
mögül hirtelen kibukó számító vampot,
majd a grófi ágy birtokbavételére készülő
kivirult leányt, végül pedig a Juhász úr
lelkét és boltját elfoglaló eszményi kis-
polgári üzletasszony- és családanyajelöl-
tet, de a stádiumok között nincs átkötés,
még kevésbé folyamatosság, amit pedig -
az író mulasztását kijavítandó - csak a
színészi személyiség teremthetne meg. A
másik női szerepben Egri Kati hibátlan; a
kiegyensúlyozottság maszkja mögött első
perctől érzékelteti a zaklatott
túlfűtöttséget, amely majd férje elhagyá-
sát hitelesíti, s ugyanakkor játéka oly
diszkrét, hogy mintegy segít tompítani az
eltűnése miatti hiányérzetet. Kerek
alakítás; felvázol és lezár egy jellemké-
pet, ha egy sorsot nem is.

A többiek közül ki kell emelni Gera
Zoltán telibe talált, abszolút stílusérzék-
ről tanúskodó Fülöp urát. Nagy Sándor
Tamás sután hamis, külsőséges Máté urát
nincs kedvem hosszabban elmarasztalni;
a Szolnokon oly előnyösen kibontakozó
fiatal színész eddigi pesti korszakában
szemmel láthatóan nem találta a helyét,
viszont azóta Kárpáti Péter Szingapúr,
végállomásában - egy némileg hasonló
jellegű szerepben - végre valóban kitűnő
volt, s remélhető, hogy ez a siker
fordulatot hoz majd fővárosi pályáján.
Mint ahogy e későbbi darabban igazolta
be végre Dörner György is, hogy vissza-
találhat robbanékony pályakezdéséhez;
Oszkár úr szerepében az I. felvonásban
még meggyőzött érzelmességgel leplezett
krakélerségével, de a III. felvonásban már
több lapáttal rátett a létjogosultságát
igazolni akaró tökrement csábító
ziccerperceire. (Egyébként Paulának, ha
valóban vérbeli üzletasszony, saját jól fel-
fogott érdekében éppenséggel meg kelle-
ne tartania ezt az ügyes és most duplán
lelkes Oszkár urat; hogy mégis elűzi,
újabb, bágyadt engedmény a pesti polgár
erkölcsi mércéjének, annál is kevésbé
hitelesen, minthogy a jólelkű Juhász úr
aligha akarhatja volt feleségét az éhhalál-
nak kiszolgáltatni. Ezt csak akkor lehet-
ne valószerűsíteni, ha Paula boltfoglalása
egy xantippei önkényuralom nyitányát
jelentené - de hát, mint sok egyéb e
darabban, ez sincs megírva.)

De hogy ennyi írói pongyolaság s nem
kevés színészi üresjárat ellenére mégis
egységes hatású, mulatságos és szívet me-
lengetően emberi előadás született, az a
rendezőt dicséri, akinek - minden irányú
és számos értékes részeredményt felmu-
tató kalandozásai ellenére - úgy látszik,
mégis a pesti polgári élet ábrázolása a

legsajátabb terrénuma, erről van a leg-
több mondanivalója, ennek stílusát érzi
leginkább a pórusaiban. S így az Úri divat
méltón illeszkedik be a Hyppolit, a lakáj,
a Máli néni és a Szabóky Zsigmond
Rafael alkotta sorba.

Molnár Ferenc: Józsi (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Díszlet: Konkoly-Tege Klára m. v. Jelmez:
Kónya András m. v. Dramaturg: Bognár Ró-
bert. Némafilm: Virág Csaba és Darvas Fe-
renc. Segédrendező: Gyenge Katalin. Rendező:
Salamon Suba László.

Szereplők: Zubor Ágnes, Pap Éva, Safranek
Károly, Orosz Helga, Simor Ottó, Csikos Sán-
dor, Juhász György, Szigeti András, Matolcsi
Marianna, Schlanger András, Csorba Ilona,
Petneházy Attila, Tóth Károly, Gados Béla,
Gábos Katalin, Földi László, Stettner Ottó.

