
megítélésében egy természetes nivelláló
szempont működik, mely az átlagost
tekinti általánosnak.

Noha az elmúlt időszakban a tagozat-
nak sikerült megerősödnie, és bizonyos
stabilitás is kialakult, a társulat részleges
fluktuációja nem állt meg: 1985-ben tá-
vozott Kulka János és Safranek Károly,
1987-ben Balikó Tamás és Csuja Imre,
akik ebben az időszakban meghatározó
egyéniségei voltak a társulatnak. A két
tendenciából természetesen erősebb volt
az együttes összekovácsolása, bizonyos
szerepkörök kialakítása, az új nemzedék
és a folytonosságot biztosító színészek
közötti harmónia, a homogenitás megte-
remtése. Emiatt is tekinthető úgy ez a
korszak, mint alapozó időszak, egy esetle-
ges kibontakozás előkészítése, feltételei-
nek megteremtése. A távlatok felvázolása
azonban nem ennek az írásnak a feladata.

És ha mára távlatoknál tartunk, érinte-
nünk kell e hat év tendenciáit és perspek-
tíváit is. Erre egy analógiával tudnék a
legjobban rávilágítani. A magyar társa-
dalmi-politikai élet egyik legnagyobb
problémája a stratégiai szemlélet hiánya, a
napi érdekek, a pillanatnyi
kompromisszumok előnyben részesítése
a távlati nézőponttal szemben, a tűzoltás.
Noha nem biztos, hogy számon kérhető
egy intézményen, miért nem az alapvető
társadalmi folyamatokkal szemben
működik, mégsem lehet szó nélkül
tudomásul venni azt, hogy milyen
károkat okoz a taktikáért föláldozott
stratégia. A pillanatnyi sztárolások, majd
váratlan „kegy-vesztések" egy
együttesben, a színész-foglalkoztatottság
aránytalanságai mind kihatással vannak a
társulat légkörére és ezzel a produkciók
színvonalára. Minél inkább fedi a
színház belső értékrendje, énképe az
együttesről alkotott külső képet, minél
erősebb, fejlettebb egy társulat
önismerete, annál autentikusabb a
működése, annál hitelesebb a megszóla-
lása. Ha azonban a kritika és a szakma
„sárkány" képében jelenik meg a társulat
számára, mely viszont önmaga előtt Szent
György képében tetszeleg, akkor ez a
torz ön- és társadalomismeret eleve meg-
fosztja a színházat a hosszútávú, követ-
kezetes értékteremtés lehetőségétől. Ez
pedig súlyos hiba volna, mivel a színház-
nak, legyen bármilyen átmeneti helyzet-
ben is - épületét, társulatát, műsorát
tekintve -, küldetése éppen ez az értékte-
remtés, a jelen társadalmi-politikai és
lélektani folyamatait minél szorosabban
és minél szélesebb perspektívából meg-
ragadó előadások létrehozása.

GÁBOR ISTVÁN

A brettlitől a magánszámig

A címben olvasható kifejezés, a brettli a
Színházi Kislexikon értelmezése szerint
„német argóból átvett szó, amely eredeti-
leg deszkát, illetve a színpad deszkáját
jelentette. Pejoratív értelemben használ-
ják a vásári, olcsó eszközökkel dolgozó,
színvonaltalan, vásári színjátszás megje-
lölésére". Nos, én távolról sem pejoratív
szándékkal írtam le a brettli szót, hanem
annak bizonyságául, hogy nincs olyan
színpadi műfaj, mégha olcsónak és vásá-
rinak tetszik is, amelyet ne lehetne igé-
nyesen előadni.

Hosszú ideje kísérem figyelemmel a
Vidám Színpad és kamarahelyiségei, ko-
rábban a Jókai utcában működött Kis
Színpad, most a színház emeletén talál-
ható Kis Színház műsorait. Találkoztam
olyan igazgatói törekvéssel, amely első-
sorban a klasszikusokat óhajtotta színre
vinni, és olyannal, amely az élő magyar
drámairodalom szálláshelye kívánt lenni.
Volt ezenkívül nem kevés alpáriság,
idétlenség, a szó eredeti értelmében vett
brettli, a Komédia Orfeum szellemét
visszaidéző jelenet és magánszám, de
szerepelt ezen a színpadon a műfaj
klasszikusa, Kellér Dezső is.

