
leg jól megfogalmazott színpadi építményt emel-
tek.

Nem szeretnék közhelyek útvesztőibe tévedni, s
valamiféle olyan következtetést levonni ebből a
két előadásból - meg a Friedrichstadt Palast
kitűnő revüműsorából a Budai Parkszínpadon -,
hogy a könnyű műfajt roppant nehéz jól csinálni.
Pedig közhely ide, közhely oda, lényegé-ben
mégiscsak ez az igazság. Rossz előadást télen is
láthat a közönség, akár színházba jár, akár a
televíziót nézi. A nyár az valami egészen más.
Lehet, hogy kevésbé ünnepélyes öltözetben ül be
bárki is a szabadtéri nézőtérre, lehet, hogy két
pohár sör, kiadós strandolás után vált jegyet, de
színháznak ez sem adhat felmentést a szín-vonal
alól.

A nyári produkciónál sok minden elvész: a
zenei hangok megfelelő aránya, szintje, a filozó-
fiai gondolatok mélysége, a gazdag fantáziájú
díszletek sokasága. Egy azonban csorbítatlanul
megmarad, sőt nyáron fölerősödik: a színészi
játék, a színpadi munka minősége.

II.

HERMANN ISTVÁN

Egy színház megelevenedik

A West Side Story a Budai

Parkszínpadon

A megelevenedő színház a Fővárosi Operett. A
megújulás azonban nem jelenti azt, mintha
régebbi hagyományaival szakítani akarna, és a
nagyoperett-stílust egyszerűen háttérbe szorítaná.
Ma azonban ez kevés. A West Side Story nem
operett. Nem is balett, nem is show, és nem is
musical úgy, mint a néhány évtizeddel ez-előtti
musicalek. Külön világ, mely csak azt bizonyítja,
hogy a színpad csak akkor lehet élénk, ha minden
darabnak megvan a külön világa. Nagyon is
kategóriákban szoktunk gondolkodni és játszani,
most azonban az Operettszín-ház fiataljai nem
műfajt játszanak, hanem dara-bot. Mégpedig ezt a
darabot és nagyon sikeresen.

A siker nem akkor kezdődik, mikor a függöny
felgördül. Igaz, a tánckar már akrobatikus
ügyességgel mozog, de a színpad hideg marad.

A hangulat sokkal közelebb van A Pál utcai
fiúkhoz, mint a West Side Storyhoz. Csak a grund-
probléma él, a jelek és a cápák Lebensraumja, s
így mindaz, amit zenében és koreográfiában
kapunk, odaillő ugyan, s valahogy mégis sivár. A
fiatalok félnek a színpadon, első mozdulataik
ezek, még nincsenek benne a drámában. Talán
azért is, mert még nincs dráma. S az ex-pozíciót
eljátszani vagy eltáncolni, elénekelni hihetetlenül
nehéz. Ehhez érettség kellene. Itt tűnik ki a gárda
éretlensége. Lendület helyett kényszeredettség
látszik, és bármennyire fiatalos a mozgás, mégis
görcsös. Nem érzik, hogy már akkor szól a darab
valamiről, amikor még sem-miről sem szól, már
akkor emberi sorsok forog-nak kockán, amikor
ezek még meg sem jelennek. S a színpad kínosan
kong. Talán a szabadtér miatt is. Hiszen a dráma
éppen a tér zártságáról szól, a negyed embertelen
világáról, a vasépítményű bérházvilágról, itt pedig
a vasak mögött csendesen bóbiskol néhány
szomorúfűz, hogy kontrasztot teremtsen, nem
éppen helyénvaló módon, a jetek táncához. S ez
még inkább A Pál utcai fiúkat intonálja. A
grundról van szó és nem az utcarészletről. Arról,
amit majd beépítenek és nem arról, amit még nem
építettek be. Két csoportról szól ekkor a darab, de
nem parvenük-ről, bevándoroltakról és
gyökértelen őslakosokról. A tánckar előrelendül,
eltáncolja a magáét, s azután minden elcsöndesül.
Pedig a West Side Storyban nincs csend. Illetve ha
csend van, az is hangzik. Gondoljunk a
pszichológiai oknyomozó dalra a későbbiekben,
mely nagy zenebonában oldódik.