Molnár Ferenc: Úri divat (Radnóti Miklós
Színpad)

Díszlet: Varga Mátyás. Jelmez: Tordai Haj-
nal. Szcenika: Bakó József. Berendező: Bóné
József. A rendező munkatársa: Kun Magda.
Rendező: Verebes István.

Szereplők: Bozóky István, Bálint András,
Egri Kati, Varga Mária, Dörner György, Gera
Zoltán, Gordon Zsuzsa, Nagy Sándor Tamás,
Somhegyi György, Kelemen Csaba, Thirring
Viola, Für Anikó f. h., Gruiz Anikó, Rab Edit,
Molcsiner Péter f. h., Merzsenyi Zoltán f. h.,
Bellus Attila f. h.

A következő számaink tartalmából

P. Müller Péter:
A Deltás Pisti

Földes Anna:
Egy Pisti a tízmillióból

Stuber Andrea:
Play Moliére

Bóta Gábor:
Á lecsupaszított sziget

Nánay István:
Színház Komáromban és Kassán

Győrffy Miklós:
Önagyonbeszélők

CSÁKI JUDIT

Tetőtér

Két új magyar musical

Hát nem vagyunk musicalország, annyi
bizonyos! S amikor mégis kirukkolunk
egy újdonsággal, mindjárt kettő lesz be-
lőle, két színházi premier (egy hétnyi és
négy villamosmegállónyi távolságra egy-
mástól).

Presser Gábor-Sztevanovity Dusán: A
padlás és Müller Péter-Tolcsvay László-
Bródy János: Doctor Herz című musi-
caljének bemutatója ismét olyan esemény,
amikor a produkció értékelését színhá-
zon kívüli tényezők is befolyásolják. Az a
legszerencsésebb (pontosabban: a legke-
vésbé szerencsétlen) megoldás, ha előbb
e mellékes körülményeken próbálunk túl-
jutni, mesterségesen leválasztva magáról
a produkcióról.

A magyar „plágium"

Számos lap, valamint a rádió és a televí-
zió is annyit foglalkozott a két musicallel a
bemutató előtt, mint máskor utána sem.
Néhány újságíró meg is állapította, hogy
ennyivel a bemutató előtt legalábbis furcsa
dolog véleményalkotással beárnyékolni a
színházak munkáját. Pedig... éppen hogy
későn bukkant fel ez a „plágium"-ügy,
jóval később annál, mint amikor a két
színházban már tudtak róla. Ezért nem
futhatott le önmagában, ezért mosódott
össze - időben és tartalomban - a
bemutatóval.

A különféle jogi konzekvenciák miatt -
melyek fenyegető volta ellenére is kö-
telességünknek érezzük, hogy a „plágium-
ról" e helyütt is szó essék - a következők-
ben mindössze egy hipotézisről lesz szó,
egy a nyilatkozatok alapján összeállított
feltételezésről. Eszerint a Vígszínházban
bemutatott A padlás szinopszisát Szteva-
novity Dusán írta, s a szövegkönyv elkészí-
tésével a színház Müller Péter írót bízta
meg. Müller munkájával Dusán Szteva-
novity - és a színház - elégedetlen volt,
ezért az ő szövegkönyvét visszaadták, és
előbb Dusán Sztevanovity, majd Horváth
Péter készítette el a később bemutatott
mű szövegét.

A kész szövegkönyvvel - amely tehát
Dusán Sztevanovity szinopszisa és ötletei
alapján íródott - Müller Péter jelentkezett
a Madách Színháznál, és felaján-



telepi gyerekek legfeljebb hírből). A zeg-
zugos, szabálytalan helyszín valóságosan
és átvitt értelemben is „fent van": jó
emberek lakják. Immár néhány szellem-
mel együtt - s ez a fajta, mint tudjuk,
leginkább a padláson otthonos.

A bonyodalmak - szerencsére - nem
öltenek túlzottan valóságos jelleget, meg-
maradnak a mese világánál. A külvilág
támadását határozottan, de nem kegyet-
lenül képviseli Témüller, akinek a „had-
serege" nem jelenik meg a színen. A lát-
hatatlan, de jelenvalóságát kétségtelenül
éreztető csapat súlyosnak látszó bevetését
a meséhez szükséges erőfeszítéssel veri
vissza a szellemcsapat és a Rádi
vezényelte számítógép.

