
fokain kell fölkapaszkodniok, és fokról
fokra megélniök a valósággal való szem-
besülés megrázkódtatásait. Amint saját
létük és együttlétük omladékain vethet-
nek pillantást kicsinyes acsarkodásokkal
terhelt múltjukra, hazug illúzióik szerte-
foszlatására, végül - egy villanás erejéig -
remélt jövőbeli harmóniájukra, kései
egymásra találásukra.

Héjja Sándor porig alázott, hitehagyott,
megkeseredett George-a a férfi szűkölő
magányát, Marthához fűződő „gyűlölve
szeretlek" színezetű viszonyát példázza. A
meddő küzdelmekbe fásult, rezignált
intellektus a cinizmus védőbástyája
mögötti apró torzsalkodásokra pazarolja
maradék energiáját, hogy túlcsorduló
keserűsége végső leszámolásba torkolljon.
Minden mozdulata önvédelemből fakadó
túlkompenzálás: támad, mert
kiszolgáltatott. Támad, mert a máig sze-
retett nő válogatott módszerekkel alázza
meg a „tejfelesszájú" kis karrierista előtt,
aki mellesleg keménykötésű szép fiú is az
-öregedő, korántsem izompacsirta George
mellett. „Vendégszorongatásdiját" sem
szadista kéjérzet diktálja, nem a
méltóságában megtiport férj féktelen
leleplezési szándéka. Héjja. álarcfosztó
gesztusában nincs semmi ördöngösség,
démoniság: az érzékeny ember lelki re-
akcióját játssza el. És mégis: igaz, nem
rajta múlik, hogy a szerep paroxizmusig
fokozódó ívét nem követi végsőkig nyo-
mon, s inkább a pillanatnyi replikák - tő-
le telhetően pontos-intenzív - eljátszására
törekszik. Önkifejezése többnyire a
szöveg függvénye, a karakter sorok mö-
götti belső fejlődésvonalát némileg inga-
tagon követi, inkább momentumról mo
mentumra éli szerepét.

Ugyanez áll Vári Éva temperaméntu-
s alakítására is. Akárcsak Héjja, ő

sincs híján az autentikus figurateremtő
készségnek, ám - épp a pszichikai folya-
mat ívének (szemléleti) kidolgozása híján -
kettejük hiteles, vérre menő küzdelme
mégsem ér el a fináléban nyugvópontra
jutó katartikus megtisztulásig, a vihart
oldó harmóniáig, ami az egymásrautalt-
ság, egymáshoz tartozás, egymásra találás
fölismerésének nagy élményét jelentené.
Holott a színésznő érett mesterség-beli
tudással bontja ki az alkoholmámorba,
testi kalandokba bóduló-menekülő
asszony sérült egyéniségét, s e sebzettség
agresszivitással, örökös ellenszegüléssel
való kompenzálását. Nem nélkülözi a
bensőséges lírát - kettejük játékában - a
képzelt fiúk szimbolikus elveszejtését kö-
vető megrendülés. Vári Éva „házigazda-
gyalázásában" a férje karrierjében csaló-
dott nő féktelen indulata munkál, s kissé
önnön bűnhődése is hangot kap. A m

amikor Nick, a kisszerű stréber fordul
George ellen, gyilkosan rátámad, őt is ki-
pellengérezi. A szerepéhez illő agresszív
asszonyiságot olykor ellágyulás töri meg:
George iránti „megviselt" szerelme oly-
kor vádaskodása közepette is fölsejlik.
Héjja alakításában, szerencsére, föl-föl-
csillan a szövegbéli önirónia visszfénye,
Vári Évánál inkább a kíméletlen irónia. Az
Albee-ra valló, groteszk figuraláttatást
azonban nem lelni föl szerepformálá-
sukban - minden bizonnyal a föntebb jel-
zett „strindbergizálási" szándék követ-
keztében, amikor is a mélylélektani csa-
tározás a társalgási dráma játékkereté-ben
zajlik, teátrális „háziasszony-hentergetés"
meg „vendégszorongatás" helyett.

