
drámaíró helyett. Csak arra vállalkoz-
hatott, hogy minél hatásosabban meg-
mutassa mindazt, ami a művön keresztül
fölmutatható a kulisszák világából. Elő-
adása így hiteles harsánysága ellenére is
biztonság nélkű l botladozik. Hiányzik
belőle az a jó értelemben vett rutin,
ami megmenthet az elfáradástól egy
fölszínes komédiát, amely igazán pergő-

vé tehet egy önmagát nehézkesen,
mesterségesen fölgyorsítani igyekvő játékot.

A figurák fölületes-külsődleges
jellemzésének kárát a színészek látják.

Agárdi Ilona nehezen küzd Matilda
frázisaival. Mert hiába a színésznő
akarása, a mindenre elszánt, elhanyagolt és
magát is elhanyagoló minden-
tudó rendezőnő hitét és küzdelmét, végső
űrt érzését nehezen tudja hitelesíteni. A
rossz kis színészecskét torna- és be-
szédgyakorlatokkal, no meg sötét szem-
üveggel jelzi Tihanyi Péter. Elegáns
megjelenéssel és különösebb invenció
nélkül mutatja a „jeles" színész színtelenül
megírt figuráját Fésüs Tamás.
Az egykori primadonna belépőjét többször
is hozza Csáky Magda, de az át-
öltözködésben és a „kacagtató" önis-
métléseken túl vele sem bánik jobban
az előadás. Hol szerelmi bánatában, hol
színpadi háttérbe szorítottságában, netán
súgólyukba kényszerülésében bájosan
szomorkodik, néhol hisztériázik a kis
színésznő szerepében Simon Mari. Sziki
Károly kizárólag külső megjelenésében véli
föllelni az elsődrámás író fi-

guráját. Bölcsességeket és aforizmákat
kínál a filozofikus kedvű ügyelő számára a
darab. Sárközy Zoltán igyekszik
csipetnyi iróniával fűszerezni alakítását.
Az előadás legüdébb pillanatait az igazí
kívülálló, a nézőből súgóvá, „valódi
színházi emberré" avanzsált, a próbán sálat
kötögető háziasszony megformálója, Tikos
Sári adja.

Dünnyögünk, mondogatjuk a magunkét.
S tán egyszer a színház is el-hiszi, hogy
csak az igazi gondolatok - legyenek akár
komédiai formába öntve

fogalmazódhatnak lényeges előadássá.

Bengt Ahlfors: Színházkomédia (debreceni
Csokonai Színház)

Fordította és magyar színpadra alkalmazta:
Márton András és Márton Maija Liisa.
Díszlet: Kasztner Péter. Jelmez: Greguss
Ildikó. Rendező: Márton András m. v.

Szereplők.: Agárdy Ilona, Sárközy
Zoltán, Tihanyi Péter, Fésüs 'Tamás,
Simon Mari, Csáky Magda, Tikos Sári,
Sziki Károly.

PÓR ANNA

„Merj szeretni, gyűlölni"
Prokofjev-Seregi Rómeó
és Júlia-balettje az
Operaházban

Shakespeare R ó meó és Júliájának magyar
nyelvű fordítása, hiteles tolmácsolása meg-
megújuló, befejezhetetlen irodalmi
próbatétel. Utoljára 1952-ben. mintegy két
évtizeddel Kosztolányi után Mészöly
Dezső új változatot hozott létre (Miért
fordítottam le a Rómeó ér Júliát?), mert
úgy látta, a Nyugat arisztokratikus
szemlélete, amely különválasztotta
Shakespeare-ben a költőt a színpadi
szernőtől, hatott Kosztolányira is.
Fordítása költői, de nem igazán drámai,
elsikkad benne a mű lényege: a fiatalok
harca,

„Mészöly Dezső a Rómeó és Júlia-
fordítással Kosztolányi Dezsőt hívta ki -
akarata ellenére - párbajra" mondotta
Németh László 1954-ben). „Látszatra
kissé igaztalan ez a párbaj, hiszen az utód
az előd minden megoldását ismeri. A
fordítás értéke azonban végeredményben
nem azon múlik, amit az egyik fordító a
másiktól átvett, ha-nem az egész mű
súlyán, légkörén, villódzásán." Mindez
önkéntelenül akkor jutott eszünkbe,
amikor Prokofjev Kő-meó és Júliájának új,
Seregi-féle változatával és a körülötte
észlelhető sza lmai vitákkal találkoztunk.