A sikeres padlásmentési akció ellenére
a mesébe vegyül azért némi szomorúság:
ez is amolyan mai mesekellék. A szelle-
mek dolguk végeztével elvitorláznak a
Révész bárkáján - bár, mint kiderül, a
Révész nélkül. Azért visszajönnek érte.. .

A Doctor Herz meséje sok mindenben
különbözik A padlásétól - s nem is olyan
paradox módon éppen ebben hasonlít rá.
A különbözések olyanok, mintha egy
számítógép variálta volna a másikból.

A tér - itt is padlás. Monumentálisabb
ugyan, mint a másik; leginkább egy ku-
polára emlékeztet. A főhős itt egy ke-
vésbé harmonikus ifijú, kevésbé hamvas
lélekkel; egy kvietált Nobel-díjas, Jan
Herz. A szellemek nem készen kapottak,
hanem maga Herz doktor varázsolja elő
őket csodakomputerével. Ez a különbség
viszont jó arra, hogy a választás önkényes
legyen: előbukkan Szent Péter, Winne-
tou, Einstein, Nemo kapitány, Gandhi.. .
Egyikük sem válik a történet szerves ré-
szévé, felbukkanásuk esetleges, dramatur-
giai „leckéjük" pedig egy-egy fordulat meg-
oldása. Előtte-utána nincsenek jelen, s ha
mégis, jelenlétük fölösleges.

Süni „párja" Beryll - őt komputer sor-
solta Herz párjául; afféle vagány, talpra-
esett, fiús leány lenne - de hát (s ez már
az előadáshoz tartozik) ahány dal és hely-
zet, annyi különböző karaktert mutat.

Mamókából Mutter lett; nagyszívű,
harsány, életteli és az élettől megtiport
virágárus. (Hogy a történet egy pontján
hogy lesz Mutterből revügörl, s főleg
miért - ez nem derül ki.)

A Detektív itt bizony súlyos és ismerős
fenyegetés: Strasser ezredes leginkább
egy igazi Hauptsturmführerre emlékeztet.
Drasztikus és durva - tán kevés lesz egy
számítógépes mutatvány vele szem-ben.
Nem mesei - nagyon is valóságos.

Házmester nincs - de van háztulajdo-
nos, Lifsitz. Es van egy mellőzött segéd-
színész - ő Oliver, a Mutter párja. (Szub-
rett és bonviván, mondhatnánk, egy má-
sik dramaturgia kötelező szereposztására
utalva.)

Herz doktor padlása itt is megmenekül
- sőt megmenekülünk mi is: közös lézer-
függöny borul ránk. Amelyen - mint tud-
juk - semmi nem képes áthatolni.

A két történet - a két mese - még külön-
bözőségeiben is hasonlít. Az eltérések
erőltetettek - mintha sebtében készültek
volna az egyikben, s ezzel mindjárt jóko-
ra előnyt biztosítanak annak a másiknak.

A zenék

Felcsendül az első három taktus A pad-
lásból - s még a botfülűek is azonnal tud-
ják: Presser Gábor zenéjét hallják. Az
eddig megjelent bírálatokban ez a ta-
pasztalás kétféle előjellel is meg tudott
jelenni: akadnak, akik ezt hibájául róják
fel. E sorok írója - nem lévén zenei szak-
ember - színházi szempontból ezt inkább
pozitívumnak véli; érzésem szerint
ugyanis egy ismerős zenei nyelv képes
meghatározni az előadás alaphangulatát,
s az új mondandót és új motívumokat ért-
hető közegbe helyezni. Presser zenéje -
és Dusán Sztevanovity dalszövegei - két-
ségtelenül reprodukálnak egy zenei vilá-
got, nevezetesen a sajátjukét. Rugalma-
san és magától értetődően simulnak a
történethez. A dalok között akad több
slágeresélyes is - például a Kell egy hely.
. . vagy a majdnem önálló életet élő
Szilvásgombóc -, de a többi is kellemes

és pontos, már ami a felbukkanás idejét
és hangulatát illeti.

