tudós is
ember, sőt a tudósnő is nő - még a
szocializmusban is. A tanulság másik felét
a másik nő hordozza: a színésznő is lehet
értelmes, erkölcsös, bár látszólag
túlságosan is felszabadult. A fiatal, kezdő
kis színésznő élete első jelentős feladatát
kapja a tudósnő alakításában, s bár
nyomasztja őt a felelősség, mégis meg-
őrzi életvidámságát. A két nő - egymás
élethelyezetébe keveredve - szükségsze-
rűen közelíteni kezd egymáshoz.

A Filmcsillag soványka története annak
idején sem számított a műfaj csúcsai közé.
Éppen ezért nehéz mindenféle fel-újítása -
- legyen szó akár abszolút hű
újrajátszásról, vagy - a változásokhoz
szabott - áthangszerelésről. Kaposvárott
ráadásul egyikről sincsen szó: Ács rende-
zése valahol a kettő között jár, s ezúttal
kissé következetlenül. Bizonyos részek
feltűnően és pontosan kidolgozottak -
főleg azok, ahol a szöveg kevésbé, a lát-
vány inkább játszhat szerepet; másutt

- a történet szimpla továbbvitelénél -
mintha lankadt volna a rendezői figyelem.

A. színészek természetesen otthon van-
nak ebben a stílusú játékban. Számukra
nem okoz gondot a másutt alapvető
kérdés: hogyan kell viszonyulni az írott fi-
gurához úgy, hogy annak időben változó
jellegzetességei eljátszhatók legyenek.
Rendszerint - mint a korábbi hasonló
próbálkozások bizonyítják - sikeresen ma-
radnak meg azon az úton, amelyen minden
didaxis és karikírozás nélkül játszatni lehet
az eredeti mellett a közben eltelt időt,
illetve a lezajlott - vagy csak kívánatos -
szemléleti változásokat. A hatásban
többnyire sikerül elérni, hogy szándékuk
és a közönség reakciója meg-feleljen
egymásnak.

Á Filmcsillag esetében ez jókora üres-
járatokkal sikerül csak. Az üresjáratok
ezúttal nem a színpadi játékra, ha-nem a
gondolati - rendezői kidolgozottságra
vonatkoznak. Ahol Ácsnak nem jutott
eszébe semmi érdemleges, ott túlságosan
előtérbe kerülnek a mű gyengéi;

Ács János leginkább a darab forgatás-
jeleneteit töltötte ki jellegzetes
„snittekkel": a szocialista realista
műalkotásokat létrehozó nagyüzemben
ezúttal szimbólumértéküktől megfosztva
tárulnak elénk a futószalagon gyártott
jelképek. A vörös zászlót szélgép
segítségével lobogta-tó lányalak, a tudósnő
mesterkélten puritán tárgyi környezete
látványértékük-kel fejezik ki ugyanazt,
amit akcióban az elnagyolt, odakent
„műremekek". A nagyipari
érdektelenséggel dolgozó rendező -
Spindler Béla - és ügybuzgó, fontoskodó
asszisztense - Bezerédy Zoltán - terepe ez;
nekik ilyenkor van is jó játéklehetőségük.
Sok-sok apró patron sül el ilyenkor annak
rendje s módja szerint, s az elismerésre
méltó találékonyságba csak cseppnyi
vegyül a megszokásból, az előbb-utóbb
megunható, mert változás nélkül ismétlődő
színészi megoldásokból. Bezerédy például
számos jelenet jó-pofa játékmestere, de
nyüzsgése, ismétlődő poéngesztusai
megsokallhatók ezen az estén.

Á .Filmcsillag ezúttal a színpad csillaga is:
Básti juli játéka az előadás legnagyobb
értéke. Básti olyan fokon koncentrál a két
alak közti gyors és egyértelmű váltásokra,
hogy sohasem téved: hibátlanul tisztán
hozza mindkét figurát. Á rendkívüli
tehertételt jelentő szerepbe nem is fér
egyetlen mesterkélt megoldás sem; sőt
légiesen könnyedén mutatja



Szabad szél - szélcsendben

I la lehet, még a kaposvárinál is veszé-
lyesebb vállalkozásba fogott Szolnokon
Csizmadia Tibor. A Szabad szélnek
ugyanis nemcsak történelmi múltja, ha-
nem közelmúltja, sőt, jelene is van - egy
olyan kontinuitásban kell pontot, s ha le-
het, fordulópontot képezni az előadással,
amelynek nem minden eleme tisztázott ma
sem.

A Szabad szél ezenkívül népszerű ope-
rett - melódiáit az is ismeri, aki a mű-vet
sose látta. Ezek a dalok többségük-ben jók
is s betöltöttek egy ma már fel-tétlenül
történelminek nevezhető hivatást: a
romantikus-forradalmi muzsika tettekre
pezsdítő funkcióját.

