
dezői sugallatra - teljesen különböző
műfajban játszanak. A pénzéhes keres-
kedőt játszó - máskor kitűnő Sallós Gábor
egy kabaréba lép be, és hangsúlyozottan
kikacsintós poénokra építve konferál.
Somló Ferenc pedig egy mese-játék
ügyefogyott királyaként csetlik-botlik.
Mindketten tudják magukról, hogy
mulatságosnak kell lenniük, ezért beérik
azzal, ha ők annak vélik magukat. Ezek a
súlytalan figurák találkoznak a valódi
tehetséggel, a gyújtogatóval. Gáspár Tibor
hitelesen tehetséges, okos és szimpatikus.
Így viszont szembekerül azzal a világgal,
ami őt állítólag kitermelte. Végül is
színpadi műfajok állnak szemben
egymással: az egyik oldalon a szórakoztató
komédia, a másikon a keserű groteszk. Így
nem érthetőek Herosztratosz céljai. Á
hírnév túlságosan távoli, a hatalom szinte a
kezében van - a tehetség és az idióták
küzdelme nem ígér nagy harcot -, miért
nem akarja az utóbbit? Egyetlen méltó
ellenfele van, a törvény őrzőjét képviselő
Kleon. Körtvélyessy Zsolt játssza, és
„önmagát rendezi". Megpróbál a
többiektől függetlenedni, elszakadni a
műfaji zavartól. Ezzel egyrészt tovább
fokozza a zűrzavart, másrészt viszont
önmaga számára játszható helyzetet
teremt. Befelé építkezik, kerüli a
kontaktust. Méltóságát őrző színész és
méltóságát őrző szerep találkozása
masszív, sérthetetlen, érinthetetlen figurát
eredményez. Á többiek gátlástalanul áradó
felesleges információzuhatagával szemben
(természetes emberi reagálásaikat mindig
megtoldják a lassúbb felfogásúnak
tekintett nézőnek szóló jelzésekkel), alig
mozdul, mégis vonzza a figyelmünket.
Bizonyos helyzetekben ő is tehetetlen.
Mindenki azt próbálja velünk elhitetni,
hogy évezredeken át nyúló problémákról
beszél: megszabadulhat-e a bűntől, a
pusztítás vágyától az emberiség? De
amikor a bűnös feletti ítélkezésre
összegyűlnek, mindannyian mulattatóak
akarnak lenne. A papnő bejön, és véget
nem érő imádságba kezd. A helytartó
türelmetlenül mászkál mögötte, és arcokat
vág. A papnő a földhöz veri magát, és
közben jelzi, hogy meg-fájdult a keze a
nagy buzgalomban, vagy-is csak
komolytalan formaság az egész. Á
megduplázott jelzések közepette
súlytalanná váló, nevetséges szereplőink
mögött ott áll árván Kleon, aki mind-ezt
komolyan veszi. Amikor pedig valódi
konfliktusra alkalmas hőseink - He-
rosztratosz és Kleon - találkoznak, már
régen elveszett a tét. Egyik sem képvisel

senkit és semmit. Pusztulásuk nem tra-
gédia, csak közös kivonulás a méltatlan
komédiából.

Körtvélyessy és Gáspár vergődése
nyilvánvalóan bizonyítja, mennyire ab-
szurd vállalkozás jó alakítást nyújtani egy
rendezőileg végiggondolatlan, a könnyebb
ellenállás irányát választó elő-adásban. A
színész kiszolgáltatottságán túl azonban
azt is jelzi, hogy szemben az árral is lehet
hitelességre törekedni. Ezt megvalósítani
viszont csak egy következetes, átgondolt
rendezésre, egy egységes, közösen
megszenvedett, az itt és most alakuló
viszonyokra építő produkcióban lehet.

Alexandr Gelman: Magasfeszültség (győri
Kisfaludy Színház)

Fordította: Benedek Árpád. Játéktér és jel-
mez: Gágyor Péter m. v. Rendező: Gágyor
Péter m, v.