Láttam tehát sokféle program valóra-
váltását és bukását, az előddel homlok-
egyenest más koncepciójú direktor ötle-
teinek zátonyra futását. Anélkül, hogy a
Vidám Színpad mostani vezetésének
apologetája óhajtanék lenni, az az érzé-
sem, hogy e színház Bodrogi Gyula igaz-
gatása alatt talált rá igazán önmagára.
Több jele is van ennek. Az anyagiakba
azért nem megyek bele, mert ez egy
egészen más jellegű szakcikk témája
lehetne. Azt csak hallomásból tudom,
hogy az itt dolgozó színészek általában
jól keresnek, ami a színházi közérzet
szempontjából nem utolsó szempont.

Az viszont mára nézőre és a társulatra
egyaránt tartozik, hogy Bodrogi szívesen
foglalkoztatja nyugdíjas művészeit. Hogy
ennek milyen hatása van másokra, fölös-
leges lenne részletezni. Arról azonban
érdemes szót ejteni, hogy a színész, ha
nem is Moliére vagy Boguslawski, a
szín-padon szerétné befejezni életét vagy
legalábbis pályáját. Nos, amikor a kaba-
réműsor fináléjában megjelennek a már

nem aktív művészek, ez olyan lélektani
fogás, ami alighanem a nyugdíjkorhatár-
tól még távol lévő színészeket is megelé-
gedéssel töltheti el.

A Bodrogi Gyula fémjelezte vezetés
másik rokonszenves vonása, hogy nem
elsősorban a Vidám Színpadon akarja
megváltani a világot, csak kedvesen, de-
rűsen, ízléssel szórakoztatja a közönsé-
get. Es ha ezt a színházi irányítás min-
denféle arisztokratizmus nélkül vállalja,
már nem kevés. Tudván tudja a művészi
direkció, hogy a jóízű nevetés semmivel
sem alacsonyabb rendű, mint a sírás -
netán az ásító unalom. És a sok közül
hadd mutassak rá még egy becsülni való
törekvésre: arra, hogy az igazgatás a
társulat minden tagjának igyekszik vala-
miféle testhezálló szerepet biztosítani.
Lehet, hogy ebben naiv vagyok, és a
szín-padot elölről szemlélve nem hallom
meg esetleg némely kevésbé
foglalkoztatott színész sirámát. Ez
azonban olyan kérdés, amelynek
eldöntésére a legkevésbé a recenzens
hivatott. Es különben is: akadt-e a
művészi világban már a régi görögöktől
kezdve - hogy ezt a gyakran használt
közhelyet használjam - színész, aki
foglalkoztatottságával meg lett volna
elégedve?

Ennyi bevezető után ideje rátérnem a
Vidám Színpad elmúlt évadjának értéke-
lésére. Ehhez mindenekelőtt egy rövid
leltár. A nagyszínpadon márciusban be-
mutatták Peter Stone-Billy Wilder-I. A.
L. Diamond - és mellette még sok szerző
- Van, aki forrón szereti című zenés
komédiáját. A Kis Színházban időrend-
ben műsorra került Jean Poiret komé-
diája, a Kellemes húsvéti ünnepeket!, Sol-
tész Rezső műsora, a Szín-házibuli, a het-
venöt éves Alfonzó jubileumi estje, az
Idefigyeljenek emberek!, végül George
Axelrod komédiája, a Good-bye, Charlie!
Ha azon el lehet is gondolkodni, hogy a
színháznak erre az idényre sem sikerült
új kabaréműsort összeállítania, ami azért
működésének egyik létfeltétele, és a
nagy-színház egyetlen premierje
majdnem a szezon végére, március
második felére húzódott át, a két helyiség
kínálta választékot nem szabad
lebecsülni. Mert van benne komédia
zenével és anélkül, ön-álló est, és a
műsoron több éve szerepel-nek olyan
darabok, amelyek még tovább
gazdagítják a választékot.

