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Ebben a felfogásban a farce-jelleg kissé hát-
térbe szorul, illetve egyes epizódok (Dadri és
Pantalone jelenetei) egyértelműen groteszk szí-
nezetűek, Smeraldina és Truffaldino kettőseié
pedig inkább bohózati karakterűek.

Az előadást kiegyenlített, jó színvonalú színé-
szi munka, együttes teljesítmény jellemzi. Az ala-
kítások közül mégis ki kell emelni a három alakot
váltó szereplőét. Fülöp Viktor az az Öregember,
akinek a képében Deramo megjelenik, és Ange-
lának közötte meg a király képében megjelenő
Dadri között kell választania. Fülöpnek fantaszti-
kusan erős színpadi jelenléte van. Nem csinál
látványos színészi kunsztokat, csak van. Mozgá-
sa kimért, arca rezzenéstelen, valami nagy-nagy
szomorúság sugárzik minden megnyilvánulásá-
ból. Még az sem zavaró, hogy nem elsősorban
beszélő színész. Szakács Tibor, a színház újon-
nan szerződtetett fiatal színésze Deramót
játssza, azt a figurát, akinek a dráma folyamán
úgy kellene változnia, hogy a kezdeti és a végső
állapota között alig van átmenet. Erőteljes
alakításában a királynak a feleségjelöltek
közötti választáskor tapasztalható
bizonytalanságát és a Dadrival szembeni
feltétlen bizalmát, naivságát és
szeszélyességét egyaránt hitelesen ábrázolja.
Szerepében a legnehezebb megkettőződésé-
nek jelenetsora, amikor csak hanggal kell kife-
jeznie megváltozását, aggodalmát és küszködé-
sét, reménytelenségét és vágyakozását. Sza-
kács tulajdonképpen szerepének ezt a szintjét is
megoldja, de helyzetét nehezíti, hogy partnere a
Dadri szerepében kiemelkedően nagyszerű ala-
kítást nyújtó Kulka János. Kulka fantasztikusan
pontos és gondos koreográfiával jellemzi a mi-
nisztert, e szereplő lelki torzulásait, féltékenysé-
gét, bosszúvágyát, aljasságát, pozícióféltését,
betegesen önző szerelmét, de bukásának tragi-
kumát is. Játéka bravúros. Egyértelműen ő az
előadás főszereplője.

Amikor a bonyodalmak tetőfokán az átok alól
felszabadult Durandarte megjelenik és minden
bajt elhárít, nem marad más hátra, mint örülni a
boldog végnek meg annak, hogy elmúlt a go-
noszság hatalma. De Bálint András, a most már
szárnyatlan varázsló rezonőr szerepében még
összefoglalja a tanulságot. Ám ez egyáltalán
nem a jövőbe vetett felhőtlen bizakodást su-
gallja.
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em szeretem a protokollbemutatók
után sebtiben megírt kritikát.
Szánom a halálosan kimerült és
rémült színészeket, taszít a smúzoló
direktorok duruzsolása, a sikergyártó
klakk buzgó nyüzsgése, a

bennfentes mindentudók pletykálása. Mégis
gyakran kényszerülünk arra, hogy mindjárt az el-
ső előadásokat követően reagáljunk a látottakra:
a napilapok recenzensei a gyors tájékoztatás
kötelessége, a folyóiratok bírálói a hosszú
nyomdai átfutás miatt. Pedig nem csupán
mentegetőző teátrumi babona, hogy az igazi
előadás a tizedik alkalom körül mutatkozik meg,
a produkció ekkorra érik be vagy esik szét
reménytelenül.

A két Eisemann-operettet éppen ebben az
időszakában láttam: iskolás gyerekek, nyugdíja-
sok, családok társaságában. Színházi hétköz-
napon - amikor az előadások túlnyomó része
zajlik. A kritikus elvegyül a nép között és megha-
tódik? Ellenkezőleg. Ijesztően magányos érzés
mosolytalan arccal, elégedetlenül üldögélni a
józsefvárosi nézőtéren, több száz boldog,
felszabadultan szórakozó ember között.

Egri Kati (Molly), Rudolf Teréz (Mary) és Kere-
kes József (Handa Bandi) a Handa bandában
(llovszky Béla felvétele)

Horváth Péter, saját bevallása szerint, nem
hitt a szemének, amikor az ötven éve nem ját-
szott Handa banda bugyuta szövegkönyvét a ke-
zébe vette. A baj az, hogy hüledezése rendező-
ként sem szűnt meg; ő és színészei folytonosan
kikacsingatnak a színpadról: kérem, mi tudjuk,
hogy ez csak egy csacska „női zenekar három
felvonásban", szinte semmi története nincs, az is
valószínűtlen; de mi megteszünk minden tőlünk
telhetőt, hogy ebből a kétes minőségű matériá-
ból is aranyat csináljunk.