Szereplők: Paláncz Ferenc, Gyöngyössy
Katalin.

Alekszandr Gelman: A pad (kecskeméti Katona
József Színház)

Fordította: Benedek Árpád. Díszlet, jel-
mez: Szakácsi Márta. Rendező: Szigeti Ká-
roly.

Szereplők: Réti Erika, Csendes László.

Borisz Vasziljev: Csendesek a hajnalok (József
Attila Színház )

Fordította: E. Gábor Éva. Színpadra alkal-
mazta: Komlós János. Díszlet: Iglódi István.
Jelmez: Csengey Emőke. Zene: Bácskai
György. Rendező: Iglódi István.

Szereplők: Kránitz Lajos, Mihály Pál,
Martin Márta, Borbás Gabi, Fehér Anna,
Ivancsics Ilona, Kocsis Judit f. h., Radó
Denise f. h., Rátóti Zoltán, Nagy Miklós,
Szabó Éva, Fördős Magda, Dávid Ági.

Viktor Rozov: Szállnak, a darvak (szolnoki
Szigligeti Színház)

Fordította: Morcsányi Géza, Dramaturg:
Morcsányi Géza. Díszlet: Szlávik István m.
v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v. Rendező:
Árkosi Árpád.

Szereplők: Fazekas Zsuzsanna, Kristóf
bor, Szendrey Ilona, Tóth Tamás, Szobosz-
lai Éva, Tóth József, Koós Olga, Varga
Károly, Kőmíves Sándor, Egri Kati, Le-
viczky Klára, Győry Franciska, Sashalmi
József, Roczkó Zsuzsa, Turza Irén, Zom-
bori Katalin, Takács Gyula, Philippovich
Tamás, Váry Károly.

Grigorij Gorin: A gyújtogató (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Balogh Géza. Diszlet: Gergely
István. Jelmez: Fekete Mária. Rendező: Szűcs
János.

Szereplők: Somló Ferenc, Zsolnai Júlia,
Körtvélyessy Zsolt, Gáspár Tibor, Sallós
Gábor, Horváth Zsuzsa, M. Szilágyi Lajos,
Sárkány János, Gyarmathy Ferenc, Varga
Tamás, Teszáry László.

CSÁKI JUDIT

Mindennapi operettünk

A Taps a József Attila Színházban

Á középkorú primadonna karrierje csú-
csán. A fiatal szubrett eleinte senki-
semmi, majd repülőstarttal indul idősödő
kolléganője nyomába. Úgy tűnik,
mindketten tehetségesek, ezért aztán a
primadonna szomorú a nemzedéknyi
korkülönbség miatt.

Á szintén fiatal rendező a középkorú
primadonnát szereti. Állhatatos lévén,
vissza is utasítja a szubrett felkínálkozá-
sát. De szerelmét sem veszi feleségül,
hiszen annak önálló karrierje s e karrier
mindenekfölötti fontossága nem fedi az
ideális feleségről kialakított belső képét: a
konyhatündért, az urát otthon enge-
delmesen váró szerelmetes asszonykát. Á
primadonna végül - mit is tehetne mást -
belátja, hogy sztárszerepeit mind
hevesebb ostrom fenyegeti, és szerelme
elképzeléséhez idomulva a magánéletben
véli fölfedezni a boldog jövőt. Jutalmul
valószínű, hogy a rendező mégiscsak fe-
leségül veszi.

Á fenti cselekményről nehéz elképzel-
ni, hogy drámaként működjön. Még akkor
sem, ha a kötelező - és kötelezően
vázlatos - „társadalmi hátteret" mögé
helyezzük: az amerikai show-business
menedzsereit, íróit, munkanélküli tánco-
sait, a luxuslakásokat, a szerződések ke-
gyetlen világát.