Az évadról beszámoló cikkeim hagyo-
mányait követve ezúttal is sorra veszem
a látott előadásokat, a rendezést, a színé-
szi teljesítményt az írás végén értékelve.
Közülük a Van, aki forrón szereti már



jól ismert a mozivászonról. Az osztrák
származású, többszörös Oscar-díjas ame-
rikai művész, Billy Wilder készítette
1959-ben, több munkája egyik szerzőjé-
vel, I. A. L. Diamonddal közösen írván a
történetet. A hallatlan siker, akárcsak egy
másik híres film, a Tizenkét dühös ember
esetében is, arra késztette Jule Styne-t,
népszerű musicalek, köztük a Funny Girl
zeneszerzőjét, hogy muzsikát komponál-
jon Bob Merril verseire Billy Wilder
munkájához. Tizenöt évvel ezelőtt a
Broadway egyik jónevű színpadi intéz-
ményében, a Majestic Theatre-ben mutat-
ták be, nem kisebb sikerrel, mint a filmet,
annak ellenére, hogy a színpadi változat-
ban, amelyet Sugár címmel játszottak,
aligha lépett föl három olyan nagy film-
sztár, mint Marilyn Monroe, Tony Curtis
és Jack Lemmon.

A történetről azért szólok, ha vázlato-
san is, mert segítségével szeretném meg-
világítani a Vidám Színpad egyik, leg-
alábbis számomra jellemző vonását: az
alpári ízlés, a szó szerinti brettliszínvonal
elkerülését. Pedig jócskán csábíthatna
orfeumi nívójú játékra az a helyzet, ami-
dőn a női ruhába öltözött két muzsikus -
mivel csak így juthat be egy hölgyekből
álló jazz-zenekarba - a hálókocsiban
végignézi partnernői vetkőzését, sőt a tit-
kos italozásból eredő félelmében be is
mászik fülkéikbe. Milyen könnyű lenne
néhány félreérthetetlen mozdulattal ér-
zékeltetni, hogy egyikük sincs fából, úgy,

ahogyan ezen a színpadon néhány évvel
ezelőtt láttam ezt egy vendégtársulat
Arisztophanész-előadásán. Igaz, ott a
gerjedelem a klasszikus görög komédia
lényege volt, ám nem kevésbé lázadhat
föl sorsa ellen a két fiatal, jóképű zenész
sem, mikor intim női fehérneműk és még
közvetlenebb élmények láttán, kényszerű-
ségből leplezniök kell férfiúi mivoltukat.

Mindezt azért tartottam fontosnak meg-
említeni, hogy elmondhassam: pikanté-
ria és olcsó malackodás nem feltétlenül
ikertestvérek. Sőt, meg merem kockáz-
tatni azt is, hogy talán még izgatóbb, ha
ízetlen magyarázkodással nem kötik meg
a néző fantáziáját. Hadd érezze át ki-ki a

maga elképzelései vagy tapasztalatai alap-
ján, milyen nehéz, netán fárasztó lehet
női ruhában gubbasztani lenge öltözetű
hölgyek társaságában. Van a mesének
még egy csavarása, amely szintén szóra-
koztató, még ha nem is illeszkedik szer-
vesen a cselekménybe. Ez pedig az, hogy
a két vándorzenész szándéka ellenére
szemtanúja lesz egy gyilkossági jelenet-
nek is, ám a gengsztervezér fölfedezi az
avatatlan nézőket, és tűzön-vízen át
üldözi társaival együtt őket. Emiatt Joe
és Yerry, a szaxofonos és a bőgős nem-
csak a lányok, hanem a gyilkosok elől is
menekülni kényszerül.