Seregi is, úgy látszik, ugyancsak „aka-
rata ellenére" hívta ki párbajra Lavrovskij

negyven év előtti világhírű koreográfiáját.
„Az utód az előd minden megoldását
ismeri" ... épített is rá, vitatkozott is vele
... ;ím az új változat „értéke nem azon
múlik", amit egyik koreográfus „a másiktól
átvett", vagy éppen ellenkezőjére fordított,
„hanem az egész mű súlyán, légkörén,
villódzásán." Nos, aki imigyen az
előzményektől (Lavrovskijtól és Seregi
korábbi mű-veitől is) függetlenedve ül he
a néző-térre, azt némi esetleges
fenntartások ellenére is feltétlenül magával
ragadja Seregi hévvel-szenvedéllyel,
gazdagon áramló koreográfiai-rendezői
leleménnyel megteremtett táncdrámája.

Megvallottan Zefirelli filmje, a minden
gátat áttörő gyermekszerelem, és Zefirelli
reneszánsz látomása tartotta bűvöletében.
Úgy tűnik végül is, Seregi Shakespeare
fiatalkori drámáján

keresztül a reneszánsz világ életérzéséről,
a magára ébredő ember féktelen
életvágyáról,. szerelem és gyűlölet hir-
telen felizzásáról akart szólni. Roman-
tikamentesen akarta megmutatni a pogány
életőröm, a dúsan áradó szépség és
dermesztő, vérengző indulatok nyers
ütközését. Eszköztárában fellelhető
Lavrovskij klasszikus koreográfiai
modellje mellett, mai fiatalabb koreog-
ráfusok modern eksztatikus hatásaival
egyetemben, az olasz film novo
realizmója, naturalista, verista képek és
Andrzej Wajda fájdalmasan sokkoló
költői látványhatásai is. Ihletetten egyéni
mozzanatok áradása és olykor itt-ott má-
sodlagosabb hatáselemek összessége te-
szik jellegzetesen 85-ös Seregi-művé az új
Rómeó-balettet.

A rendezői-koreográfusi koncepció
kulcsa kétségtelenül Júlia alakjának a
megfogalmazása. Seregi a feltűnően fiatal
Volf Katalin kiválasztásával a gyermeki
báj és a szinte átlátszóan vékony
megjelenés hangsúlyozásával, a szenve-
délyes, bátor leányalakot egyben vibrálóan
egzaltált mai teen-agerként is lát-tatja.
Mintha Seregi egyik előzetes val-
lomásában megfogalmazott mottója:
„Foggal, körömmel harcolj a szere-
lemért", ebben az agresszivitásig feszített
törékeny gyermeklányban öltene testet.

Lavrovskij balettjének egész világa
Ulanova Júliájának egyszeri, utánozha-
tatlan, sugárzó tisztaságú személyiségére
épült. A gyermeklányból szenvedélyes
asszonnyá váló, nemes visszafogottsággal
a mélyben zajló vihart sejtető tragikus
ulanovai leányalak lírai pátoszaból
Sereginél mai, érdesebben viharzó „tavasz
ébredése" lett.

A szavakban megfogalmazhatatlan belső
történéseket direkt mozgásokban kivetítő
koreográfiai jellemzés vált ki némi
meglepetést. A rákényszerített házasság
ellen tiltakozó kislány szinte fúriaszerűen
ugrik neki anyjának, majd a földön ülve a
közeledő felé rúg lábával, mint a sarokba
szorított vad-macska. Ezek az aktív,
agresszív vonások élővé, szinte sokkolóan
maivá te-szik a lányalakot, amely
ugyanakkor a zárkózottabb,
mértéktartóbb női tartás feladásával
nyilván kicsit egysíkúbbá válik, veszít
tragikumából is.

Már az első bemutatkozásnál, ami-kor a
dajka a konyhában reggelizteti a kislányt,
az elkényeztetett makacs gyermek maga
mögé dobja a tányért. senki meg nem
rója, és később a dajka



kanállal eteti, mint a kis madarat. Ez a
már eleve minden kötöttséget felrúgó
makacs gyermeklány akár Petruccio
megszelídítendő „makrancos Katájának"

húga is lehetne.