A fiatal házaspár morálisan, intellek-
tuálisan alacsonyabb szintet képvisel, mint
a vendéglátó George és Martha. Moravetz
Levente a szépfiúságát latba vető, kisszerű
törtetőt szegezi szembe az enervált,
elpuhult George hitetlenségével.
Alakításának Achilles-sarka az eset-
legesség, egyfajta ingatagság, ami igen-
csak ellentétben áll Nick, az ifjú tanár
semmilyen eszköztől vissza nem riadó
karrierizmusával. Marthára gyakorolt -
szöveg szerint fölismert - csáberejét sem

manipulálja" kellő szuggesztivitással.
Fiatal, csacska-hisztériás nejének szere-
pében Töreky Zsuzsa folyamatosan érzé-
kelteti, miként szalad ki Honey lába alól
az egyre ingoványosabb talaj, s bizonyta-
lanodik el szilárdnak vélt házassága. Bár-
gyúsága, „liba-feleség" mivolta nem pá-
rosul a korábbi Honey-alakítók lányos
vonzerejével. Való igaz, ez a beállítás to-
vább hangsúlyozza Nick egyéniségében a
szikár karrierépítés szándékát, a módos
lánnyal való, szerződéssé lefokozott há-
zasság révén.

Lengyel György - valószínűleg Madách
színházbeli parádés szereposztásának húsz
évvel korábbi sikerére emlékezve - mintha
csak a színészi invencióra bízta volna
Albee vészterhes atmoszférát sugalló
drámájának megjelenítését. Tehetségük,
mesterségbeli tudásuk jóvoltából egy
hazug életforma álarcfosztásának tanúi
lehetünk. És mégis hiányérzet fog el.
Élményünket bizonyára kiteljesítené, ha a
„héjanász" rabságában vergődő hitvesek
kálváriájának, lelki meg-tisztulásának
korszerű rituáléját is nyomon követhettük
volna.

Edward Albee: Nem félünk a farkastól (pécsi
Nemzeti Színház)

Fordította: Elbert János. Díszlet: Werner
József. Jelmez: Huros Annamária. A rendező
munkatársa: Mándi Terézia. Rendezte: Len-
gyel György.

Szereplők: Vári Éva, Héjja Sándor, Töreky
Zsuzsa, Moravetz Levente.

GÁBOR ISTVÁN

Előadások az Operettben

Mindössze egy felújításra és egy bemuta-
tóra futotta a társulat erejéből az 1988--
89-es szezonban, a korábbi évadok gaz-
dagabb kínálata helyett. Nem tartottak
bemutatót a Zsebszínházban, amely pedig
nem is olyan régen még jó alkalmat kínált
a társulat kevésbé foglalkoztatott vagy
csak annak vélt tagjai számára egyé-
niségük többoldalú kibontásához. Holott
azt hiszem: helyesebb lett volna ebbe a
kamaraszínházi környezetbe helyezni azt
a show-t is, amely az együttes vezető pri-
madonnájának adott lehetőséget a meg-
mutatkozásra. E műsor részleteibe itt nem
kívánok belemenni, elég legyen anynyi,
hogy a színház nem szociális intézmény,
és tiszteletet érdemel ugyan a régi
dicsőség, ám inkább késsen az éji ho-
mályban, mintsem kegyeleti aktussá, kel-
lően meg nem alapozott jutalomjátékká
váljék.