Ahogyan az egy musicalben illő, A
padlásban is mindenkinek akad egy dala,
s ez a „kötelező gyakorlat" részint Mar-
ton László rendezőnek köszönhetően nem
válik tehertétellé, részint azért, mert egy-
egy motívumot sajáttá, figurájukra jel-
lemzővé énekelnek a színészek.

Presser Gábor egyébként is igazi szín-
házi zenész (is). Dalain érezni, hogy szín-
házi, színpadi közeghez születtek, s hogy
szerzőjük a rivalda mögött is ismerős.
Vélhetően sokat volt kénytelen alkalmaz-
kodni a színészekhez és a körülmények-
hez - de képes volt ezt úgy tenni, hogy a
kényszer ne jelenjen meg a dalokban.

A kényszer viszont a levegőben van a
Doctor Herz előadásán. Elsősorban prak-
tikusan: minden szereplőnek énekelnie
kell. S ha erre nem kínálkozik a történet
menetén belül mód, hát kanyarodik egyet
a sztori, mit sem törődve azzal, hogy a
cselekmény fő vonala szerint ezt nem
tehetné meg.

A második részben Doctor Herzet és
társait igencsak sürgeti az idő. Senki nem
tudja, mit kellene tennie, hogy kivédje
Strasser ezredes és társai végzetesnek
ígérkező támadását - s ezen a ponton az
ideges és feszült töprengés és várakozás
felfüggesztődik, és új történet kezdődik.
Doktor Herz és az addigi főszereplők egy
jó félórán át csak téblábolnak és nézelőd-
nek a színpadon, mert az egyik véletlenül
odavetődött mellékszereplőnek, Beryll ap-
jának külön „drámája" van. Ezért a kö-
zönség egy betét-„melodrámát" néz végig
- s igencsak hosszan teszi ezt, hiszen

Igó Éva (Süni), Kaszás Attila (Rádiós) és Vallai Péter (Detektív) Á padlásban



(itt lép be a kényszer) mindkét szereplő-
nek, együtt és külön is dukál egy-egy dal.
Igyekszünk elfelejteni, hogy ezenközben
Strasser ezredes már csak néhány percnyi
türelmet ígér.

Hasonló kitérő Einstein megjelenése. A
nagy hírű tudós itt leginkább mulatságos -
karikatúra ugyanis -, s bár ő sem tehet sem-
mit a padlás (illetve kupola) megmentéséért,
azért neki is jár egy dal, nemis a legrosszabb.

Tolcsvay László zenéjét ez az eklektika
és daljuttatási kényszer jellemzi leg-
inkább. Valamint az, hogy ihletért vagy
saját rockoperájához, vagy más szerze-
ményekhez fordult - ez egyébként nem
lenne baj, csak ez is belejátszik abba,
hogy stílusvilágát és szélsőségeit tekintve
a skála leginkább egy széles terepről vá-
logatott Vasárnapi koktél tartalmát idézi.
A dalok közt akad emlékezetes - például
Strasser ezredes rockoperás száma -, akad
„máshová jó" sláger - például Oliver és a
Mutter revüsített betétje - és akad jócskán
felejthető - ezeket máris elfelejtettük.

Ennél tulajdonképpen jóval kellemet-
lenebb meglepetés, hogy egyik legjobb
dalszövegírónk, Bródy János ezúttal szá-
mos lapos, közhelyes, tőle abszolút ide-
gen szöveget írt. A musical végi békedalt
jobb gyorsan kitörölni a repertoárjából -
hangvétele, tartalma legföljebb a hatva-
nas évek legelején lehetett volna „adek-
vát" (jó akkor se).

Müller Péter igyekszik alkalmazkodni a
dalolási kényszerhez; s talán nem is csak
az ő hibája, hogy a dalokat felvezető
dialógustöredékek alulmúlják a szöveg-
könyv egészét. Mintha pusztán összekö-
tésnek vagy átkötésnek születtek volna -
fittyet hánynak a történet haladási irá-
nyára. Dalt vezetnek fel ugyanis.