Helyzetkomikumra épül a Kis Szín-
házban előadott másik darab, a Kellemes
húsvéti ünnepeket! is. Ennek története a
színészíró, Jean Poiret komédiájában -
akinek Őrült nők ketrece című darabja
hatalmas előadásszériát ért meg e szín-
padon, és pompás musicalváltozatát si-
került megnéznem a malmői városi szín-
ház remek produkciójában - rendkívül
egyszerű, mondhatnám hétköznapi. A
kikapós férj a feleség hosszabb eltávozá-
sának reményében csinos cicababát hoz
föl lakásába. Azt talán említeni sem kell,
hogy a szokványos boulevard-darabok
receptje szerint a feleség mégsem utazik
el, és a férjnek valamilyen magyarázatot
kell kiagyalnia, hogyan került a lakásba
az éjszaka kellős közepén az igéző szép-
ségű Julie. Ezután a darab a folytonos
hazudozásokból és az azokból való ki-
evickélésekből áll, Molnár Ferenc ismert
mintájára, de a magyar író szelleme és
pengeélességű dialógusai nélkül. Már itt
előrebocsátom, hogy unalmas, suta, lapos
játék is kerekedhetett volna az együgyű
játékból, ha az előadását nem igazi
színészekre bízzák. Itt azonban a

Bőröndi Tamás és Nyertes Zsuzsa a Van, aki forrón szereti című musicalben
(MTI-fotó - Földi Imre felv.)

Garas Dezső és Détár Enikő a Kellemes húsvéti ünnepeket című Poiret-komédiában (MTI-fotó)



vendégként föllépő Garas Dezső, vala-
mint a nagyon csinos és turpisan szemte-
len Détár Enikő és a jól komédiázó Kállai
Ilona jóvoltából remek asszóknak lehet-
tünk tanúi. Legföljebb a közreműködők
a levegőt hasogatják képzeletbeli pen-
géikkel.

Időrendben két népszerű előadó estje
következik a Kis Színházban. Soltész
Rezső a Szín-házibuli című műsorban
önmaga sokoldalúságát kívánja bizonyí-
tani, a színi feladatok ellátásában kisebb,
a táncdaléneklésben, tehát saját műfajá-
ban nagyobb sikerrel. A kissé körülmé-
nyes expozíció után, amely a nyakatekert
címet hivatott elmagyarázni, a középko-
rúak nemzedéke - gondolom, Soltész
Rezső éneke inkább ebben a korosztály-
ban ébreszt nosztalgiát, az ifjakban ke-
vésbé kelt érdeklődést előadói stílusa -
jól szórakozhat a házibulinak álcázott
estén. A dalolásban nagyjából hozzá illő
partnert választott Zalatnay Sarolta sze-
mélyében, aki nemcsak érdekesen ír -
könyvéről, amelyben szerelmeinek állít
emléket, többször említés történik a mű-
sorban -, hanem jó ízléssel dalol is.

A reklám ma már a színházi életnek is
szerves része lett. Elegendő a jegyek
túlsó oldalára pillantani, amelyet vala-
mely hirdetés tarkít, és a figyelmes hall-
gató a műsorban is fölfedezhet olykor
burkolt vagy alig leplezett reklámot. Ezt
még elfogadom, mert a jelenlegi szűkös
gazdasági helyzetben a művészet a mind
csökkenőbb állami dotáció miatt kény-
telen más anyagi források után nézni.
Zalatnay Sarolta könyvének azonban fö-
lösleges hírverést csinálnia a színháznak,
mert tudomásom szerint munkája újabb
kiadása is elfogyott, ha a műsorban köz-
reműködők sajnálkoznak is azon, hogy
ők nem szerepelnek a szókimondó mű-
ben. Rózsa Györgynek, az est másik
vendégének sopánkodását a kimaradás
miatt azért méltányoljuk, mert közremű-
ködése közben többször történik említés
arról a pletykáról, amely róla elterjedt, és
amelyet buzgón cáfolni igyekszik. Lehet,
hogy van, aki kíváncsi arra, igaz-e a hír,
én nem tartozom közéjük. És egyébként
is: dr. Czeizel Endre fölvilágosító sorozatá-
nak idevonatkozó része azokat is eligazítja,
akik e kérdés iránt melegen érdeklődnek.