A denevér

Johann Strauss nagyoperettjének, A de-
nevérnek előadása jó tíz évvel ezelőtt a
színház egyik nehéz próbatétele volt. Mint
köztudott, e jeles énekesi erényeket és
színvonalas zenekari játékot követelő mű
világszerte az operaszínpadok műsorán is
szerepel. Az 1874-ben a Theater an der
Wienben bemutatott operett nálunk 1895-
ben került át a Népszínházból az
Operaházba, illetve akkori kamaraszín-
padára, a Várszínházba. Ismeretes, hogy
„az operettek királya" - ahogyan a
műfajról írt könyvében Otto Schneidereit
jellemzi A denevért - gyakorta parádés
szereposztásban került színre az Operában,
majd 1967-től, Szinetár Mik-lós
rendezésében, az Erkel Színházban is. Az
is jól ismert tény, hogy a mű szilveszteri
előadásai mindig nagy társadalmi
eseménynek számítottak, nem utolsó-
sorban azért, mert a második felvonásban,
Orlovszky herceg estélyén élvonal-beli
művészek léptek fel, és külön erre az
alkalomra komponált táncköltemények
kaptak színpadot. A denevér népszerűsé-
gével és általában a műfaj megbecsültsé-
gével kapcsolatban két eseményre emlé-
keztetnék a magyar színháztörténetből.
Amikor 1902 márciusában új betanulásban
műsorra tűzték, a darab két női fő-szerepét
Krammer Teréz és Szoyer Ilonka énekelte,
1925-ben pedig, ismét új be-tanulásban, a
három felvonást három karmester
vezényelte: Máder Rezső, az Operaház
igazgatója, Tittel Bernát, az



intézmény nagynevű zeneigazgatója és
Pető Imre, a korrepetitorból lett opera-
házi dirigens. A forrásműből, A budapes-
ti Operaház 100 éve című munkából nem
derül ki, mi indokolta a karmestertriász
vállalkozását - megítélésem szerint vala-
miféle ünnepélyes vagy, éppen ellenke-
zőleg, tréfás alkalom lehetett -, de az bi-
zonyos, hogy a három neves dirigens nem
véletlenül választotta képességei bizo-
nyítására éppen A denevért.

Amely művet egyébként az Operaház,
nagylelkű, ám vitatható gesztussal -
akárcsak két évvel később a János vitézt
is -, átengedett az Operettszínháznak. Aki
emlékszik Ferencsik János hagyományos
év végi Strauss-estjeire vagy a bécsi
Musikvereinsaalból közvetített újévi
matinékra, az megérti, hogy a val-
cerkirály műveit vezényelni semmivel
sem könnyebb - s közismertségük miatt
talán háládatlanabb - feladat, mint,
mondjuk, Bachot, Mozartot vagy Bee-
thovent. A közelmúlt kínált jó alkalmat
erre az összehasonlításra: a legutóbbi
újévi koncerten a Bécsi Filharmoniku-
sokat korunk egyik legjelentősebb kar-
mestere, Carlos Kleiber, a nagy Kleiber
nem kevésbé tehetséges fia vezényelte, és
itt is elhangzott A denevér nyitánya mel-
lett az operettben általában hálás betét-
számként szereplő Kék Duna-keringő.

Jól tudom, hogy az összehasonlítás ak-
kor is igazságtalan, ha nem az említett
nagyokhoz, hanem az operaházi és Erkel
színházbeli repertoárestéken közremű-
ködő dirigensekhez mérem az Operett-

színház produkcióját, ám a viszonyítás
mégsem kerülhető meg. Ha az intézmény
egy-egy szerepre vendéget hívhat meg,
ugyanezt megtehetné a dirigensek eseté-
ben is. Es nem hiszem, hogy itt elsősor-
ban Molnár Lászlóra kellene gondolni,
aki valóban vendégként vezényelt az ál-
talam látott egyik előadáson; minden, a
műfajban valamennyire is járatos szak-
ember megnevezhetne legalább tíz olyan
karmestert Pesten és vidéken, aki nem-
csak jól elvezényelné a művet, hanem
vállalkozna a zenekarral való elmélyül-
tebb foglalkozásra is. Tudom, a színház-
nak a sok zenekari szolgálat miatt súlyos
gondjai vannak, ám ha ezeket müncheni
vendégjátékain évek óta meg tudja olda-
ni, a könyörtelen impresszárió és a nem
kevésbé szigorú német közönség megelé-
gedésére, akkor talán itthon sem áthidal-
hatatlan a probléma.