Ez az operett még szigorúbban tartja
magát a műfaj törvényeihez, mint a Film-
csillag. Nemcsak a szerepkörei, de még a
szerepkörök viszonyai is igazodnak a
klasszikusokéhoz; az aktualizálás mind-ezt
figyelembe véve következetes és mindenre
kiterjedő. A szerelmeseket a klasszikusnak
tekinthető osztályérdekeken kívül itt
ideológiai-politikai ellentétek is próbára
teszik; a cselekmény bonyodalmai, intrikái
közt pedig első helyre a forradalom védői,
az egykori partizánok, illetve az
ellenforradalmárok és a régi rendszer
híveinek harca kerül.

Csizmadia Tibor megbízott a masszív
és közismert alapanyagban, és
támaszkodott annak utóéletére is.
Legfontosabb rendezői instrukcióként
feltehetően a hűséget kívánta meg
színészeitől, az őszinteséget, a beleélést, a
maradéktalan „hitet". S bár a kritikusi
székből az előadást látva könnyű
megítélni, hogy ez látszik az egyetlen
játszható meg-

oldásnak - Csizmadiát mégiscsak elis-
merés illeti azért, hogy nem hagyta a ka-
rikírozás vagy a paródia felé csúszni a
produkciót. Az e témában megszokott
gyakorlattól eltérően ahhoz, hogy távol-
ság, rálátás teremtődjék a mű ábrázolta
kor és jelenünk közé -- az előbbit a maga
tisztaságában kell tudni felmutatni. A
kétségtelenül meglévő kockázat ellenére
bízni kell a közönség nagykorúságában s
abban, hogy levonja a szükséges követ-
keztetéseket.

A hűség, az operettes előadásmód
visszafogottan jelenik meg a színpadon --
teret adva a már említett művön kívüli
változásoknak. A Szabad szél, amely ko-
rábban elsősorban hősies pátoszával ha-
tott mozgósítóan a közönségre, most
szélcsendben pergeti elénk ugyanazokat a
patetikus elemeket. Amikor Márki), a
partizánvezér szoborszerű pózban, kis
terpeszben, felvetett fejjel dalolja a cím-
adó dalt, társai megfogják, és szépen las-
san, óvatosan hogy el ne törjön egy
talapzatra emelik. Tőle néhány méterre -
legfontosabb díszletelemként már úgyis
ott áll „párja" a másik szobor, egy
domborműszerű félalak. Ilyen és ehhez
hasonló apró játékok adják meg az
előadás speciális színét,

Nem lehet ugyanis nem észrevenni: el-
sősorban is szoborszerűvé lett ez az egy-
kor éppen aktualitásával ható, „modern"

operett. Monumentalitás jellemzi a fő
konfliktust, amelyben mindjárt egy rend-
szer léte, sorsa, egy kis nép szabadsága
forog kockán; ehhez mérten monumen-

tátisak az alakok, s nemcsak a partizánve-
zér Márkó, hanem a „koromfekete" Georg
Sztán is. Elsöprőek a szenvedélyek, s
nemcsak Sztella önzetlen szerelme, amely
még önmaga feláldozására is képessé ten-
né a lányt szerelme életéért, hanem a mat-
rózok forradalmi hevülete is. A két - po-
litikailag - szemben álló tábor között
persze most is lézengenek köztes figurák,
de még az ő ideológiai ingadozásuk is
eltökéltséget, nagy lelkierőt takar - s
kevéssé takarja cl a látszatot, hogy
tulajdonképpen a ,,jók" előretolt kémei
ők. A tő-kés, reakciós, burzsuj Georg
Sztán öccse, Miki Sztán az egyik; amikor
megtudja, hogy bátyja a partizánok
árulója volt, lehull szeméről a fátyol, s
sietve egy idő-szerű mésalliance-ra
cseréli márkinő menyasszonyát. Sztella
anyja, aki szerepe szerint amolyan
rettegő kisember, nagyon szeretné lányát
biztos helyen és biztos egzisztenciában
Georg Sztán oldalán - látni, de némi
habozás után egyértelműen a fiatalok és a
forradalmi erők mellé áll.

Elsöprő győzelmet aratnak a jók. A
fondorlatos cselt leleplezik, s bármennyi-
re vágynak a matrózok a nyílt tengerre,
nem indulnak el a fegyvert szállító hajók-
kal egy kis ország szabadsága ellen. Lel-
kesen ünneplik győzelmüket s az ellenség
csúfos bukását - egy tengerparti
strandolással: fürdőruhát öltenek mind-
annyian, s a sokak számára jól ismert
madzagos fecskékben s a nők szoknyács-
kás fürdőruhákban zengik a finálét.

Csizmadia rendezése elsősorban követ-

Básti a két nő fokozatos változását is. S
ahogy ez Kaposvárott már szokás - a
maguk módján kidolgozottak és jók a
mellékszereplők, karakterfigurák. Mar-
gitai Ági alkoholista vénlánya hálás sze-
rep -- a művésznő ki is használja minden
lehetőségét. Ugyanígy élvezetes kabi-
netalakítás a behálózás elől folytonosan
menekülő Bubencové - Kátay Endréé is;
s a darabban is elfér még egy alkoholista.