Egyszóval a néző félti az előadást. Különösen
akkor, hogyha ismeri a filmet vagy a hanglemez-
felvételeket. De attól a pillanattól kezdve, amint
Tony és Maria megismerik egymást, amint a
táncmulatságot Vámos László beállítja, ez a féle-
lem oldódik. Hirtelen minden átalakul, az embe-
reknek céljuk lesz, mindenütt sűrűsödik a
feszültség, jelentősége lesz a mimikának, a tánc-
nak és mindennek. Nemcsak azért, mert félre
akarják vezetni a sheriffet meg a rendőrt, hanem
azért is, mert a félrevezető mozdulatok mögött is
indulatokat rejtegetnek, melyek minden pil-
lanatban kirobbanhatnak. S éppen itt kezdődik az
igazi megújulás. Legalábbis ez az első mozzanata.
Minden állandóan a pattanásig feszült, és nem
tudni, mikor robbannak ki ezek a mögöttes
indulatok. Az operettben erről szó sincs. Az ope-
rettben vannak álcázott indulatok egy-egy pilla-
natig, vannak szenvedélyek, furcsaságok stb., de
ez az állandó fűtöttség teljességgel hiányzik. Ezt a
fűtöttséget vezeti le Vámos László rendezése



és Bogár Richárd koreográfiája a táncban. Más-
képp nem is lehet oldani. Különben ordítani
kellene mindenkinek, tombolnia a zenekarnak,
de az előadásból nem maradna semmi. Más szó-
val: itt már nem azért táncolnak, mint az elején,
mert elő van írva, mert a darab ilyen, hanem
azért táncolnak, mert - kell. Mert másképp nem
mutathatják meg önmagukat. Tánc nélkül cini-
kusak lennének vagy romantikusak, de semmi-
képpen nem lennének mai fiatalok.

A táncestély különböző számai hihetetlen
gyorsasággal követik egymást. S a számok közé
szövődik Tony és Maria találkozása, amely egy
pillanat alatt közügy lesz. Mindenki állást foglal
benne. S talán egyénileg sokan mellettük is len-
nének, de kollektíve mindannyian ellenük kell
hogy legyenek. S ebből következik a megújulás
második mozzanata. A színházról már igen sokan
elmondták azt, hogy kollektív művészet. De
mindenki tudja, hogy nagy művészegyéniségek
nélkül még sincs színház. Nevezhetjük ez utóbbit
sztárrendszernek, vagy említhetjük bár-mely más
gúnyos szóval, de az ilyen nagy egyéniségekre
szükség van. Ők „viszik" a darabot, és hozzák a
közönséget. Léteznek olyan darabok, színpadok,
ahol a nagy egyéniségekre épül minden. Ez nem
jelenti a kollektíva alábecsülését, pusztán a
helyzet lényegét fejezi ki. Másutt fő-ként a
kollektíván dőlnek el a siker és sikertelenség, a
hatás és hatástalanság kérdései. A West Side
Storyban az utóbbi érvényes, s ezért nem lehet a
régi szerepkörök szerint vizsgálni a színészi
munkát. A szerepkörök is átalakultak, és
különösen nagy jelentőségűvé válik a tömeg. De
nem úgy, mint a revüben, nem látványként,
hanem kifejezőerőként és primus movensként. S
ezt is sikerült megvalósítania a színháznak.