Zenekar, énekkar olykor erősen vitat-
ható színvonalú közreműködését szeren-
csésen ellensúlyozni látszik a színpadi
teljesítmény. Ez jelentős mértékben kö-
szönhető Vámos Lászlónak, aki még az
intézmény jobb korszakában állította
színpadra A denevért. Vámos most meg-
erősítette az előadásnak azokat a tartó-
pilléreit, amelyek között kellemesen pe-
regnek Karl Haffner és Richard Genée
ötletes, pikáns, fordulatos librettójának
eseményei. Nem véletlen, hogy A de-
nevér történetének egyik előzménye két
francia szerző, Henri Meilhac és Ludovic
Halévy komédíájához vezet: ebben az
operettben sok a franciásan pajzán, sőt

erotikus elem, ami elsősorban nem a német
vígjátékok sajátossága. A rendező okosan
kihasználta ezeket a fordulatokat,
megtetézve néhány olyan mozzanattal,
amely a játékot még mulattatóbbá 4 teszi.
Ötletes például a nyitányhoz komponált
színpadi játék, amely mintegy elő-legezi a
cselekményt, majd később, az első
felvonásban, a különböző praktikákkal
Orlovszky báljára invitált szereplők
álmodozása a várható élményekről. Amidőn
aztán a báli pezsgőzésben a résztvevők
forogni érzik maguk körül a világot, forogni
kezd velük a színpad is. Ugyancsak a játék
erotikus vonalát erősíti, hogy a csínybe
beavatott herceg a tavalyi felsülése miatt
bosszút álló Falke jegyző társaságában
állandó szemtanúja és vígan mulató
résztvevője a cselszövés-nek.

A három karmester irányításával elő-
adott darabból - közülük sem Váradi Ka-
talint, sem Makláry Lászlót, sem a ven-
dégként közreműködő Molnár Lászlót
nem illeti dicséret, kiváltképpen mert
egyiküknél olykor a zenekar úgy szólt,
mintha vurstliban lettünk volna - inkább
a színészi teljesítmény értékelhető, sem-
mint az énekesi. A játékot előnyösen
emeli ki a Forrai Gábor tervezte színpad-
kép, amely forgószínpadra építve nem-
csak hamisítatlan bécsi illúziót kelt, ha-
nem állandó mozgásban is tartja a cse-
lekményt. Nagyon szépek és változatosak
Schäffer Judit jelmezei, amelyek
mindhárom Rosalindát ugyanolyan jól
öltöztetik, mint a tánc- és az énekkart. Az
már meggondolás tárgya lehetett volna -
és ez a kérdés nem kizárólag A denevér
előadásán ötlött fel bennem -, hogy he-

lyes-e, szükséges-e a némileg már korpu-
lenciára hajlamos primadonnákat i
mebb ruházatban bemutatni. A terv
leleménye talán ezen a gondon is átsegít-
hetné a szereplőket.

Eisensteinként Marik Péter, Jankovits
József és Németh Sándor közül ez utóbbi
érdemli meg a legnagyobb dicséretet.
Igaz, a színház új művészeti vezetőjének
helyzeti előnye volt: a daliás kiállású,
kedves humorát is megcsillantó Marik
Péter és a kritikák tanúsága szerint jó
színvonalon éneklő, amellett kedves de-
rűvel alakító Jankovits József után né-
hány hét elteltével vette át ezt a szerepet,
így hát volt alkalma a feladatot jól átgon-
dolni. Rosalindát Tiboldi Mária, Do-
monkos Zsuzsa és Kovács Brigitta alakí-
totta; közülük Tiboldi Mária érzékelteti -
vagy csak én éreztem így? - a gyanakvást
is, miszerint férje talán mégsem a dutyiba
vonul be ünneplő ruhában. Finom női
praktikái, pikáns gesztusai Tiboldi
Rosalindáját magasan az átlagos színészi