De hát a Taps - nem is dráma. A szö-
veg: librettó. Á műfaj törvénykönyve
szerint parádés kiállítás, slágeresélyes
zene, elegáns díszlet, profi tánckar, nagy-
vonalú kosztümök, nagyvilági atmoszféra
kell ahhoz, hogy egyáltalán előadhatóvá
váljék. Azaz: pénz, pénz, pénz. A szöveg
- mint illik - őrizze meg ürügy-jellegét:
szolgáljon arra, hogy két dal közt
engedelmes összekötő legyen, hatásosan
fesse alá a sztárok játékát, hang-súlyozza
a kiállítást.

A Taps olyan musical, amelyből tizen-
kettő egy tucat a Broadwayn. Témája is
gyakori - éppen, mert a színházi kör-
nyezet a legkiválóbb ürügy a táncosok,
énekesek felvonultatására, az elegancia
uralmára. Igy van ez a Dreamgirlsben
(Álomlányok), a Chorusline-ban (Kar) is.
Á Taps ugyanis - nem a Hair, de nem is a
Macskák; a Taps mai operett, leg-



alábbis olyasvalami, amit e helyett a
klasszikus európai műfaj helyett találtak ki
odaát. Egy-egy új termékének fel-
bukkanása mindennapos ügy őshazájában.

Az ilyesfajta tömegmusical hatásme-
chanizmusa összetett - és érzésem szerint
bizonyára már kodifikált is. Fontos, hogy a
produkció primadonnája valódi sztár
legyen - neki kell ugyanis behoznia a
közönségnek legalább ötven százalékát.
Nem árt, ha a bonviván is híres, a ti-
nédzserek kedvence; s ha a szubrett neve
is jól cseng legalább egy-két folytatásos
tévéműsorból. A sorban rögtön ez-után
következnek azok a kellékek, amelyeket
részben már említettünk: a pompás
díszlet-jelmez, a kifogástalan tálalás, a
profi tánckar, melynek tagjai az össze-
téveszthetetlenségig egyformák, és egy-
szerre emelgetik a lábukat, egyetlen lépést
sem vétve. A hatalmas forgószínpad, a
mindentudó színpadtechnika észrevétlenül
és tökéletesen működík -
diszletmunkásnak nyoma sincs, mert nem
tartozik a produkcióhoz. A színpadról
árad a fény, a csillogás - mert a néző ezt
vár-ja, ezért jött ide, és nem a szomszéd
házba, ahol nyomasztó drámát, netán
tragédiái játszanak.

De ugyanilyen fontos az is s ez már az
író trükkje -, hogy a cselekmény,
miközben nagy része szükségképp egzoti-
kus a nézők számára, valamilyen módon
azért kapcsolódjék hozzájuk, népszerűsítse
de legalábbis hagyja jóvá - hétköznapi
életvitelüket, ajándékozza meg őket a
sóvárgás mellett az elégedettség, esetleg a
káröröm morzsáival is. Semmi esetre se
törekszik arra, hogy a néző-t-éren ülő
középkorú asszonynak eszébe juttassa
férje ifjú szeretőjét és kilátástalan,
mindennapos küzdelmét saját korával.

Természetesen fontos a zene. Tökéletes
hangszerelésben, a lehető legnagyobb
apparátussal kell előadni - s nem látsz-
hatnak az aprócska mikrofonok a
szereplők kosztümjén; és véletlenül sem
fordulhat elő, hogy a szubrett óvatlan
mozdulatától csődöt mondjon a mikro-
fon.

Ha a józsef Attila Színház legújabb
produkciójára, Betty Comden-Adolph
Green-Charles Strouse-Lee Adams: T a p s

című musicaljének előadására próbáljuk
alkalmazni e kívánalmakat, nyilvánvaló
képtelenséget kérnénk számon. Hiszen a
színház teljes évi költségvetéséből sem
futná egyetlen musical „amerikai"
kiállítására; a színpadtechnika mesz-

Galambos Erzsi (Margo Channing) és Szakácsi Sándor (Bill Sampson) a Taps című musicalben
(József Attila Színház)

sze elmarad az optimálistól, de még a
szükségestől is; a színháznak „rendes",
prózai színház lévén - tánckara nincs,
csak színészei, akik táncolnak, a zene-
karnak, igaz, jut legalább egy aprócska
zenekari árok; a világítást behatárolja a
technika, a kosztümöt, díszletet az
anyagiak; a hangosítás nem megfelelő,
maradnak tehát a belógatott mikrofonok
és a ruhákra aggatott mikroportok; a
luxus kimerül a nádfonatos ülőgarnitúra
és a három-négy villanyfüzér
„szerepeltetésében".