Kétségtelen, hogy az ilyen irányú
olvasat, Júliának a „félre illem!" fel-
kiáltására épített jellemzése végső soron
alapvonásaiban benne rejlik az eredeti
alakban is. Mi több, tudjuk, hogy
Shakespeare két egymástól eltérő vál-
tozatban hagyta ránk a darabot, amelyek
bizonyos különbözőségeket mutatnak
Júlia magatartását illetően. A barát
cellájában zajló titkos házasság
jelenetében a Shakespeare-kiadásokban
Folio néven ismert második, jobban
kimunkált, nyomtatásra készült szöveg-
változatban Júlia belép, és illedelmesen
köszön: „Jó estét én szent gyóntató-
atyám." Addig az ún. első kvartovál-
tozatban a kevésbé költői nyelven fo-
galmazott, nyersebb, egyenesen szín-
padra szánt („rendezői instrukciókat" is
tartalmazó) szövegben Júlia „szelesen
szalad be, és egyenesen Rómeó nyakába
borul. „Rómeó." Szinte azt mond-hatnánk,
hogy Lavrovskij, a költőibb változatban
megjelenített Júliát, a lázadásában is
illemtudó tartást tanúsító leányalakot
költötte táncba, a gesztusaival a kiforrott
művész mesteri ökonómiájával bánó
Ulanova alakításában, míg Seregi a
pályakezdő kitűnő fiatal balerina alakjával
a szelesebb, konvenciótlanabb, lírában,
poézisben egysíkúbb változatot
fogalmazta táncba.

A „felnőttek" világához és az erotikához
való viszonyában is egyértelműen a mai
teen-ager „felé viszi" Se-regi az alakot. A
nagylánnyá válását zavartan felfedező
gyermekből varázs-ütésre tör fel a minden
gátat áttörő erotika.

Úgy tűnik, Seregi Prokofjev muzsi-
kájának is az érdesebb színeit keres-te.
Lavrovskijnak a zeneszerzővel szoros
együttműködésben született balettje a
harmincas, negyvenes évek szovjet ba-
lettalkotásainak klasszikusan kiérlelt re-
meke. Nagy tett volt ez abban az irányban,
hogy egyesítse a „nagy orosz" klasszikus
szentpétervári-leningrádi tradíciót a
röviddel azelőtt nyugatról végleg hazatért
Prokofjev modern muzsikájával. Az első
találkozás koránt-sem volt
fájdalommentes, felhőtlen. Ma-gától
Ulanovától tudjuk, hogy a Csajkovszkij-
muzsikához szokott leningrádi
balettművészek milyen belső ellenállással,
keserves harcok után fogadták be és tették
végül mélységesen magukévá Prokofjev
akkor szokatlanul vadnak, keménynek,
dallamtalannak érzett muzsikáját. A
korábban Gyagilevvel, Balanchinnal a
francia avantgarde élvonalában működő
zeneszerző számára is rendkívüli
erőfeszítést követelt az év-százados
klasszikus hagyományokon nevelkedett
balettművészekkel való együtt-működés.

Lavrovskij műve jellegzetesen a har-
mincas-negyvenes évek nagy háromfel-
vonásos szovjet balettjének szellemében
történelmi-társadalmi elemzésen alapuló,
klasszikus és karaktertáncra épülő realista
balettdráma. Seregi megvallottan ennek az
irányzatnak a neveltje. Ennek nyomán
született első nagy, egész estét betöltő
háromfelvonásos táncdrámája, a
mindmáig határainkon kívül is sikerrel
felújított Hacsaturján-Spartacus (1968).
Bár azóta más stílusú, olykor újszerű
egyéni hangvételű művekkel ért el
nemzetközi sikereket (Bartók-balet- tek,
Delibes: Sylvia-paródia, a Csontváry
hatására alkotott Cédrus, Dohnányi:
Változatok egy gyermekdalra.

Hindemith: Kamarazene No. 1., vagy
éppen a jazz-balettbe tett látványos sikerű
kirándulásaival, mint Bernstein:
Városban, vagy legutóbb a Macskák),
mindmáig vállalja a Harangozó-féle
nemzeti baletthagyományok mellett az őt
elindító másik iskolát, a háromfelvonásos
nagy szovjet balettirányzatot is. Ehhez tért
most érdekes vargabetűk után megőrizve-
meghaladva vissza. Ez a legújabb mű
jellegzetesen 1985-ös magyar balett,
magán viselve nagy mű-vészi
tapasztalattal rendelkező alkotója mai
szemléletét, kézjegyét.