Zsadon Andrea (Adél) és Jankovits József (Eisenstein) A denevér operettszínházi előadásában



nívó fölé emelik. Domonkos Zsuzsa az
általam látott előadáson csak a darab kö-
zepe tájától talált magára; Orlovszky bál-
jára már az a kacér nő lett, amilyennek a
szövegírók elképzelték. A kokettéria
színeivel Kovács Brigittánál sincs gond, ő
is sejteti a csaknem minden asszonyban
megbúvó vágyat a könnyen kínálkozó
kalandra, ám kezdetben, amikor még te-
noristájával kacérkodik, meglehetősen
fakó a játéka.

Az öntelt, saját hangjától megittasuló
énekest Rozsos István és Sipeki Tibor
alakításában láthattam. Közülük Rozsos
fest szellemes karikatúrát a tenoristaságról
mint állapotról. Vehetjük önironikusnak is
ezt a kedélyes játékot, pontosabban a
játékot a játékban, hiszen a színészet
valamennyi válfajában ez az egyik
legnehezebb feladat. Megoldása Sipeki
Tibornak kevésbé sikerült; paródiája
meglehetősen külsődleges, ha hangja
szépen szól is.

Ahogyan Alfrédot nem sikerült a har-
madik szereposztásban Jankovits József-
fel megnéznem, ugyanúgy Adélként is
csak Oszvald Marikát és Keszler Évát lát-
tam, Zsadon Andreát - szintén önhibámon
kívül - nem. Oszvald Marika érett
alakítása az előadás egyik biztos alapja;
változatlanul üde énekhangja, játékában a
frivol kacérkodás gazdájával otthon és a
bálban, fénypontja a produkciónak.
Keszler Éva színtelenebb játéka egyelőre a
rutin hiányáról árulkodik. A híres ka-
cagódalt Oszvald Marika szépen, Keszler
Éva zeneileg meglehetősen pontatlanul
adta elő.

Falkot, a cselszövő közjegyzőt - akit a
Magyar Nemzetben véletlenül Frank
fogházigazgatóval tévesztettem össze,
amely hibámra a szókimondásáról is is-
mert rendező mutatott rá - a nagyon szép
hangú és ígéretes operaénekesi karrier
előtt álló Gárday Gáborral, valamint a jó
kiállású, jeles színészi képességekkel ren-
delkező Virágh Józseffel láttam.

Nem sikerült megtekintenem Németh
Sándor Orlovszky-alakítását sem; e sze-
repet az állandóan fejlődő s kivált ebben a
különös hangvételű színészi feladatban
tehetségét sokoldalúan bemutató Szolnoki
Tibortól láttam, aki megragadó bájjal,
humorral, eredeti ötletekkel színezte a
spleenes orosz herceg figuráját. Úgy tűnt,
az Orlovszkyt egyébként bensőséges
humorral alakító Udvarias Katalin számára
magas volt szólamának fekvése; a
Terefere-polka előadásában nem csekély
küzdelmet folytatott hangjának korlátaival
- és a zenekarral. Szövegéhez kevés
eredetiséggel járult hozzá Frank
fogházigazgatóként Hadics László és még
kevesebbel Mucsi Sándor. Blindet, a

dadogós ügyvédet Kokas László, illetve
Csere László játszotta; utóbbi tehetségét
véleményem szerint nem eléggé méltá-
nyolják, és ezért kevés feladatot kap, pe-
dig a művészben egy Latabár Árpád
utánpótlását lehet fölfedezni.

