
sai, ahogyan az idegeneknek szóló
pocskondiázást tűri. Es még sorolhatnánk.
De hogy mindezek ellenére az előbbi
értelemben is „bejön" a papír-forma, azaz
a tizenkét szerep nem válik tizenkét igazi
karakterré, hogy az alakok többnyire nem
három-, csak két-dimenziósak, az a
szerepek említett váz-latossága mellett is
elgondolkodtató. Azt hiszem, ebből a
szempontból az előadás egyik legfőbb,
előremutató tanulsága Téri Sándor
alakítása. Az ő személyében volt bátorsága
a rendezőnek kockáztatni, a hebegő,
félszeg z. esküdt szerepét olyan színészre
osztani, aki nem ilyen feladatokat szokott
kapni, aki alkatilag sokkal inkább a
jelentéktelen szépfiú szerepkörére
predesztinált, s aki éppen ezért itt színész
lehet igazán, azt teheti, ami tanult
mestersége, kedvére játszhat. Téri él is a
lehetőséggel, eddigi pályafutásának talán
legjobb teljesítményét nyújtja. Minden
ízében ki van találva a figura. A félénk,
vissza-fogott, suta mozdulatok, ahogyan
fél fenékkel meghúzza magát a széken; a
rebbenés, amit az első durva, hangos szó
vált ki belőle; a nekibuzdulások és
visszahőkölések; a tétova testtartás, hang-
hordozás; a sután nett filoszalkat. Es
mindemögött a rejtett, elfojtott, de
lassanként ágaskodni kezdő öntudat.
Csetlés-botlása éppen csak súrolja a ko-
mikum határát. Remekül fölépített ala-
kítása igazolta a rendezői merészségét, ami
azonban Harsányi Gábor esetében például
már sajnálatos módon tova-tűnt. Azt a ki
tudja hányadik üres-fejű, rágógumit
majszoló vagányt osztotta rá Békés
András, amilyent számtalan változatban
láttunk már tőle, s amit éppen ezért talán
csak rá nem lett volna szabad osztani.
Nyilvánvalóan van-nak a színész egyéni
karakterének is átléphetetlen határai, de
Harsányi számára, azt hiszem, kínálkozott
volna a darabban nagyobb erőpróbát
jelentő feladat. Ahogyan a többiek
számára is, egy kevésbé „bombabiztos"
szerep-osztásban.
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„M i t hoz a múlt?"

A Táncdalfesztivál "66 Szolnokon

Ez a színielőadás már évekkel ezelőtt „be
lett ígérve". Azután - hol ezért, hol azért -
nem került rá sor. A várakozás - ahogy
mondani szokás - fokozódott, s legendák
kaptak szárnyra.

Az előadás elején Takács Marikák jön-
nek be a színpadra. Jobbról be, majd el a
süllyesztőben, középen. Legalább öt
Takács Marika. Amikor már nem is
nevetünk, bejön újabb három - két nő és
egy nőnek öltözött férfi -, és dicséretes
együttmozgással és együttbeszéléssel
prezentálják Takács Marikát. Nem
parodizálnak bántóan - épp csak annyira,
hogy eszünkbe idézzék az eredetit. Ez
finom színházi gag .. .

De nem is ez az eleje. Hanem az, hogy a
miniatürizált pesti utcán miniatürizált
járművek - a hatvanas évek „luxusautói":
Pobeda, Trabant, Moszkvics meg Csajka
(ez utóbbi csak később mutatkozik) -
mennek körbe-körbe. A piros lámpánál
megállnak, ellentétben a minduntalan
szabályt sértő igazi gyalogosokkal, akiket
le is fütyül a szintén kicsinyített rendőr. Ő
- a bábu - egyéb-ként egy percre sem
távozik a színpadról; s róla se távozik a
fejfény. Kezében kis füzet és írásra emelt
toll. Jelen van.