Művészi pályájának kellemes össze-
foglalását adta hetvenötödik születés-
napja alkalmából Markos József, alias
Alfonzó. Estjének címe: Idefigyeljenek,
emberek!, nemcsak arra az emlékére utalt,
amidőn a jóindulatú keretlegény ember-
számba vette a hozzá beosztott munka-

szolgálatosokat, hanem a kitűnő művész
humorának humánumára is. Néhány év-
vel ezelőtt, hatvanadik születésnapján
közkedvelt komikusának, Kabos László-
nak adott teret a Vidám Színpada Kabos-
showban, amely ma is változatlan si-
kerrel megy e színházban, most pedig
Alfonzónak nyújt alkalmat, hogy kültag-
ként szórakoztassa e színi intézmény
törzsközönségét. Műsorának külön sze-
mélyes jelentőséget ad az a körülmény,
hogy tizenöt esztendővel ezelőtt, pon-
tosan hatvanéves korában Markos Józse-
fet nyugdíjba küldte a később csúfosan
megbukott direktor. Ő volt az, akinek
koncepciójába Alfonzó „körúti" humora
nem fért be, és ezt irodalmi alkotásokkal
kívánta fölváltani. Mindhiába volt az
erőfeszítés, ha Illyés Gyula és Németh
László nem óhajtottak darabot írni a
Vidám Színpadnak.

Alfonzó tehát, ha vendégként is, de
visszatért egykori sikerei színhelyére, és
páratlan tehetséggel bizonyítja be, hogy
humora nemcsak hogy meg nem fakult,
hanem inkább elmélyült. Az emberi
viselkedés és magatartás lélektanából
valóságos kis antológiát állított össze,
szellemes paródiáiban és utánzásaiban
általános szintre emelve a jól megfigyelt
egyedit. Ez a fajta tipizálás csak a leg-
nagyobb művészek, Chaplin, Obrazcov,
Marcel Marceau sajátja, akik - természe-
tesen más és más módon - nevettetik ki
az emberi fogyatékosságokat. Alfonzó
színészi skálája rendkívül széles és gaz-
dag. Szerepel benne a különbözőképpen
biliárdozók, a moziból elkésők, a hege-
dűművészek, a nemzeti filmek parodizá-
lása. Amitől a művész elmondása szerint
a direkció tartott, hogy az egyik szám
ízléstelennek minősülhet, nevezetesen
az, amelyben bemutatja, ki hogyan
könnyít magán az illemhelyen, én szóki-
mondó színivilágunk ismeretében nem
tartottam annak, sokkal inkább erősza-
koltnak a férfisztriptízt. Észre kellett
volna vennie a rendezésnek, hogy het-
venöt év mégiscsak hetvenöt év, és a vet-
kőzés még ebben a parodisztikus formá-
ban sem eléggé szellemes látvány.

(Itt tartottam kéziratom javításában,
amikor értesültem a szomorú hírről: né-
hány héttel hetvenötödik születésnapja
után Alfonzó meghalt. Amikor beszámo-
lómat írtam, nem gondoltam, hogy ez
egyben tisztelgés lesz Markos József mű-
vészete és maradandó emléke előtt.)

Végül a Kis Színház szezonvégi bemu-
tatóját, George Axelrod Good-bye, Char-
liel című komédiáját, akárcsak Poiret

darabjában Garas Dezső, itt szintén két
nagyon tehetséges vendég, Hernádi Judit
és Sztankay István föllépése avatta
kellemes színházi eseménnyé. Ez a több-
szörösen megcsavart történet, amelyben
a férfiból nővé alakulás folyamatát kísér-
hetjük nyomon - természetesen bulvár-
szinten - remek alkálmakat kínál a mu-
lattatásra. Csak akkor azonban, ha ebben
a Van, aki forrón szereti cselekményére
emlékeztető, de sok pszichológiai elemet
is tartalmazó darabban olyan színész
működik közre, mint amilyen Hernádi
Judit.