Szegő György díszletének, illetve az
általa tervezett látványnak egyes részek-
ben kimagasló szerep jutott: az előadás
létrejöttének okát kellett megmagyaráz-
nia. Az említett pontokon ez sikerült is.

Nem sikerült átütő előadást produkál-ni
a Filmcsillaggal. Idő, energia, fantázia s
egy jobb alapanyag kellett volna -
Kaposvárott már bizonyára tudják.

Bezerédy Zoltán, Básti Jul i . Spindler Béla és Dá n f f y Sándor a kaposvár i F i lmcsi l lagban
( Fáb i án J ó zs e f f e l v é t e l e )
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ezetességével győz meg. S bár a színészi
átékban két, egymástól élesen elkülönülő
onal szakítja ketté az előadást - távolról
e az ideológiai frontvonalakat követve -,
z eredmény mégsem zavaró. Á két
őszereplő, a Sztellát játszó Roczkó
suzsa és a Márkót játszó Takács

Gyula a legteljesebb elszántsággal s
legjobb tudása szerint keltette életre az
eredeti operetthősöket; komoly ének-
teljesítményükkel és őszinteségükkel is a
valóságosságot hangsúlyozzák. Roczkó
Zsuzsa és Takács Gyula alakításában a
szabad szél körül vihar tombol - a szél-

csendet a többiek játsszák köréjük. Á
kontraszt eredménye az a hitelesség,
amiről már szó esett, s ez egyben a ren-
dezői elgondolás igazolása is.

Az elmaradhatatlan táncoskomikusi
szerepkörben a tradíciókhoz híven most is
ketten játszanak: Filipp és Foma, a két
tengerész, Márkó barátai, elmaradhatatlan
kellékeikkel, humorral és két hozzájuk való
lánnyal. Ok a „nép gyermekei", akiket a
kórus sokszoroz meg, mind a négyüket,
hasonló hajviselettel és hason-ló ruhában -
ahogy kell. Philippovich Tamás, Varga
Károly, Bárdos Margit és Simó Éva
négyese kellemes, realisztikus aláfestése a
főszereplő párosnak.

Az előadás egyik legjobb alakítása Egri
Katié. Ő Diabolo Pepita, a mésalliance
alanya az ifjú Miki Sztán életében. A
kitűnő színésznő nagy intelligenciával
játszik - ő az egyik a kevesek közül a
színpadon, aki tudja e furcsa korhűség mai
hatását, s mindkét vonulatba bele-
belejátszik, jól egyensúlyozva a számára
engedélyezett vékonyka sávon. Hozzá tar-
tozik - legalábbis játékfelfogásban - az
anyát játszó Falvay Klári és a Mikit ját-szó
Nagy Sándor Tamás.

Antal Csaba díszlete jól megoldja a fel-
adatát: jelmezei ennél sokkal jobbak,
ötletesebbek, jobban tükrözik az előadás
szellemét.

A szolnoki Szabad szél szól mindazok-
nak is, akik a jól előadott, szépen játszott,
kellemes emlékeket ébresztő operettre kí-
váncsiak.

Mijutyin-Dunajevszkij: Filmcsillag (kaposvári
Csíky Gergely Színház)

Fordította: Takács Tilda. Díszlet: Szegő
György. Jelmez : Szakács Györgyi m. v.
Rendező: Ács János.

Szereplők: Básti Juli, Spindler Béla, Rózsa
Tibor, Gyuricza István, Dánffy Sándor, Be
zerédy Zoltán, Margitai Ági m. v., Kátay
Endre m, v., Dunai Károly, Rácz Kati, Sze-
gő Zsuzsanna, Gangli Edit, Cselényi Nóra,
Guttin András, Mohácsi János, Kristóf Ka-
ta, Tóth Eleonóra, Serf Egyed, Somló Fe-
renc, Vizsnyiczai Erzsébet, Nagy Mari, Ka-
mondy Imre, Dunai Károly.

Vinyikov-KracHt-Tipot-Dunajevszkij: Szabad
szél (szolnoki Szigligeti Színház)

Fordította: Hámos György és Gáspár
Endre. Díszlet- és jelmeztervező: Antal Csa-
ba. Koreográfia: Barta Judit m. v., Horváth
Irén. Dramaturg: Morcsányi Géza. Rendező:
Csizmadia Tibor.

Szereplők: Roczkó Zsuzsa, Takács Gyula,
Falvay Klári, Philippovich Tamás, Varga
Károly, Egri Kati, Bárdos Margit, Simó
Éva, Sebestyén Éva, Zala Márk, Nagy Sán-
dor Tamás, Téli Márta, Mucsi Zoltán, Ár-
deleán László, Horváth László.

oczkó Zsuzsa és Takács Gyula a Szabad szélben (Szoboszlai Gábor felvétele)