Seregit itt és ma nyilván más érdekelte,
mint annak idején Lavrovskijt. A bemutató
előtt tett vallomásai szinte szó szerint
lekottázhatók a megvalósult alkotásból. -
„A színház a színházban" keretjátékkal
egymásba kopírozza, úsztatja a Globe
színházat és a korabeli Verona „szinte"

hiteles díszletképét. Ez a szubjektív
látomásos megközelítés nyilván eleve
lemond a Lavrovskij-féle harmonikus,
kiforrott stílusegységről. Első látásra kissé
meg is lepődünk ezen a stílusütköztetésen.
Az előjátékban és utójátékban a Globe
színház előadását látjuk, az ismert
emeletes, körfolyosós épületet a bevonuló
színészekkel, majd a megkezdődött
előadásban a megidézett Globe színháztól
elvárt, jobbára jelzéses díszletek helyett, a
meseszerűen gomolygó ködből
kibontakozón hangulatos „valódi" veronai
piacteret látunk (Márk Tivadar díszletei),
és a korhű, szép, pompázatos (Vágó Nelli
tervezte) kosztümökben a korabeli tár-
sadalmi kötöttségekből mai magatartás-
formákkal kitörő teen-ager-szerelemmel.
Júlia jellemzésére már utaltunk. Az
„álmodozó" „nemes ifjú" Rómeó,
rangjához kissé méltatlanul, szinte a mai
jómódú „fils a papa" hippyk stílusában, az
ébredő hajnali piactér egyik
káposztáskocsiján alszik, innét borítják ki
váratlan „poénként" az árusok. Igaz,
Lőcsey Jenő személyisége, a született,
eszményi Rómeó, mindent a költészet
szférájába emel.

Végül is a befejezésnél, a morbid
kriptajelenetet feladó szép záróképben,
amikor a széthúzódó kriptafalak között
beáramló fiatal párok gyűrűjéből
kiemelkedő, megdicsőült mártír
szerelmespárral visszatér a Globe szín-ház
díszlete, sejtjük meg, hogy alapjában mit
is keresett Seregi ebben a szubjektív
Rómeó-balettjében. A zsúfolt, zaklatott
tömegjelenetek, a nyers reneszánsz
társadalmi háttér is, úgy tű-
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nik, eszköz, vagy voltaképpen inkább csak
ürügy, alapvető személyes mondanivalója
számára. A gomolygó felhőkből
kibontakozó Verona-képpel meg-idézi az
„egyszer volt, hol nem volt" mesét, amely a
Globe színpadáról ki-indulva, annak
sugárzásában vált a hal-hatatlan veronai
történetté, az „arany-szoborrá" dicsőült
szerelem legendájává.

Seregi balettjében, az előadást létre-
hozó vérbeli színházi emberben, az in-
venciózus koreográfus-, rendező-, festő-
képzőművész alkar hol találkozik, hol meg
ütközik, egymást kioltva birkózik a
színházi produkcióban. A reneszánsz Itália
bűvölete árad a vérbő népi élet-képekből, a
lüktető piactér friss, erő-teljes táncaiból. A.
néptáncosból lett balettkoreográfus az
Operaház színpadán a történelmi és a
stilizált karakter-táncok. keretei között is
megőrizte a népi táncok spontán
életközelségét. Milyen briliáns virtuóz és
mulattató a hu-tokon árugráló bohóc
(Kováts Tibor) tánca, mennyi szellemes
táncos lelemény, emberi jellemzés árad
Mercutio (Szakály György) gunyorosan
elegáns, virtuóz szólótáncából t Bizony
nagy kár, hogy a. rendező Seregi. a „szép
látvány" kedvéért ilyen túldíszletezett szűk
térbe zsúfolta ezeket a szabad
kibontakozást, szellős rálátást követelő

remek táncokat. Annál is nagyobb kár,
mert ez a
koreográfusszakma köztudomásúan olyan
galád mesterség, amelyben kevés
művelőjének adatik meg az igazi „tán-cos
véna", a. mozgásalkotás, „kitalálás"
spontán invenciója, és Seregi. eddigi is-
mereteink szerint éppen azon kevesek
közül való, akiknek alapjában nincsen, nem
lenne szüksége arra, hogy rendezéssel,
díszlettel, más színi hatással helyettesítse
azt a bizonyos megtanulhatatlan , igaz i"
koreográfusi invenciót. Jobban bízhatott
volna ebben a rendező színházi ember.
Való igaz, ha mármost a „befogadók"

oldaláról nézzük az elő-adást, akkor arra
gondolhatunk, hogy az operaházi közönség
egy része biztosan hálás, hogy végre ismét
illúziót keltő díszletekben gyönyörködhet,
míg a fiatalabb, újszerűséget kereső
generációt az egymást „széttépő" két fiatal
viharos szerelmének hiteles féktelensége
ragad-ja meg a táncdrámában. Úgy hisszük,
nagy sikerre számíthat az új balett.