Frosch, a börtönőr legendás szerepét
édesapjától örökölte Latabár Kálmán;
ezúttal már elmondható, hogy az örökség
nem szállt méltatlanra. A fiú szerencsére
nem vette át édesapja manírjait, amelyek -
bármennyire tiszteltük és becsültük őt-
mégis egy kiváló humorista ismert, bár
kétségkívül egyedülálló, utánozhatatlan
patronjai voltak. Az ifjabb Latabár elő-
adásmódjában most már kevésbé lehet
fölfedezni régebbi hajlamát az utánzásra.
Suka Sándor, aki a korábbi A denevér-
előadásnak is egyik erőssége volt, bebi-
zonyította, hogy e sztereotípiákra hajla-
mosító szerepben is meg tud újulni.
Csongrádi Katáról ez kevésbé mondható
el; Idájában sok az erőszakolt túlzás. Nála
lényegesen jobb, mert nem akar
mindenáron a középpontba kerülni - ott is,
ahol erre szövege-szerepe nem jogosítja
föl -, az üdén játszó, bájos Simonyi
Krisztina.

Végül nem hagyható említés nélkül
Bogár Richárdnak és Géczy Évának A
denevérhez készített koreográfiája. Mun-
káik közül a Kék Duna-keringő a gyengén
előadott zene ellenére is esztétikus, míg a
harmadik felvonás kezdetén a rabok tánca
szellemesen szórakoztató.

Ének az esőben

A húszas évek végén megszületett egy dal,
az Ének az esőben, amely köré - más,
akkoriban már örökzöldnek számító slá-
gerekkel egyetemben - filmet készített
1952-ben Stanley Donen. A filmet,
amelyet a dalra utalva, Ének az esőben

címen azóta is sikerrel vetítenek világ-
szerte, így nálunk is, a népszerű művek
fordított sorsa érte utol. 1983-ban musical
lett belőle, amelyet Londonban mutattak
be, Tommy Steele sokoldalú köz-
reműködésével: ő alkalmazta színpadra,
rendezte, és a szerelmes filmsztár szerepét
is eljátszotta.

Magát a történetet - amelyet Nacio Herb
Brown melódiája keretez, meg-tetézve
más, ismert dallamokkal - a film
szövegírói, a később is több közös mun-
kára vállalkozó Betty Comden és Adolph
Green, két fontos motívum köré építették.
Az egyik a régi szép idők, ezúttal a
némafilm világa, amelyet fokozatosan
szorít ki a hangosfilm, akárcsak később -
remélhetően csak átmenetileg - a színházat
és a mozit a televízió, majd a videózás. A
másik motívum ugyancsak jól ismert,
különösen a zenés színpadon; ez pedig a
festett kulisszák világa. (Nem véletlen,
hogy az Ének az esőben egyik jelenetében
Don Lockwood, az ünnepelt sztár azzal
akarja kiábrándítani ifjú és szép partner-
nőjét, Kathy Seldent ebből a világból,
hogy sorra mutatja meg neki a filmgyártás
titkait, primitív trükkjeit.) A musical
szerzőpárosa nem ok nélkül épített ké-
sőbb, az Ének az esőben elkészítése után
is mindkét motívumra. Az 1969-70-es
évadban mutatták be Applause című mu-
sicaljüket, Charles Strouse zenéjével; a
művet, amely abban a szezonban elnyer-te
a legjobb amerikai musicalt megillető
Tony-díjat - ez nagyjából a filmek Oscar-
díjával egyenértékű kitüntetés -, előadták
Taps címen, Galambos Erzsi, Pápai Erika,
Szakácsi Sándor és mások köz-
reműködésével, Iglódi István rendezésé-
ben 1985 kora tavaszán a József Attila
Színházban. Majd egy évtized elteltével
Betty Comden és Adolph Green újabb si-
keres musicalt írt, amely ismét a nosztal-
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giára alapozott; a Twentieth Century an-
nak a gyorsvonatnak a neve, amely a har-
mincas években New York és Chicago
között közlekedett.

