
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.



A közönség feje fölötti színes fénygömb
hangulatvilágítást varázsol. A szín-pad
hátterében homályos tükörfal veri vissza a
nézőtéri fényeket, így azok kétszeresen is
vakítanak. A filmes technika érezhetően
nyomot hagyott Mészáros Márta első
színházi rendezésén. Ezt nemcsak a
világítási effektusok, ha-nem a képi
megfogalmazás is bizonyítja. Ötletes a
kezdő kép gyászdrapériás, gyertyás-
koszorús koporsója, amelyben Piaf
fekszik, fejénél Dietrich áll. Ugyan-ez a
darab befejező képe is, ahol a koporsónál
Momone tolmácsolja Edith utolsó, vaskos
üzenetét.

Amit a bevezetőben írtunk, fokozottan
érvényes a színészi játékra. Híres
személyiségeket színpadon életre kelteni
azért hálátlan feladat, mert összehason-
lításra késztet. Noha ez teljesen felesleges.
A Pesti Színház előadása - a valóságos
modellektől függetlenül - két színésznő
jutalomjátéka. Mindenekelőtt Kútvölgyi
Erzsébeté, akinek régi szerep-álma valósul
meg Piaf életre keltésével. Játékát nem az
érvényesíti, hogy hasonlít-e Edith Piafhoz
vagy sem. Külső meg-jelenésében
hitelesen hozza a törékeny, sallangtalan,
majdnem jelentéktelen „szürke párizsi
verebet". A figura belső megformálásához
azonban hozzáteszi a saját indulatait,
szenvedélyességét, tehetségében való hitét
és akaraterejét. Sőt humorát. Kútvölgyi
Piafja mindvégig tudja, hogy nagyobb
művész Díetrichnél, és ezt apró ironikus,
leheletfinom nüanszokkal érezteti is.

Piaf viszonya élete valamennyi sze-
replőjével szélsőséges. Féltestvérével,
Momone-nal együtt kezdenek az utca-
sarkon, és a lány számtalan szakításon át
elkíséri a sírig. Felfedezőjét, Leplée-t,
akitől a nevét kapta, apjaként szereti, de ez
nem mond ellent annak, hogy gyakran és
kiadósan összevesszen vele. Élete nagy
szerelmének, a tragikus véget ért
ökölvívó-világbajnoknak el-vesztését
valójában sohasem tudta kiheverni, a
csapás elől az alkoholba és a morfiumba
menekült. Utolsó visszatérése a párizsi
Olympia színpadára a csodával határos -
ekkor már súlyos beteg -, és
akaraterejének, valamint egy új
szerelemnek köszönhető: itt mutatja be
vőlegényét, a görög származású Theót. A
fodrászból ugyan sohasem lett énekes, de
Piafnak haláláig társa volt. Kútvölgyi
Erzsébet sokszínű játéka ezek-ben az
emberi kapcsolatokban bomlik ki. A
trágárságig szókimondó, nem tűri a
hazudozást és a hízelgést - ebben

a nyomorúságos gyerekkor emlékei kí-
sértenek. Ezek az élmények másképp is
meghatározók: szorongásként jelent-
keznek a válságos percekben, és valójában
a siker csúcsán is kompenzálásra késztetik
a művészt. (Például erőn felül költekezik,
adósságokat csinál ő, aki előbb ismerte
meg a nyomort, mint a tulajdon anyját.)
Kútvölgyi Piafját az alulról jöttek
elpusztíthatatlan akaratereje élteti, és
vitalitásánál csak életimádata nagyobb. Jó
példa erre az a jelenet, amikor
betegágyból dirigálja utolsó

szerelmét, akit kíméletlen gyakorlatokkal
akar énekessé nevelni. Nem kíméli az
ápolónőt sem, őt nevezi ki közönséggé. A
tolókocsiban ágáló, tönkrement
asszonynak még a lehetetlen is sikerül:
színészi-énekesi képességeket csiholni
egy született dilettánsból. Theo azonban
ez egyszer annyi átéléssel énekel, hogy a
közönségije tett hatás nem marad él. Az
előadásnak számos ilyen emlékezetes
színészi pillanata van. Így az amerikai
vendégszereplés, ahol - a darab szerint

Edith először bukik meg életében.

Edith Piaf: Kútvölgyi Erzsébet



Hatalmas szőke parókával, ízléstelen esté-
lyi ruhában jelenik meg, és egy angol dalt
énekel. Ahelyett, hogy önmagát adná,
meg akar felelni az amerikai ideál-nak. A
fellépés után a színésznő szabályos
dührohamot kap, letépi magáról a ruhát,
átkozódik, nekimegy a tükör-képének.
Amikor pedig saját természetes
külsejével -- kócos haj, sima fekete ruha -
és e g y francia sanzonnal jóvá-teszi a
hibát, Kútvölgyi úgy örül, mint egy
gyerek. Fellépésének mindig apró
szertartásai vannak: keresztet vet, meg-
csókolja a földet, nyakában is keresztet
hord amulettként.

