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ozzászokunk lassacskán, hogy egyre
nagyobb számban szerepelnek
műsoron a nem saját, operettszínházi
környezetük-ben, hanem prózai
színházban színpadra vitt, nem
elsődlegesen énekesek-tánco-

sok által bemutatott zenés művek. Elegendő az
ezek szerint már műfajt, illetve divathullámot el-
indító Csókos asszonyra hivatkozni, de Kapos-
vártól Békéscsabáig a legtöbb magyar színház-
ban nekiálltak elvégezni ezt a hadműveletet, az
operett „deregulációját". Hol sikeresen, újat te-
remtve, hol pedig még az alapanyagra is
árnyékot vetve. Az eredmény mindenkor a
mozgás, az ötletesség, a hagyományt
megcsipkedő, másra kacsintó szellemesség
függvénye, s mindez a koreográfiában,
mimikában, gesztusrendszer-

ben inkább érvényre jut, semmint a kihagyhatat-
lan dalok megszólaltatásában. A megszokott
folyamat itt ugyanis megfordított: a játék a
lényeg, az énekes produkció másodlagos.

Ennyit a tipológiáról. Azt nem érdemes meg-
kérdezni, hogy „mit akartak mondani" ennek
vagy annak a régi dalcsokordarabnak a felélesz-
tésével. Minden egyes operett ugyanarról szál: X
csak bonyodalmak árán juthat el szerelmével a
végkifejletig. X kiválóan behelyettesíthető gár-
dahadnagytól kocsislegényig minden rendű-
rangú hőssel, rajongásának tárgya pedig her-
cegnő, színészné vagy házmesterlány - mind-
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egy. Ami nem mindegy: milyen helyzetben van a
színház. Mihez kell folyamodnia, hogy a fizetőké-
pes nézősereglet bejöjjön? Erre bejönnek.

A József Attila Színház kitaposott úton halad.
Néhány évvel ezelőtt parádés szereposztásban,
Törőcsik Marival vitték színre a Régi nyárt, s
megérdemelten arattak vele emlékezetes sikert.

A Mesék az írógépről - bár alapmű - nem
valószínű, hogy megér hasonló szériát. Ennek
több oka is van, Elsősorban a darab: a nagysze-
rű hírlapíró, novellista, regényíró, a termékeny
Szomaházy István egy korábbi időszak szülötte,
nem a Szerb Antal által oly találóan jellemzett
„neofrivolé", ha munkássága átnyúlik is a két
háború közti bő negyedszázad első felére.
Ezért ódonabb, lassúbb, mértékletesebb, mint
ifjabb társai, s ezen, úgy látszik, a bevált
átigazító páros, Békeffi István és Lajtai Lajos
sem tudott segíteni, pedig ők aztán mindent
tudtak erről a szín-padi formációról.

A rendezés pedig próbálkozott felpörgetni a
lassan s vékony sugárban csordogáló cselek-
ményt. De hiába, a hatszor elénekelt refrén, a jó
hírét még mindig őrző gépírólányka, s az ő vezér-
igazgatója közti civódás-huzakodás véghetetle-
nül elnyújtja, lassítja, a kelleténél legalább húsz
perccel tovább vonszolja az előadást.

Gárdos Péter elsősorban filmrendező, és
Vayer Tamás is a némafilm környezetébe he-
lyezte díszleteit. Van mozizongorista, vannak
vászonról belógatott feliratok a lelki történések
árnyalt értelmezésére, mint ahogy Csengey
Emőke ruhái is szigorúan fekete-fehérek, illet-
ve a fehértől alig árnyalatnyit sötétebbek. Ez a
megoldás, azon túl, hogy nem túl költséges,
pontosan el is helyezi korban és stílben a csö-
pögős történetet. (Ha minden korhűen festene,
egy vagyonba került volna a díszlet-jelmez; kü-
lönösen, ha tekintetbe vesszük, hogy éppen
most látható a Nemzeti Múzeumban a Pesti nő
a századfordulón című kiállítás, a paraplétól az
éjjeliig minden kellékkel. Az irodista kisasszony
is külön tárlót kap, amit, minta női munkaválla-
lók társadalomtörténeti jelentőségű úttörője,
meg is érdemel, ám selyemköpenyét, fűzős
bőrcipőjét, redőnyös asztalát, Remington író-
gépét nemigen lehetett volna a színpadra
transzponálni.)

A takarékos, szellemesen utalásszerű,
képileg is harmonikus némafilmkeret
ugyanakkor torz megoldásokat is szül: modern
műanyag író-gépnél ülnek a leányzók, s a
„legszebb párizsi ruhákban" járatott szerető is
csak egy paplanselyem háziköntös-féleségben
pompázik. Emellett pedig a némafilm a
játékmódban nem tér vissza, oda nem szűrődik
be - az hű marad a kissé merev, hagyományos
operettszínpadi játékhoz. Ki-vételt képez a
kikiáltóként s részeges bankszolgaként működő
Mátrai Tamás, aki „elidegenítő", kijózanító
életszerűséggel kommentálja a művi
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igába. Nagyon is jót tehet egy jóképű színész-
nek, ha időnként ilyen hétköznapi értelemben is
vonzó szerepkörben próbálja meg magát.
Emellett ő is kellemesen énekel.