Ha a T a p s matériáját tekintjük, szív-
fájdalom nélkül vehetjük tudomásul: ez a
fajta amerikai színház nem feltétlenül kell
nekünk, főként azért, mert lényeges
elemeit képtelenek vagyunk importálni.

Könyörtelenül bukkan elő a kérdés:
ugyan miért kell nekünk bemutatni ezt a
musicalt, ha kelfékei nagy részér úgysem
tudjuk átvenni, a maradékot pedig nem
érdemes ? A szokásos és jobbára
megtorpedózatlan válasz: mert kell a
zenés színház, mint egy falat kenyér; a
hazára és testre szabott, sőt korosz-
tályhoz igazított nívós szórakozás, az
operettből kinőtt - vagy abba bele se nőtt
- generáció zenés csemegéje. Kell
nekünk, akárhogy is, illetve úgy, ahogyan
elő tudjuk adni.

(Tulajdonképpen valami hasonló
történt a Macskák esetében, némi szembe-
tűnő különbséggel. Az ugyanis „magyar"

előadás lett, és szerencsésen sikerült azzá
tenni, nem a szegénységgel. Az Operából
„importált" táncosok ellenére az előadás
összetett hatásának legfőbb eleme abban
rejlett, hogy az előadók színészek, és
színészként vesznek részt a
produkcióban. A mű szerencsés adottsá-
ga, hogy nemcsak lehetőséget nyújt erre,
hanem - nívós alapanyag lévén - szám-
talan kivár hazai ötletet is elviselt, sőt.
Végeredményben pedig valami szánalmas
importcikk helyett egy karakteres,
jellegzetes, önálló előadás született.)

Nemigen érdemes számon kérni a Taps
magyar létrehozóitól azt sem, hogy miért

nem kreáltak „magyar verziót". Részben
ugyanis feltehetően azért nem, mert az
alapanyagon kívüli - honosíthatatlan
elemek következetes lehámozása után alig
egy léggömbnyi anyag maradhatott volna
a kezükben, amivel nem lehet kezdeni
semmit. Ismét -- most már másik oldalról
felmerül a kérdés: miért is kellett
bemutatni itthon ezt a tucattermék
musicalt?

A rendező lglódi István az előadásban
erre egyértelműen úgy válaszol: mert a
színház társulatának tagja Galambos Er-
zsi, aki művész-előéletét ebben a világban
élte le; kézenfekvőnek tűnt tehát egy ilyen
testreszabott szerepet ráosztani.

Ez is lehetne megfelelő válasz - ha iga-
zolná az előadás. Ha nem az történne,
ami történik: Galambos Erzsivel az élén
ezen a színpadon majdnem mindenki azt
hiszi, hogy prózai színházhoz méltón
értelmet, tartalmat, drámát kell keresni és
felmutatni az alapanyagban. Hogy komoly
kérdésekről komoly szó meg ének esik itt,
önkifejezés, személyiségboncolgatás,
konfliktus, jellemek csatája zajlik.

Sajnos: zajlik is. Nem mondható
ugyan, hogy valaminek a rovására - de
mégis erőltetetten, mesterkélten, hamisan.
Rákényszerítenek bennünket, hogy a
sovány és lapos cselekményre figyeljünk
;éljük bele magunkat a drámai konf-
liktussá „emelt" lapos lélekboncolásba.
Melynek középpontjában az életkor áll: a