Kútvölgyi hihetetlen intenzitással
játssza el Edithet. Lenyűgöző játékát a
dalok interpretálása teszi teljessé.
Csaknem valamennyi nagy Piaf-sláger el-
hangzik az előadásban. A színésznő
természetesen a saját hangján énekel, meg
sem próbálja az énekesnő sajátos
orgánumát utánozni. Ezt a másságot az a
drámaiság feledteti, amellyel a
sanzonokat előadja. Egy-egy dal
felépítése, hangulati foko

zása, a hibátlan artikuláció és nem utolsó-
sorban az átélt szenvedély miniatűr re-
meklések sorozatává avatja játékát.

Edith és Marlene rivalizálása a da-
rabban csak ürügy ahhoz, hogy Piaf mellé
ellenpólust lehessen állítani: Dietrichet a
sztárt. A Pesti Színház előadásának nagy
nyeresége, hogy Marlenét Hernádi Judit
játssza. Ő - Edith küzdelmes
élettörténetével szemben - „készen" je-
lenik meg: hírneve és népszerűsége
fényében, kifogástalan modorral és ruha-
tárral, szőkén és elegánsan, igazi bál-
ványként. Így ül be a nagy Marlene az
ismeretlen kis Piaf estjére. Gratulációja
félreérthetetlen: hűvös és lekezelő. A
gesztus azonban művészhez méltó: Piaf
szerzeményét énekli a maga egészen más
stílusában. Edith és Marlene első
találkozása azért érdekes, mert mindket-
ten felmérik, hogy tehetséges ellenféllel
állnak szemben. Edithet - akit ingerel
ugyan a sztárattitűd lenyűgözi Marlene
nőiessége és a porosz katonalány
kifogástalan viselkedése. Hernádi Judit

egész tartásával, hideg-elegáns lényével
érzékelteti ezt a porosz származást.
Szerepe valójában megíratlanabb, mint
partnernőjéé, ezért személyiségének sú-
lyával kell pótolnia a hiányt. Nehezebb a
dolga azért is, mert csupán rezonőrként
van jelen Piaf életének forduló-pontjain.
Például ő mutatja be neki Marcelt, ott van
Amerikában, a bukás-kor, meglátogatja a
kórházban stb. Hernádi mégis egyenrangú
partnere Kútvölgyinek. Úgy formálja meg
a sztárt, hogy egyben annak paródiáját is
adja. Színészetének ismert jegyei: von-
tatott járása, sajátos, elnyújtott hang-
súlyai, a kifejező szemek és nem utolsó-
sorban a búgó, mély hang mind segítik
abban, hogy megvalósítsa a tökéletes
sztárt. A „kék angyalt", aki mindig olyan
üde és friss, mintha a filmvászonról lépett
volna le. Akinek nincsenek rossz napjai,
fejfájásai, szorongásai, dühkitörései, mint
francia kolléganőjének. Ennek a
sztárattitűdnek az élet-idegenségét a
színésznő a maga természetes
játékmódjával valósítja meg. Ez a
látszólagos paradoxon alakításának
érdeme : a sztárról alkotott illúzióinkat
egy csipetnyi távolságtartással és iróniával
kelti életre. A dalokat egészen más
stílusban interpretálja, mint Kútvölgyi - ez
különösen az azonos szám előadásánál
derül ki pregnánsan sokkal kevesebb
drámaisággal, és sokkal több személyes,
nőies varázzsal. (Kár, hogy jóval
kevesebb száma van!)

A tökéletes női kettőst egy ugyan-csak
hibátlan férfialakítás egészíti ki -
méghozzá több szerepben. Szakácsi Sán-
dor, aki énekeskvalitásait már nem-
egyszer igazolta - többek között a Rock
Színház előadásaiban -, most hihetetlenül
nehéz feladatot old meg. Nem-csak az
állandó alakváltozásokkal - ő játssza Edith
váltakozó szerelmeit -, ha-nem különösen
egy dal eléneklésével. Ezt a dalt ugyanis
egy dilettáns énekli, Theo, Edith utolsó
szerelme. És a tehetséges, profi színésznek
ezúttal úgy kell előadnia a számot, hogy
kiderüljön belőle a figura
tehetségtelensége. Szakácsi Sándor
nevetésre ingerlően hiteles: egész
beállása, pózolásai, ideges rebbenései,
apró, zavart játékai a kezével és a kötelező
bájmosoly, mellyel a dal elő-adását kíséri.
Erőlködése már a közös próbák során
komikus, de az Olympia-beli fellépéskor
frenetikus hatást vált ki. Természetesen
ellenkező előjellel. Theo, a dilettáns,
megbukott, de Szakácsi, a színész
kitűnően vizsgázott.

Marlene Dietrich: Hernádi Judit (Iklády László felvételei)