Ez egyébként, szerencsére, mindenkiről jó
szívvel elmondható, legkivált Szabó Éváról,
akinek éppen az egyik sikerszám, a „Hol van az a
nyár" jutott. A többieknek kevéssé ismert da-
lokkal kellett megküzdeniük, de ez is sikerült.
Karakter volt az alacsonyabb szinten ugyan-
csak szüzességét védelmező, csúnyácska Baba
szerepében Kocsis Judit, aki eddig is bizo-
nyította, milyen remekül énekel, táncol. Partne-
reként Kerekes József nehézkesebb. Egy dal
erejéig kellemes perceket szerzett Zsolnay
András. Orosz Helga viszont az ellenlábas sze-
repében nem volt elég vampos.

Nem ez volt az utolsó érv a színháziasított
operettek mellett, gyanítom, még nem értünk el a
divathullám csúcsára - de ez az előadás a
históriás számára talán fontosabb adalék lesz,
mint amilyen maradandó emléket hagy a nézői
tudatban.

helyzeteket. (Kár, hogy a párhuzamosan futó
Horváth Péter-darabban is részeget játszik: ki-
alakulhat a manír!)

Gárdos Péter a továbbiakban sem fukarko-
dik a filmes komponálással: libikókára ülteti a
szerelmeseket, köztük pezsgőspohársorral,
melyekben gyertyák világítanak; avagy a nők
gyenge pontjának eltalálásához céllövöldés-
bábus hátteret tálal, lüktető neonszívekkel - s
még sok egyéb látványos, képileg is élvezetes
megoldással próbál frissülést, újszerűséget
vinni a történésbe. Ezekben a „képmutogató",
a zenekari árokban is táncosokat mozgató
megoldásokban látszik igazán, hogy Krámer
György személyében profi mozgásszervező
van jelen, s a kivitelezés sem ügyetlen.

A sok jó részlet ellenére mégis a fekete-fe-
hérből szürkévé összemosódó színárnyalat az
uralkodó - s ez a történet göngyölítéséből is fa-
kad. A félreértések nem igazán bonyolultak,
ami van, az is tempótlan egy Feydeau-hoz vagy
Labiche-hoz képest, s szokatlan módon bár, de
a szövegben is kevés a poén. (Ezt pótolják ki
némiképp a filmszövegfeliratok.) Az kétségkí-
vül elkerülhetetlen, hogy Lehmann Vilma, a
deklasszálódott úrilány a könnyen jó útra térít-
hető bankigazgató karjában kössön ki - de
ahogy csinálja, az nem éppen rokonszenves.
Épp olyan számító dög ez a leányka, mint a ki-
tartott nők - csak ő nagyobb tétre játszik. Ama-
zokat nem kell feleségül venni a ruhák, utazá-
sok, ékszerek fejében: Vilmát viszont ugyan-
ezekért igen, pedig itt állítólag még szerelem is
van. A történetke igen nehezen araszol előre, s
viszályt is igen nehéz szítani benne. Egy hozo-

Jelenet a József Attila Színház Mesék az írógépről
című előadásából (Koncz Zsuzsa felvételei)

mányszerzés okából kreált nagybácsi kell hozzá
- a táncoskomikus-szubrett mellékvonalon. Ha
ez a nagybácsi nem egy sváb cukrász lenne, s
ezt a cukrászt nem Horváth Sándor játszaná,
hirtelenjében nem is tudom, min lehetne
mosolyogni.

Horváth Sándor viszont üdítően, a figurát fi-
noman feltupírozva, remek kabinetalakítást ka-
nyarít tört magyarsággal, hamiskássággal,
eredendő jókedéllyel. Örült a karakternek, s
bennünket is örömre hangolt vele. Akárcsak
Benkő Gyula, aki az öreg gróf szerepében egy
kis magániskolai kurzust tart megjelenésből,
eleganciából, színészi bölcsességből, s aho-
gyan fiatal partnereire néz, abból szeretet és
nevelő figyelem is sugárzik. Ilyen egyéniség
mindenüvé elkelne, ahol pályakezdők vannak a
deszkán.

Üdítő jelenség a két főszereplő: miattuk vi-
seli el az ember a hosszúra nyúlt estét. Hegyi
Barbara attól is izgalmas színpadi jelenség,
hogy orgánuma nem fedi a külsejét. Szőke,
szürke macskaszemű baba, de a sprőd, reked-
tes-mély beszédhang átalakítja ezt a benyo-
mást. Határozott, mikor erre van szükség, és
selyemcica, mikor a dorombolás van soron. Te-
hetséges, sokoldalú alkatot mutat, s kulturált,
kellemes szopránja, reprezentatív megjelené-
se csak fokozza a jó benyomást.

Az egészen másra predesztinált Safranek
Károly is nemesen, méltósággal, mi több, ere-
dendő emberséggel tiport szívet, majd hajtatott
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A Berliner Ensemble-ban a chilei szár-
mazású Alejandro

Q
uintana egyértelmű-

en az „öt új" szövetségi tartományra,
azaz az egykori NDK-ra vonatkoztatta
Brecht A szecsuáni jólélek című művét.
„Hogyan lehetnék jó, amikor minden
olyan drága?" - Sen Te kérdése az elő-
adás mottójává válik. Vang, a vízhordó -
Ekkehard Schall - már csak az istenektől
várhatja sorsuk jobbra fordulását, s az
emelkedő házbérekre való utalásokat
éppoly aktuálisnak érzi a közönség, mint
a munkanélküli Jang Szun öngyilkossági
kísérletét - tekintettel a meredeken nö-
vekvő öngyilkossági arányra.