Az Ének az esőben és a Taps egyaránt a
nagyközönség számára oly érdekesnek
tetsző mikrovilágot mutatja be. Mindket-
tőjüknek csaknem azonos a cselekmé-
nye: a sikeres filmsztár, illetve producer
partnert vált, ami az érintett, előző
művésznő életében természetesen nem
megy végbe megrázkódtatás és törés
nélkül. Az Ének az esőben naiv, csacska
történetében a némafilmről a hangosra
átváltó sztár hagyja ott butácska partner-
nőjét egy újonnan megismert statiszta-
lány kedvéért. Arról, hogy ez a kislány
később befut, és lekörözi riválisát, talán
említést se kell tenni. Mindebből érzékel-
hető: milyen kevés is elég ahhoz, hogy a
közelmúlt látványos megidézésével, ze-
nés tálalásával világszerte sikert arasson
egy musical!

Az igazság kedvéért azonban hozzá-
teszem: bármilyen együgyű, jellegzete-
sen hollywoodi is a mese, ügyesen átszövi
egy kedves szerelmi szál, sok bájos hu-
mor és mindenekelőtt a húszas évek vé-
gének kellemes dallamvilága, amely ma
is elandalítja az embereket. Ezekre a
legfontosabb motívumokra alapozta ren-
dezését a vendégül hívott fiatal Kalmár
Péter. Amint egy leírásból megtudható,
huszonnégyszer változik a helyszín, ami
már önmagában is fölcsigázza a nézők
érdeklődését, különösen ha ez olyan öt-
letesen van megoldva, mint Dóra Gábor
igényes díszleteiben, amelyek jól hasz-
nálják ki a forgószínpad adottságait. A
darabhoz négyszáz kosztümöt tervezett
Schäffer Judit, akinek a látványra és a
színek összhatására alapozó munkássá-
gát számos színpadi produkcióban meg-
csodálhattuk már.

Ebben a keretben - amelyhez rendkívül
hatásosan járul hozzá Imre Zoltán több
társ részvételével készült koreográfiája,
különösen az esőben előadott nagy sikerű
tánccal - rendezte meg Kalmár

Péter a darabot. Sajnos, szinte legendás
hírű főiskolai Gianni Schicchi-rendezését
nem láttam, de e munkája alapján nem
nehéz elhinni, hogy dús fantáziát csillog-
tatott Puccini vígoperájának színrevite-
lében is. Az ifjú művész kitűnően tud re-
vüjeleneteket megeleveníteni, és ebben
az esetben már ezzel is nyert ügye van,
hiszen a cselekmény lényege itt a revü.
Kalmár Péter azonban a
látványtervezésen kívül gondot fordít az
epizodisták vagy akár a néma szereplők
életteli mozgatására is. A jól hasznosított
színpadi masinéria segítségével hatásos
egységet teremt főszereplők, táncosok és
kórus között.

A többi közreműködő: Bátki Mihály,
aki a musical prózáját és G. Dénes
György, aki a verseket fordította, ugyan-
csak jelentős részt vállalt a sikerből. Ha
maga a szöveg nem adott is különöseb-
ben nehéz feladatot a magyarítónak, an-
nál derekasabb munka volta verseket ha-
zai színpadra átültetni. A népszerű Zsüti -
aki mellesleg a színpadi közreműködők
előtt levetített hangosfilmben is szerepel
- nagy szakmai hozzáértéssel komponál-
ta meg a dalok szövegét. Minthogy a szí-
nészeknek - áttérvén a hangosfilmre -
meg kell tanulniok beszélni is, fonetikai
órát vesznek egy szakembertől; az itt el-
hangzó példatár, a Mózes-tercett az elő-
adás egyik legsikeresebb száma.