Tehát Takács Marikák. Bemutatják a
fesztivál zenekarát - felemelkedik a pesti
utcát, a házakat mutató függöny, a színpad
azzá lesz, ami, a Táncdalfesztivál
színpadává. Bemutatják a zsürit,
bekonferálják az első számot, bejön az
előadó - és Nagy Sándor Tamás néhány
mozdulattal, kevés, de jellegzetes mimi-
kával pontosan imitálja Vámosi Jánost, és
szépen, tisztán elénekli a dalt elejétől
végig: „Mit hoz a jövő, ki tudja még, írják
a sorsnak könyvét ..." A közönség
egyelőre még nem tudja, ez csak a keret-
játék vagy maga a darab, de szívesen
hallgatja újra a dalt, díjazza a teljesít-
ményt: tapsol. A produkció vége átfordul
az Angyal-sorozat paródiájába - ez már
fricska ugyan, de "ehető": lehet ne-vetni.

A zsüriről egy régi kormány jut a
szerzők eszébe: Apponyi gróf szólítja
szavazásra társait, Jászi Oszkárt, Harrer

Pált s másokat. Kis fejtörés árán világossá
válik: egyfajta totális értékzavart tesznek
itt nevetségessé, amely a táncdal-
fesztiválban öltött testet valamikor a
hatvanas évek közepén.

Az ötletek ismétlődnek. A második
számot Koós János énekli: „Annyi ember
él a Földön ..." Ez Stirlitz-paródiába
fordul, a zsüri szavazása a jaltai
konferenciát idézi .. .

Fenyeget a veszély: nincs annyi emlé-
kezetes tévésorozat s történelmi megálla-
podás, mint amennyi dal a fesztiválon S
valóban: a játék fordul. A helyszín. ismét
a pesti utca, a maga pontos és korhű
kellékeivel: a járdasziget oszlopa, a vil-
lamosmegálló táblája és a járművek -
köztük a „faros" ikarusz - elté-
veszthetetlenül a hatvanas évek rekvi-
zitumai.

„Ne vigyük szociális otthonba a nagyit"

- nyafog egy kisfiú a nagypapa kezét
rángatva. A nagyi persze be-vonul a
szociális otthonba, hiszen akkoriban
részben e körül kulmináltak a társadalmi
indulatok. Részben meg a körül, hogy
sokat kell várni a villamosra.
Természetesen senki nem veszi észre,
hogy mikor végül bedöcög az öreg vil-
lamos - Szabó István szép álmainak egyik
hőse -, a fent szárnyaló szputnyikkal
folytat párbeszédet. A nézősereg -
miközben a villamos szépen elszunnyad a
várakozók ölében - szembenézhet hajdani
provinciális önmagával.

Mert hát tény, hogy akkor, 1966-ban mi
táncdalfesztivált rendeztünk. Ez volt az az
össznépi esemény, amely feledtetni tudta
velünk, hogy körülöttünk világ van, sőt,
világhelyzet. Mi viszont a húszas-
harmincas évekhez képest alig mo-
dernizált dalszövegekre andalodtunk el:
„Bizony így van ez, szívem, szeptember
táján . . . nincsen olyan ember, ki ne
érezné egyszer, hogy sírni kell . . . mi fáj,
gyere, mesélj . . . még fáj minden csók .. .
mennyi kaland, mennyi szerelem, más ez
a szerelem . . . úgy élvezem én a strandot
..." Kérdés ugyan, hogy ez mennyivel
mélyebb jellemzés a kor emberéről, mint
az, hogy orkánkabátot hordott.

Tévét néztünk a hatvanas években,
Angyalt és a Tenkes kapitányát; a
gyerekek sablonszöveget tanultak az is-
kolában. Országnyi háború tombolt Szö-
rényiék hosszú haja és a „fájfájfájfáj"

miatt; nemzedékek ágyúztak egymásra,
miközben a háttérben egyre erősebben
tombolt a „She loves you, yeah, yeah,
yeah".



Még a Himnusz is felidézhető. Igaz, a
közönségnek eszébe sem jut - nem is
juthat - felállni, hiszen egy guberáló
öregasszony kezében szól a magnós rádió, s
a Himnuszt focimeccs követi. Egy-kori
jelenségeink közé belefér a „talpra,
magyar" is - és egyáltalán : beleférne
majdnem minden, miközben mind hatá-
rozottabb hiányérzetünk támad. Egy-kori
kellékeink és divatjaink között nem
találjuk egykori önmagunkat.