A játékos lelkületű Horváth úr félig komoly, fé-
lig parodizáló koncepciója sajnálatos módon
nem működik; hiába dúsítják fel a zenés drama-
turgiában szintén veterán Böhm Györggyel és a
zseniális Silló Istvánnal a művet olyan, máshon-
nan átcsent slágerekkel, minta Jaj de jó a habos
sütemény, a Maga nős ember vagy boldog, a Pá,
kis aranyom, ha az általam látott előadáson a tár-
sulat többsége (a profi operettdalnok Lehoczky
Zsuzsát is beleértve) nem állt énektudása ma-
gaslatán, s ezen hiányosságukat túlbuzgó -
mondjuk ki - ripizéssel ellensúlyozták. Különö-
sen Kerekes József tupírozza fel jópofáskodó
bemondásokkal az „ügyifogyi" impresszárió so-
ványka szerepét; az egyre növekvő ázsiójú szí-
nész rosszízű szóvicceit az sem menti, hogy
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ezek egy részét, ha igaz, Latabár Kálmántól örö-
költe.

Egri Kati viszont bemutatja, hogyan lehet hite-
lesen temperamentumos bakfist játszani jócs-
kán a jelzett koron túl, s önmegtartóztató oda-
adással, halálosan komolyan nevettetni. Alakítá-
sa attól jó, hogy a figurát mutatja meg, nem a vé-
leményét. Kerekes Viktória egyénisége villan
még elő a női zenekar tagjai közül, a hórihorgas
pöszeség néhány mondatos szerepével is ügye-
sen észrevéteti magát; szintén csak jó mondható
el a Közép-Európa Táncszínház statisztálásra
kényszerített tagjairól.

A József Attila Színház Eisemann-előadása
szinte tökéletes ellentéte a Budapesti Kamaráé-
nak: az Én és a kisöcsémet a műfaj szabályait
maximálisan tiszteletben tartva játsszák el. Meg
is adják a módját: aranyszínű operettfüggönnyel,
színes lámpafüzérrel, Szlávik István elegáns ve-
lencei szállodadíszletével, Duna-korzójával,
Húros Annamária ruhakölteményeivel. (Hiába
ötletesek Csík György jelmezei is a
Józsefvárosban, az előadás karikírozó stílusához
illő jelzett díszletelemek szegényesnek tűnnek
az Angyalföldön megteremtett álomvilághoz
képest.)

Szegvári Menyhért ügyesen bánik a
rendelkezésére álló színészekkel. A
legkellemesebb meglepetés a kedvesen
komikus, ám hangsúlyozott nőiességű Kocsis
Judit, a mindenáron férjhez menni vágyó
gépírókisasszony szerepé-ben; Hegyi Barbara
jól kamatoztathatja rekedtesen búgó hangját a
fiús lány-lányos fiú kettős figurájában, Mihályi
Győző békésen dörmöghet mellette, s még a két
- Szegvári korábbi, kevésbé érdemdús
Shakespeare-rendezésében már jól
összeszokott - komikus, Besenczi Árpád és
Józsa Imre sem lépi át a jó ízlés határát bolondo-
zásaival.

Guszta előadás. A zenés játék idiotizmusával
sokszor infantilisan szembesítő, játékos, de csak
félig-meddig sikerült kísérlet felett győzedelmes-
kedett a hagyományos, ám tisztességesen
„megcsinált" operettjátszás. Akik a foghíjas né-
zőtéren vagy a pót-pótszékes házban benn ül-
nek, mégis valamennyien elégedettek itt is, ott is.
A leánynevelő intézet növendékei megszöknek a
nemszeretem házasság elől, dzsesszbendet
alakítanak, végül snájdig tengerészek karjaiban
kötnek ki. Kelemen Kató férfiruhában hódítja
meg nőgyűlölő jövendőbelijét, és Frici
kisasszony is révbe ér, nem mondja többé, hogy
„egy küszködés az ember élete".

Dudorászva ballagunk ki a színházból. Oda-
kint szemerkél a novemberi eső.

Handa Banda (Budapesti Kamaraszínház a Józsefvá-
rosban)
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