Nem könnyű feladatra vállalkozott
Németh Sándor, amikor a filmbeli Gene
Kellynél valamivel érettebb korban egy
nagyon sokak által látott és videokazettán
mai is látható zseniális alakítással vet-te
fel a versenyt. Nem tudjuk, hogyan válik
majd be a társulat művészeti vezetőjeként
- erről e cikk megírása idején
meglehetősen ellentétes hírek keringenek
színházi berkekben -, de az bizonyos,
hogy ez a tehetséges színész most
valóságos összefoglalót ad abból, amit
ebben a színházban évtizedek alatt elsa-
játított. Derűs, önironikus, kisfiúsan naiv,
ha kell, de a következő pillanatban
roppant önérzetes is, és nemcsak kitűnő-

en énekel, hanem ragyogóan táncol, sőt
szteppel is. A címbeli dal melódiájára
előadott tánca a záporozó esőben - a ren-
dezést és a technikai megoldást egyaránt
dicsérve - külön bravúr és jogos közön-
ségsiker. Ugyanebben a szerepben Gergely
Róbert egyelőre még valamivel ha-
loványabb.

Cosmo Brown zeneszerzőt az első sze-
reposztásban A denevérben már méltatott
Szolnoki Tibor játszotta: bájjal és
kedvesen, kitűnően oldja meg a filmsztár
barátjának kevésbé hálás untermann-fel-
adatát. Nála csak Bozsó József jobb, aki
még főiskolásként alakítja Don Lockwood
együttérző társát. Az ifjú színész máris
nagyon sokat tud erről a nehéz műfajról,
remekül táncol, jól énekel, és játék közben
úgy pattan, mint egy gumilabda. Ha
tehetségét nem nyomják el - amire volt
már példa itt is, más színpadon is -, még
nagyon sokat várhatunk tőle.

A hármas szereposztásban színre vitt
musicalben - amelyekből cikkem meg-
írásáig sajnos csak kettőt láthattam -
egyedül Kovács Zsuzsa az, akinek nincs
alteregója. Nehezen is lehetne színésznőt
találni, aki ennyi eredeti humorral és báj-
jal mutatná be a külseje s nem esze alapján
becsült filmsztárt. Ennyi butaságot csak
olyan színésznő képes eljátszani, aki
vélhetően nagyon sokat tud neméről.
Kovács Zsuzsa méltóképpen veheti föl a
versenyt az amerikai film Linájával, Jean
Hagennel.

Kathy Seldent, a cserfes szájú, tehetséges
színészjelöltet a még főiskolás Nárai Erika,
illetve Vásári Mónika elő-adásában láttam.
Mindketten kitűnően megfelelnek nem
túlságosan bonyolult feladatuknak;
különösen Nárai E r i k á b a n van annyi báj,
naivitás, megjátszott sutaság, amennyi a
szerephez szükséges. A Makláry László és
Váradi Katalin rend-kívül összefogott, a
híres musical zenéjét igényes eszközökkel
érvényre juttató vezényletével előadott
darabban több kitűnő epizódalakítással is
találkozhatni. Így például Dextert állandóan
kirobban-ni készülő hevülettel, sok humorral
játszsza Benkóczy Zoltán, míg a pénzéért
fel-tétlen engedelmességet követelő produ-
cert Makay Sándor, a minden lében kanál -
riportert energiái teljes fölszabadításával
Mányai Zsuzsa, az ügybuzgó nyelvtanárt
Halász Aranka eleveníti meg. Az említett
színészeket és ismét csak a rendezést dicséri,
hogy alakításaik beleolvadnak abba a
közösségi játékba, amelytől nem-csak
elviselhetővé, de valóban élvezhetővé is
válik az Ének az esőben gyermeteg meséje.

Makay Sándor (Simpson), Benkóczy Zoltán (Dexter), Gergely Róbert (Don Lockwood) és Kovács Zsuzsa
(Lina Lamont) az Ének az esőben című előadásban (Iklády László felvételei)