Schwajda György és Szikora János - a
színpadi alapanyag szerzői - szemmel
láthatóan az ötletek szaporítására
törekedtek. Ha már se hőse, se története

nincsen a Táncdalfesztivál '66-nak, legalább
az kiderül belőle - kétségtelenül színházi
formát öltve -, milyen zenét szerettünk,
hogyan öltözködtünk, meddig szárnyaltak
- vagy süllyedtek - álmaink. Némi
segítséggel arra is rájövünk, hogy ma csak
a kellékek, a tárgyak változtak, a
tévésorozatok nem, a dalszövegek alig.
„Zümmögőkórus" vagyunk ma is, ki
hosszú hajjal, ki farmerban. Nem kérdés,
hogy szociális otthonba adjuk-e a nagyit-
mert adjuk -, ennyivel kevesebbet adunk

erre a látszatra.
De nem derül ki: ki hordta az or-

kánkabátot annak idején, ki állt csata-
sorba a hosszú hajért, és ki ellene, ki
nyafogott farmernadrágért, és ki nem en-
gedte. Kikből is áll a „zümmögő-kórus", s
ki akasztja föl magát közülük, s miért. Ki
a rendőr, és kit ír fel. S még kevésbé derül
ki: kik álmodták

papírra - körülbelül épp ekkor - az új
gazdasági mechanizmust; kikben rejtőzik
a kétely, ami megrázkódtatássá nehezül
két évvel később. Aki a szolnoki szín-
padra lép - nincs arca. Az énekeseknek
persze van, de az a legkevésbé fontos.

Az előadás stílusvilága kissé zavaros.
Nem a korhűséggel, az atmoszférate-
remtéssel van baj, hanem eszközeivel:
hol „egyenesben", csúsztatás nélkül, hol
pedig az irónia távolságteremtő jellegé-
vel elevenednek meg - még a külsőségek
is. Az alapanyagból lehetne más-ként:
egységesen - de akkor bizonyos
közönségrétegek szimpátiájáról le kelle-
ne mondani.

Pedig a direkt tetszés, az egykori dalok
sikere fogja éltetni a produkciót. A kel-
lemes otthonosság, az andalító langy-
meleg. Színházi értelemben természetesen
ez is „tiszta" eszköz -- ha mellette, alatta
egyértelműen ott húzódik a múl-tat
előhívók mai arca.

Az előadás persze működik. Abszolút
praktikusan dirigálja Szikora János ven-

dégrendező - és csak úgy. Lábas Zoltán
díszlete többet ígérő játéktér, de az első
jelenetsor után túlságosan is kiszámítha-
tóan funkcionál. Békés Rozi jelmezei
pusztán a kor külsőségeit lennének hi-
vatva felidézni - nem is elsősorban a
jelmeztervező tehet arról, hogy egy-egy
villámtréfa, jelenet főszereplőjévé válik a
fecske, a bikini, a bugyi.

A színészek arca, egyénisége eltűnik e
hőstelen játékban; a töredékekből
szerkesztett előadásban színészi mivoltuk-
ban nincsenek jelen. Kellékek vagy
kellékek hordozói, tipikusnak vélt szö-
vegek előadói.

Mire valóban belefáradnánk az alkotók
ötleteibe -- véget ér a táncdalfesztivál és
az előadás. A korábban látott „kor
emberei" megvették az orkánkabátot,
megverték a gyerekeiket, meg-nézték a
tévét, kivitatkoztak magukból minden
energiát a táncdalfesztivál ürügyén -
nyugovóra térnek. Hálóruhában,
párnával, paplannal a hónuk alatt
vonulnak színpadra ők meg a fesztivál
énekesei, hogy - mielőtt álomba zuhan-
nának - még meghallgassák az „esti me-
sét": az eredményhirdetést.

Az 1966-os táncdalfesztivál győztes
dala a „Nem leszek sohasem a játék-
szered" volt. Ki gondolta akkoriban,
milyen hatásos finálé válik belőle húsz
évvel később?
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