A zenét kiszolgáló technika mindkét
színházban hibátlanul működik. Közös
erény - főként, ha a közelmúlt e tekintet-
ben igencsak kínos előzményeire gondo-
lunk. Ha a zenei technikát nézzük: már
tudunk musicalt csinálni.

A környezet

A padlás padlása jó tér - és padlásszerű. A
gerendák, zegzugok „igaziak" - de a kellő
pillanatban látványos helyzetváltoztatásra
képesek. Jókora színpadon jelenik meg ez
az alapjában véve intim tér, ahová a
szellemek föntről - közülük egy, a Herceg
egyenesen a színház plafonjának másik
végéről, a nézők feje fölött átrepülve -
érkeznek meg, az emberek pedig alulról.
Fehér Miklósnak jó ötlete az emberarcúvá
maszkírozott komputer is. Jánoskúti Márta
bájos, mesés jelmezekbe öltöztette a
mesefigurákat, és kellemesen ismerős mai
kosztümöt adott a többiekre.

Götz Béla díszlete a Doctor Herzben
monumentális és sokoldalú. Súlyosnak
látszó vaslépcsői ébresztgetik ugyan a
kérdést, hogy a tetőtéren lévő szuperla-
boratóriumból vajon hová képes még

Mamóka: Tábori Nóra és a Detektív: Vallai Péter

Rácz Géza (Meglökő), Rudolf Péter (Lámpás), Pápai Erika (Kölyök), Méhes László (Herceg)
és Hegedűs D. Géza (Révész) A padlásban



lépcső vezetni, de a megoldás végered-
ményben nem zavaró: a kupola magas,
függőlegesen is jönni-menni kell benne.

Ennél a padlásnál az alkotók persze
tekintettel voltak arra, hogy végső soron
egy musical díszlete - hely kell tehát a
táncosoknak, és látványos képkompozí-
ció. E csöppet sem mellékes szempontot
tükrözik Benedek Mari jelmezei is; a tán-
cosokon illő ruha, a többi szereplőn szin-
tén. De ez mind-mind elüt egymástól.
Igaz, azok is, akik hordják.

A technika a Madáchban is „csodákra"
képes. A Strasser ezredest mozgató daru
szellemes, és az ötletet indokolni képes a
megoldás; a fények és lézernyalábok
pedig profi musicalkellékek. A díszlet egé-
sze tudja mindazt, amit tudnia kell; a sze-
replők olykor kényszeredetten fölösleges
dolgokat is kicsikarnak belőle (füst és
egyebek). Csöppet zavaró, hogy a néző-
tér bizonyos pontjairól (a földszintről)
nem látni az egész bejátszott teret - de
ezen talán nem is fontos segíteni. A bal
szélen ülők elől például diszkréten rejtve
marad a színpad bal oldala.. .

A produkció

A musical előadása: produkció. Bizonyos
rendezői készségek fokozott működteté-
sét és bizonyos típusú színészi munka
túlhangsúlyozását kívánja.

A padlás - Marton László újabb profi
musicalrendezése. Martonnak különösen
ehhez a műfajhoz van érzéke, a látvány-
teremtéshez, a zenés dramaturgia „leké-
pezéséhez" s a tulajdonképpen észrevétlen
rendezői jelenléthez. A padlásban ola-
jozottan peregnek a jelenetek, a világítás
és a színészek mozgatása pontos és hatá-
sos, a technika működtetése funkcionális
és látványos. Nagyon-nagyon hasonlóan
azokhoz a produkciókhoz, amelyeket vél-
hetően Marton László is látott, s amelyek-
ből vélhetően megtanulta ezt a szakmát.