És ha már a bemutatókról szólván
Hernádi Judit nevét említettem, hadd
kezdjem a színészi teljesítmények mél-
tatását is vele. A Vidám Színpad nagy
szerencséje, hogy ez a kitűnő színésznő,
megválván a Vígszínháztól, szerepet vál-
lalhatott itt. Ebben egyébként a színház
régi jó hagyományokat követ; elszántabb
igazgatói a humor vonalát megerősíten-
dő még a Nemzetiből is kölcsönöztek
művészeket egy-egy előadás számára.
Hernádi Judit ebben a sokszorosan meg-
tekert szerepben - a hajdani nőcsábász
férfiból nővé válván a hímre éhes nős-
tényt, abban viszont a néhai férfiú voná-
sait is fölfedezve - a két nem gyökeresen
eltérő természetét remekül kopírozza
egymásra. Minden mozdulata lelkiisme-
retes kidolgozásról tanúskodik, anélkül
hogy az alakítás verejtékessé válnék. És
íme, ismét itt a jó példa arra, miképpen
lehet pikáns, sőt kiélezetten frivol egy
előadás, anélkül hogy triviálissá vagy trá-
gárrá alakulna.

Mindehhez jó társa az ugyancsak ven-
dégként közreműködő Sztankay István,
aki elhunyt barátjának urnában heverő
porhüvelye előtt tartott beszédében már
a játék kezdetén bemutatót tart a magas
színvonalú komédiázásból. Ha Hernádi
Juditnak bizarr feladat jutott e darabban
osztályrészül, Sztankay helyzete sem
kevésbé az. Neki a halott jó barátból
varázslat folytán nővé változott lakótár-
sától kell megtartóztatnia magát a leg-
képtelenebb helyzetekben.

A harmadik vendég Garas Dezső, és
ezzel a ténnyel már sokat elmondtam a
Vidám Színpad törekvéseiről, különösen,
ha figyelembe vesszük, hogy a társulatot
egy hasonló műfajban tevékenykedő-
jeleskedő színész vezeti. Garas Dezső
azonban azért nem jelent igazi konku-
renciát a színháznak, mert kevés olyan
színész van ma az országban, aki tehet-
ségben, művészi alaposságban, a csak a
legnagyobb clownokhoz hasonlítható



mimikában, humorban és egyedi jelleg-
zetességben versenyre kelhetne vele. Já-
tékát akkor értékelhetjük igazán magas-ra,
ha tudjuk, hogy Jean Poiret a szövegeket
jóformán meg sem írta, csak a színészre
bízza, hogy a réseket és hézagokat
sablonok helyett élettel átitatott elemek-kel
töltse ki. Lehetséges, hogy az utóbbi
időben rendezőként is jeleskedő Garas-nak
éppen erre van szüksége; mesélő-kedve
így áradhat szét a színpadon, és
szárnyalhat szabadon. Ezt a tutyimutyi
férjet, aki a még meg sem kezdett kaland
lelepleződésében olyannyira hazai slemil,
hogy hazugságai is megteremhetné-nek a
pesti aszfalton, félszeg szemtelenséggel
alakítja. A füllentések hínárja pók-
hálóként veszi körül, és Garas Dezső
eljátssza a kedvünkért, hogy ebből a fo-
nadékból nem tud kikecmeregni.