Másfelől tagadhatatlan, hogy a szűk,
„kvázi" valós veronai piactér meg-
idézésének prózai rendezésben határozott
dramaturgiai funkciója lehet: a kö-

A Rómeó és Júlia-balett a Magyar Állami Operaházban

Júl ia: Volf Katalin (Mezey Béla felvételei)



arcok és maszkok
zépkori kis olasz város e jellegzetes
helyszínén, pezsgő, fortyogó életében, az
apró térben való összezsúfoltság feszült-
ségében burjánzottak a vezető módos
családok kihívó gőgjének összecsapásai,
halálos gyűlölködései. Az intim kis tér
zsúfoltságában hitelessé, emberközelivé
válik az olasz „novo realizmót" idéző zajos
sokadalom különös varázsa. Az állandó
kikerülhetetlen találkozásban, súrlódásban
robbannak ki a gyilkolódzásba torkolló
indulatok szikrái. Dermesztő realitással,
ragyogóan érzékelte-ti Seregi az
indulatkitörések elektro-mos kisüléseit, a
tömegverekedések, dulakodásuk, egyéni
párbajok hirtelen, pillanatok alatt
kirobbanó, egymást gerjesztő,
feltartóztathatatlan, vad bódulatának
ördögi körét. Még észbe sem kaptunk, és a
féktelen életöröm gyönyörűségéből egy
pillantás alatt pengék villognak, és
életerős, fiatal, szép férfiak vére árasztja
el a színpadot. Ezek a koreográfia
legerősebb részei. Az agressziónak, az
emberi lélek sötét szakadékainak
borzongató feltárását a látszólagos
szertelenség mögött meghúzódó mesteri
koreográfiai fegyelemmel ki-munkált
építkezéssel teremti meg Seregi. És éppen
az értelmetlen agresszió-nak félelmetes
felmutatásával szól közvetlenül a mához a
koreográfus.

Rendező és koreográfus szerencsés ta-
lálkozása teremti meg a dráma lírai
csúcspontját, az erkélyjelenetet, amikor a
szellemesen leereszkedő, majd az idill
végén újra emelkedő erkéllyel és a sö-
tétben ezer szentjánosbogár csillogását
megidéző nyári éjszakával születik meg az
irrealitás, a szerelmi varázs mesevilága.
Kevésbé a pas de deux sajátos ihlete, mint
inkább a zenével összecsengő színpadi
összkép teremti meg a költői hatást. A
szerelmi kettősük a későbbiek során is
kifejezők, látványosak, az adott drámai
helyzet szerint váltakozva erotikusak,
viharzók, dinamikusak. Még ha
önmagukban ezúttal nem is jelentenek
emlékezetes koreográfiai pillanatokat,
mindvégig tökéletesen illeszkednek a mű
koncepciójába. Kissé túlexponáltnak
éreztük viszont Mab boszorkány mitikus,
egzaltált alakját (Szabadi Edit hatásos,
átélt előadásában), és némileg „déja vu"-
nek hatott a nap-ernyős dajka (Simon Éva
által egyéb-ként játékosan, mulatságosan
előadott) komikuma is. Seregit ezúttal
szemlátomást nem a Lavrovskijnál
kidomborított társadalmi ellentétek, a
történelmi táncokban megfogalmazható
merev eti

kettek, társadalmi korlátok felmutatása
vonzotta. Otthonos szeretettel veti bele
magát a vásári forgatag tarantelláiba, de
élvezettel gyönyörködtet Capuleték
báljának szertartásos történelmi táncaival
is. Nem ezekkel, hanem a dulakodással,
pengecsattogással mond kritikát Capuleték
világa felett. A kissé funkciótlanul
formálissá váló pompázatos párnatánc
mellett megindítóan szép a drámai
funkciót hordozó gyertyás tánc, amelynek
során találkozik Júliával az álarcos
Rómeó. A hirtelen kimerevített képben a
nekünk háttal álló vendégsereg előtt
kettesben maradva ragadja meg Rómeó
Júlia kezét.