A padlásról szólva amúgy sem lehet
elhallgatni azt az - előadás során egyre
erősödő - érzést, hogy exportképes szín-
padi produkciót látunk. A történet - „in-
ternacionális", és tulajdonképpen ismerős
figurákat szerepeltet; a zene karakteres és
jellegzetes; a technika szerény és hatásos.
Szóval az egész bizonyos szem-pontból
sokkal élettelibb és természetesebb,
sokkal emberibb és tartalmasabb, mint
néhány, a Broadwayn nagy sikerrel futó
„unokatestvére". Feltehetően az al-
kotóknak is eszébe jutott már mindez -
nyilván még munka közben.

A Doctor Herz rendezője, Nagy Viktor
hatalmas szereplőgárdát és technikai appa-
rátust mozgat - ügyesen. Arról nem tehet,
hogy a színpadon sokszor a szituáción
kívüli szereplők „elhelyezését" is meg kell
oldania - őt dicséri, hogy a szereplők
fölös-legességére nem ő hívja fel a
figyelmet.

Úgy tűnik, Nagy Viktor is jól dolgozik
a világítással; és rendkívül sok energiája
mehetett rá arra is, hogy a táncos hátteret a
játékos előtérrel összekombinálja. S ha
egységessé, egymáshoz tartozóvá nem is
tudta tenni a kettőt - megpróbált nem
revüt rendezni a Doctor Herzből.

Müller Péter-Tolcsvay László-Bródy János: Doctor Herz (Madách Színház).
Szerednyey Béla (Oliver) és Dunai Tamás (Doctor Herz)

Jelenet a Doctor Herzből. Az előtérben Hűvösvölgyi Ildikó (Beryll) és Dunai Tamás
(Iklády László felvételei)



Az előadás - mint produkció - vég-
eredményben flott és hatásos. Mint mű,
nem győzhette le a zavaros, kitérőkkel
teli alapanyag hátrányait.

A játék

A Vígben játék zajlik - örömszínház.
Lelkes, felfűtött, közös játék, melynek
ezek a magával ragadó, ritkán tapasztal-
ható járulékos elemei hamar „elviszik" a
nézőteret is. Lendületes, feldobott és
pontosan szabott színészi alakításokat
látunk - ki-ki hihetetlen fegyelemmel
marad benne a maga figurális „skatulyá-
jában", de azt aztán maradéktalanul ki-
tölti. Nem a jellemábrázolás mélysége,
nem a beleélés intenzitása, hanem a játé-
kosság, a szellemesség, az odaadás hatá-
rozza meg a szerepformálásokat.

A padlásnak legalább három-négy fő-
szereplője van. A cselekmény szempont-
jából valószínűleg Rádié a központi sze-
rep - Kaszás Attila könnyedén és látható
örömmel bújik bele a gyereklelkű fiatal-
ember lelkivilágába. Lelkes és aggódó -
valamint jól mozog és jól énekel, csak
úgy mellékesen.

A „poénos jelenlét" szempontjából a
nyolcadik törpe, Lámpás élvezi kiemelt
helyzetét. Rudolf Péter figurája és játéka
tökéletes mesevilágot idéz. Gügyögés és
„lefokozás" nélkül hozza a törpét - és
szellemesen játssza ki minden poénját.

A történet konfliktusának középpont-
jában a kétlelkű Barrabás, illetve Révész
áll. Hegedűs D. Géza musicalerényei
már közismertek - és ezúttal is láthatóak.
Marconára vett gengsztere már rejti
magában a gyermeklelkű Révészt;
Hegedűs D. Géza kedves csetlés-botlása
az emberek világában, a haloványan ér-
zékeltetett idegenséggel együtt hatásos
és hálás játék.

Méhes László énekes-táncos adottsá-
gaira a Csókos asszonyban is fölfigyelhet-
tünk; A padlásban a kicsit mélabús, szo-
morkás Hercegnek is kijut egy igazi „Mé-
hes-bravúr": a sajátos színre lépésnek
tapsol is a publikum.

Rácz Géza egy lehetetlen szerepet old
meg ritka fegyelemmel és lehetőségei-
hez képest rendkívüli erővel: Meglökő,
az egykori hóhér, a bivalyerejű szellem
ugyanis nem tud beszélni. S mivel vagy
két fejjel magasabb, minta többiek, moz-
gása is szögletes, megjelenése ormótlan.
Mindez pedig egy musicalfigura - ének
és tánc nélkül. Rácz Géza ritka hangadá-
saival, lassú, komótos lépegetésével mégis
karaktert, méghozzá a méla, nagydarab,

jólelkű mesealak ismerős karakterét raj-
zolja meg és játssza el nagyon jól.