Garas feleségeként szerepel a darabban
Kállai Ilona, aki szerencsére mind-jobban
magára talál e színpadon is. Kezdetben
úgy éreztem, hogy még nem leli meg
helyét a partnerek között, és mintha kicsit
felülről és kívülről tekintene erre a
műfajra. Most már látnivalóan érzékeli,
hogy az igazi művésznek itt is lehet mon-
danivalója a közönség számára. Ahogyan
Poiret másik, ugyancsak ezen a színpadon
játszott komédiájában, az Őrült nők
ketrecében, de a Nyolc nő című krimiben
is már megkísérelte, hogy klisékbe életet
leheljen, a Kellemes húsvéti ünnepeket!
című darabban elhiteti férjével és annak
alkalmi hölgyecskéjével, hogy a legkép-
telenebb hazugságokat is készpénznek
fogadja el. Ugyanakkor azonban mintha a
közönséggel összekacsintana: ebben a
bárgyú komédiában az ostoba füllenté-
seknek kell hitelt adnia.

A Vidám Színpad egyik rokonszenves
vonása, hogy a színészi színvonal a legki-
sebb feladatokban is megemelkedni lát-
szik. A már említett Cseh Viktória mellett
jó példa erre a direktor epizódalakítása a
Van, aki forrón szeretiben. Bodrogi, aki e
darabban ugyan sokat vállalt magára -
magyar színpadra alkalmazta és rendezte is
-, egy nőfaló, vad amerikai milliomos
figurájában a decens komédiázás jó iskolá-
ját mutatja be. Úgyanebben az előadásban
a női zenekarhoz szerződött két muzsikust
remek humorral, férfiúi buzgalmait ízléssel
és kedvesen leplezve játssza Straub Dezső
és Böröndi Tamás. Helyzetüket nehezíti,
hogy csapatnyi szemrevaló színésznő lép a
színre a zenekar tagjaként; közülük
különösen Nyertes Zsuzsa, Détár Enikő,
Rátonyi Hajni kellemkedik sok bájjal,
Géczy Dorottyának mint a zenekar

vezetőjének és Verebély Ivánnak, a rideg
menedzsernek kérlelhetetlen szigorú irá-
nyítása mellett.

Végül néhány szót a rendezőkről. Jean
Poiret komédiáját Pethes György állította
színpadra, a színészi eszköztárból előcsa-
logatva és érvényre juttatva azokat az ele-
meket, amelyeket nem kell megbéklyózni,
csak megfelelő irányba terelni vagy vezet-
ni. A fölszabadult komédiázáshoz az ő
munkája is nagymértékben hozzájárult. A
Van, aki forrón szeretiben színészvezetési
készségeiről is tanúskodott Bodrogi Gyu-
la. Rendezése rendkívül sok kellemes víg-
játéki helyzetet teremtett, a humornak
minden, a darabban föllelhető forrását és
abból kibontható elemét érvényre juttatva.

Kalmár Tibor a színház egyik régi, osz-
lopos tagja, aki most a Good-bye, Charlie!
színrevitelével egy bohózat remek iramú
előadását teremtette meg. Jól mutatkozott
be egy revü rendezőjeként a rokonszenves

tehetségű Straub Dezső, akinek nem utol-
sósorban köszönhető, hogy a Szín-házibuli
előadása nemcsak meghatározott korosz-
tályok, hanem szinte mindenki számára
élvezhetővé vált. A lazán illeszkedő átme-
neteket ügyesen és rátermetten hidalta át
egy-egy röpke színpadi helyzettel.
Ugyan-csak Kalmár Tibor rendezte
Alfonzó jubileumi estjét, a magánszámok
közé helyezett néhány jelenetben ügyesen
bevonva a társulatnak a hetvenöt
esztendős művész tehetségéhez
fölemelkedni óhajtó tagjait.

A díszletek közül Götz Bélának a Van,
aki forrón szereti című musicalhez készített
színpadképeit, valamint Kemenes Fanny-
nak e musicalen kívül a Good-bye, Charlie!-
hoz tervezett ruháit emelem ki. Ez utóbbi
komédiában Hernádi Juditnak előkelő ame-
rikai divatszalonban vásárolt, mégis bazári
ízlésű kosztümje önmagában is nevetésre
ingerel, amellett rengeteget mond el a fe-
lemás nemiségű ember helyzetéről.

Sztankay István és Hernádi Judit George Axelrod Good-bye, Charlie! című vígjátékában
(MTI-fotó - Földi Imre)