A koreográfust a mai életérzés, a
szépséget szétromboló irracionális ag-
resszió keltette szorongás érdekli. A
Wajda filmjét idéző elborzasztó véres
lepedőjelenettel mutatja be Mercutio
szinte túl hosszúra nyúlt, verista színekkel
festett szerepjátszó haláltusáját; a
kriptajelenetben Lavrovskij lírai pátosza
helyett nyers, kissé melodramatikus
naturalizmussal láttatja halott Júliáját a
lépcsőkön hurcoló Rómeót.

Talán a vártnál kevesebbet kaptunk tehát
a shakespeare-i remekmű lírájából, esetleg
szokatlan stílusütközéseket, talán kissé
túldimenzionált külső hatáselemeket is
ideszámítva, Seregi László végül is
következetesen végig-vitt koncepcióval
vérbő, sodró tempójú táncdrámájával
magas hőfokú igazi színházat teremtett.
Mesteri tudással, célratörő
dramaturgiával, koreográfiával - mondta
el a témával kapcsolatos személyes
mondanivalóját; Prokofjev zenéjének
egyéni módon, korszerű élet-érzéssel
tolmácsolt táncköltészetét alkotta meg.

Elsőrendű munkatársi gárda segítet-te
elképzeléseinek megvalósítását. A balett
tragikus fordulópontját jelentő félelmetes
vívásjelenetek egyik főhőse Keveházi
Gábor agresszív, gőgös, vitalitástól

duzzadó dekoratív Tybaltja.
Szinte régebbi Mandarin-alakítására
emlékeztető dinamizmussal jelenik meg a
színpadon Havas Ferenc zsarnok, oli-
garcha családfő Capuletje. Mellette va-
rázslatosan szép Pártay Lilla érzékenyen
vibráló Capuletnéja. Valamennyi szereplő
és az egész balettkar összeforrott
egységként közvetíti a sokszínűen gazdag
előadás rohanóan lüktető tempóját. (A
kipróbált betanító asszisztens Kaszás
Ildikó.) Medveczky Ádám vezénylése
segíti megteremteni a koreográfusi
felfogás és a zene összhangját.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Színészi jutalomjáték

Az Edith és Marlene
a Pesti Színházban

Híres személyiségek életét színpadra vinni
egyszerre hálás és hálátlan feladat. Hálás,
mert a sztárokról szóló mű eleve
érdeklődésre tarthat számot a közönség
körében. Hálátlan, mert óhatatlanul
összehasonlítást indukál a valóság és a
képzelet között.

Pataki Éva és Mészáros Márta elő-adása
a Pesti Színházban két világhírességet
ábrázol: Edith Piafot és Marlene
Dietrichet. A két énekes sztár barátsága
ugyan jóindulatú feltevés, de kétségtelen,
hogy életük során többször találkoztak.
Erre épül a vázlatos szín-padi kanavász,
amely Piaf életét követi nyomon
jelzésszerű képekben. A könyvekből,
filmről ismert életúthoz Marlene Dietrich
itt csak asszisztál, fel-felbukkan a történet
folyamán. Az Edith és Marlene című mű így
valójában Piafról szól. Az ő hatalmas ívű
karrierjét kísérhetjük figyelemmel a
párizsi utcasaroktól az amerikai show
világáig. A „szürke kis veréb" élete a maga
szélsőségeivel, zilált szerelmeivel,
káprázatos tehetségével igazi huszadik
századi karriertörténet - nem véletlen,
hogy annyira foglalkoztat-ja a kortársakat.
(Pályáját többen is fel-dolgozták,
színpadon legutóbb Nem bánok semmit sem
címmel a pécsi színház művésznője, Vári
Éva elevenítette meg.)

Pataki Éva darabja nem több egyszerű
kompilációnál, az ismert életrajzi tények
és a nagy Piaf-sanzonok ötvözésénél. Ebbe
fűzi bele mellékszálon Mar-lene alakját és
az ugyancsak világhíres Dietrich-dalokat.
Az Edith és Marlene tehát inkább
forgatókönyvvázlat, sem-mint színmű.
Minden hiányossága ellenére megvan az az
előnye, hogy alkalmat és lehetőséget
teremt két kitűnő színésznő számára.
Valószínűleg ez lehetett a rendező
Mészáros Márta célja is, mert példamutató
módon előtérbe helyezi színészeit, és
hagyja őket játszani. Egyetlen zavaró
tényező van az elő-adásban: a nézőtéren
elhelyezett reflektorok nem segítik
megteremteni a kis-színház intim
orfeumjellegét. Pedig Antal Csaba díszlete
erre törekszik. A néző-tér közepén
megemelt dobogó, amelyen a színészek
közlekednek vagy énekelnek.