T a p s színésznője épp egy olyan darab
főszerepét játssza, amelyben valójában
jóval fiatalabb színésznőre lenne szükség;
szerelme is sokkal fiatalabb nála, tehát
aggódik, hogy elveszti. Ez a primadonna
egyébként tökéletes ember és jellem -
Galambos játéka erőteljesen hangsúlyozza
ezt még apróbb hibái is erénynek tűnnek.
Maga mellé veszi - karitatív cselekedet az
elesettnek látszó fiatal lányt, rajongóját.
Aztán féltékeny lesz rá - bocsánatos bűn -
, előbb a magánéletben, majd a
szakmában is. Persze nem alaptalanul. De
mert jó ember, végül elnyeri méltó
jutalmát - ha nem is az



Margo Channing: Galambos Erzsi (MTI fotók)

örök ifjúságot, de -: sztár marad, meg
szerető is, sőt, ha minden jól megy, még
feleség is lehet belőle.

Érthetetlen, hogy a primadonnát ját-szó
Galambos Erzsi miért képzelte, hogy az
egyszerű szereposztási megfelelésen túl itt
többről is szó van. A sablonos for-
dulatokban, naiv mondatokban felfedezni
vélte az életkor, az öregedés tragédiáját;
sőt, a színészi pálya ősi törvényszerűsé-
geinek, szükségszerű konfliktusainak
plasztikus mélységét. A felületes kis szó-
párbajokba komor indulatokat, mély tar-
talmat sejtető érzelmeket vitt bele. Szinte
hihetetlen, de igaz: Iglódi István rendező
ráhagyta a színésznőre, hogy „személyes
drámát" kerekítsen a semmiből. Ahelyett,
hogy visszaterelte volna arra az útra,
amiért a szerepet ráosztotta: hogy
Galambos énekeljen, táncoljon, szép
legyen, elegánsan vonuljon le az operett-
lépcsőn - profi módon tegye a dolgát.

A hamis szerepértelmezés - egyáltalán :
a szerepértelmeZés - ellenére sem születik
dráma a színpadon. Ugyanakkor a
klasszikus elemek háttérbe szorítása, a
zene, a tánc, az ének mellékes jellege még
inkább a produkció tartalmatlanságára
hívja fel a figyelmet. Galambos - szerepé-
nek középponti helyzete miatt - véglegesíti
a félreértelmezést, s ez törvényszerűen
kihat az összes szereplő játékára. Ezért
természetes, hogy félresiklik a fő-iskolás
Pápai Erika alakítása is - hiszen legfőbb
feladata az lenne, hogy folyamatos
ellenpontként létezzen a színpadon. Pápai
Erika - aki nemrégiben a Mahagonnyban
egészen bravúros alakítással hívta fel
magára a figyelmet - tanácstalanul lézeng
a színpadon, s látnivalóan fogalma sincs
arról, milyen eszközökkel tehetné hitelessé
ez t a hitelesíthetetlen figurát. Iglódi
Istvánnak a fiatal színész-

nő ösztönös zavarából is látnia kellett
volna, hogy a produkció félresiklik.

Pápai Erika szerepe - Eve Harrington -,
ha lehet, még sablonosabb, mint a
primadonna Margo Channingé. Kezdet-
ben színházrajongó fiatal lány, akit sze-
rencsétlen sorsa és a sztár iránti forró
rajongása némileg infantilissá tesz. Ami-
kor a primadonna közelébe kerül, foko-
zatosan magára talál, határozott szervező,
a titkárnők gyöngye lesz belőle, sőt
ambiciózus színésznő, természetes ön-
zéssel, gátlástalansággal. Egészséges ösz-
töneinek engedelmeskedve előbb a ren-
dezőnek, a primadonna élettársának
ajánlkozik fel - akihez kétségtelenül job-
ban illik, mint kolléganője -, majd a
visszautasítás után gátlástalanul karrierje
szolgálatába állítja női vonzerejét. Tör-
ténete lapos kis fércmű, amelyen csak
ront, hogy a szerzők „rátettek még egy
lapáttal"; a végén ugyanis kiderül, h o g y

kezdettől fogva hazudik, gonosz boszor-
kány, aljas gazember - csak éppen tehet-
séges. Pápai Erika sikertelenül próbálja
eljátszani ezt a képtelenséget - és akár-
csak Galambosnál, nála sem lehet másra
figyelni, mert a „rendezői értelmezés"
jegyében az ének, a tánc mellékes.