Az örök gyereket, a Kölyköt Pápai
Erika játssza. A ragyogó musicalszínész-
nő nemcsak bájos és üde jelenség a szín-
padon, hanem ő a gyermek a szereplők
között. Pápai Erika játékával törekszik is
arra, hogy a nézőtér jelentős hányadával
ezen az elidegeníthetetlen jogon még
közvetlenebb kapcsolatot teremtsen.

Hálás és jó „ziccer" Tábori Nóra Ma-
mókája. A gyereklelkű, ifjúságpárti „nagy-
mamaféleség" persze fürge és gyakorla-
tias. Es könnyed figurateremtés Tábori
Nórától.

Süni kicsit gyermeteg szerepe Igó Éváé;
s ő nem is igyekszik felnőttesíteni ezt az
epekedő gyereklányt. Akit persze végül
csak „észrevesz" Rádi is . . .

Balázs Péter Témüller házmesterje épp
csak pillanatokra válik túljátszottá; az
amúgy is elrajzolt és eleve vesztes
gonoszság ilyenfajta kívülállása éppen
ezért nem is zavaró.

Vallai Péter Detektívje már majdnem
látja a szellemeket. Egy-két jó poén a szí-
nésznek - és a kisebb szerep is besorol a
hálásak közé. Akárcsak Seress Zoltán
ügyefogyott Ütegje. És nem lehet nem
megemlíteni az „emberarcú" komputer,
Robinson lelkét és hangját: Sipos Andrást.

A DoctorHerzben szerep szerint válta-
kozó színvonalú alakításokat láthatunk.
A címszereplő Dunai Tamás doktora és
kissé bogaras tudósa akkor jó, amikor
főszereplő; a színész nem igazán való
sem a revüsített környezetbe, sem szín-
padi semmittevésre. Játékán érezni az
írói logika minden döccenését - s aligha
Dunai tehet erről.

A mellékszereplők közül lehetősége
szintjén jó az Einstein-paródia előadója,
Gyabronka József. Hogy e betét még
felületesen sem épül be az előadásba -
megint csak nem a színész hibája. Ő azt
teszi, amire módja van s amit kérnek tőle
- és legalább hatásosan.

Hasonló módon jó Cseke Péter is. Sze-
repe nemigen van, helyette egy intenzív
színpadi jelenlét és egy dal jut neki. Ezt
jól használja ki.. .

Psota Irén Mutterja a színésznő játéka
alapján több és jobb, mint amennyi a
darabban jut neki. Nem mintha Psotát
mellőzték volna az alkotók, sőt. Szered-
nyey Bélával együtt igazán sok poénjuk,
számuk és jelenetük van. A hiányérzet
forrása ismét a mű és a szerep kapcsola-
tának - mondjuk így - lazasága.

A többiek is - miként odaát a Vígszín-
házban - fegyelmezettek. Itt kevesebb
térrel és kevésbé hálásan azok, mint
amott - de hát a fegyelem is fontos szí-
nészerény.

A Madáchban fegyelmezett a közönség
is. Hosszú, terjengős, vontatott a Doctor
Herz - de azért biztosan sikerre
számíthat. Végül is egész évadnyi taps
zúdul rá - hiszen a nagyszínház egyetlen
kőszínházi bemutatója ebben az évad-
ban. Valószínűleg került is annyiba,
mint máskor kettő-három-négy előadás -
még a felemelt, drága jegyekkel is
hosszú idő alatt lehet megkeresni.

A padlás - alig két óra. Akkor van
vége, amikor a közönség még úgy érzi:
órákig elnézné-hallgatná. Ez is „import-
erény", de jó tudni.

Két tetőtér, közel egymáshoz, a buda-
pesti nagykörúton. Ilyen az, ha új musi-
cal születik nálunk.
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