A rendezőt, a primadonna szeretőjét
Szakácsi Sándor játssza, vendégként. Hi-
hetnénk: azért hívták meg a szerepre, mert
a zenés műfajban nyújtott eddigi alakításai
alapján érdemesnek vélték e fura bonviván
eljátszására. Valójában azonban bárki
megtette volna, hiszen Szakácsinak egy
parányi lehetősége sincs a rra , hogy
fordítson valamit az előadás tengelyén.
Gyengén megírt szerepe nem középponti
szerep, nem ütköző, csupán kettős
untermann; mindössze annyit tudunk róla,
hogy szeretné szeretni a primadonnát,
otthonülő, bájos kis feleségre vágyik, és
hogy Pápai Erika nem az esete. Itt-ott
mutatkozik némi hajlam Szakácsi
játékában arra, hogy ne vegye véresen
komolyan az egészet - de hát fegyelmezett
színész.

Az előadás egyetlen, legalább stílusban
tartott s ezért élvezetes alakítása Józsa
Imréé, aki a sztár-királynő hűséges belső
inasát, fodrászát, öltöztetőjét, egy
piperkőc, homoszexuális fiút ját-szik.
Karakterszerep, megjátszható poénokkal -
és Józsa élénken, szellemesen él is a
lehetőséggel.

Nemigen tudnak mit kezdeni magukkal
a mellékszereplők. Némelyiküknek - mint
például az írót játszó Újréti Lászlónak és a
feleségét alakító Borbás Gabinak - még
holmi ármánykodás is

osztályrészül jut. Újréti - tán jobb híján -
szupergátlásosra és kicsit ütődött-re veszi
a figurát, míg Borbás Gabinak néhány
jelenetében egész „ívet" kell végigjárnia:
az ifjak gyámolítójától a csel-szövő,
hűtlen barátnőn át a megtért bűnősig és
megcsalt feleségig. Makay Sándornak a
producer ki sem dolgozott szerepe jut;
egyetlen jelenetében, amikor legalább
félelmetes lehetne, motiváció hiányában
nevetségesen kisszerű. Ő se tehet
semmiről.

Miként a többiek se. A színészekből álló
tánckarban ki-ki tudása szerint végzi
munkáját - a rendező igyekszik is tekin-
tettel lenni az egyéni képességekre, illetve
azok hiányára. Ekképp alakult, hogy a
karból nyilván színészi tálentuma alapján
kiemelt Ivancsics Ilona a megfelelő
tánctudás hiányában széken ülve vagy
asztalon állva énekli el a rájutó számot.
Szlávik István díszlete szeretne nagyvo-
nalú lenni - és alaposan megdolgoztatja a
díszletezőket a megannyi átrendezéssel,
akik igencsak nehézkesen mozgatják a két
hatalmas, félkör alakú falat.

Selmeczy György minden tőle telhetőt
megtett - ennél többet csak akkor tehetett
volna, ha itt-ott másik zenét ír. Reinthaller
Éva koreográfiája alkalmazkodott a
rendelkezésre álló képességekhez.

Iglódi István - mindezzel együtt avagy
ellenére - biztos sikerelőadást pro-dukált a
József Attila Színházban. Tiszteletre méltó
következetességgel és el-szántsággal
folytatja törekvését: változatos
műfajokban, stílusokban, hangvételekben
gondolkodik. A színház - az eltávozottak
nyilatkozatai ellenére - egy-re több
határozott részeredménnyel jelentkezik,
kis lépésekkel - néha kerülők-kel - halad
előre. Aligha hihető, hogy Iglódi István
rendező - a műfaj értője, mint erről az Ódry
Színpad Vad nők című előadásán is
meggyőződhetünk --ne látná pontosan, hol
csúszott félre ez az előadás. Nyilván
Iglódi István főrendező - s a színház
menetéért is felelős veze tő - döntött úgy: ez
kell, így kell.
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