Ezzel már eldőlt az előadás sorsa. A kezdő-
lendületet - ha kissé későn is -elnyerték, most már
minden pereg. És ha az első előadásokon a
díszletek váltogatása kissé nehézkesen ment is, az
előző jelenet hangulata mindenütt volt olyan erős,
hogy átsegített a szüneteken. Csak akkor van
törés, amikor nincs zene, nincs ének, nincs tánc,
hanem prózai szöveg. A fiatalok ugyanis mindent
tudnak, mégpedig egészen jól, de ami-kor szöveget
mondanak, úgy mondják, mint az egykori
boldogult Műszínkörben. Természet-ellenesek,
állandóan küzdenek azzal, hogy a hang átjön-e a
szabadtéren, az első szótagot nem hangsúlyozzák,
hanem magasan mondják, s az-után a többit
megpróbálják hozzáemelni. Csupán Kertész Péter
és Galambos Erzsi a kivétel, s ez mutatja, hogy
mennyire rutintól is függ a dolog. Persze a prózai
szövegek nem is olyan

)ók, mint a versesek, ennek ellenére nem szabad
belőlük minden tartalmat kiölni, mert így az elő-
adás nagyon furcsán hullámzik. Szerencsére a

zene és a tánc megint átemel ezeken a buktató-
kon, mert a táncban - teljes nagyképűség volna itt
az amerikai táncosokat mértéknek tekinteni -
minden reményt túlszárnyalnak. De itt is van egy
hiba. Mint ahogy az előbb említettem, a mozgás
ebben a rendezői felfogásban az indulatok
levezetése. Kísérlet is történik arra, hogy a tánc ne
szűnjék meg akkor, amikor koreográfiailag
megszűnt, hogy a mozdulatok, gesztusok még
folytassák, illetve bevezessék a következő tánc
koreográfiáját. De a próza közben ezt is el-felejtik,
és „magyar hippi" hányavetiséggel jár-nak,
különösen akkor, amikor a rendőrökkel
beszélgetnek, s mozgásuk mögül kezd eltűnni az
indulat- és izgalomszint.

Viszont amit az Amerika-dalban produkálnak,
ismét a legmagasabb fokra hevíti a hangulatot. S
itt még az sem zavar, hogy néha revühatásra is
törekszenek, mert itt erre tényleg nyílik alkalom.
Itt sikerül azokat a „szociológiai" elemeket is
becsempészni, melyek a darab fontos motívumait
jelentik, egy adag küzdelmet a nonkonformizmus
és konformizmus között. Vagy legalábbis kétféle
nonkonformizmus között. Ezért válik hihetetlenül
érdekessé és helyenként játé-kossá az egész, s a
játék mögött nem vész el a feszültség. Az indulati
szint itt sem csökken, a tánc inkább fokozza, majd
eltéríti az indulatok kitörését, hogy
tulajdonképpen az eltérített - majdnem azt
mondtam, szublimált - formában az eredeti
indulatok jussanak érvényre.

Ezek a kollektív játékok és antijátékok viszik a
darabot sikerre, és ezeket egészíti ki a főszereplők
személyes története, mely nem más, mint a nagy
történet és a nagy indulatok kicsapódási pontja.
Mint ismeretes, Maria és Tony szerepe egészen
sajátos a West Side Storyn belül. Vámos
fölismerte, hogy itt nemcsak gondolatilag, ha-nem
színészileg is differenciálni kell. Anita, Bernardo,
Rieff stb. ugyanúgy kell hogy játssza-nak, mint a
többiek, ugyanazt koncentrálják. Tony és Maria
viszont egészen mások. Lipcsei Edit és Farkas
Bálint jelenítették meg a bemutatón a két figurát.
Ők nem azáltal váltak ki a többiek közül, hogy a
legjelentősebben képviselték a kollektív világot. Ők
külön-külön más világban éltek. Valószínűleg
egyáltalán nem tudatosan, de mégis egy egészen
más világ az övék, mozgásuk nélkülözi azt a
szervezett rugalmasságot, az idegek által
irányított, de kollektíve beidegzett
izomrándulásokat, melyeket a többieknél meg-
figyelhetünk. Mindkettőjükben van valami lé-



gies. Nem azért, mintha nem volnának termé-
szetesek, de a természetesség hat légiesen. S a
rendezés legnagyobb érdeme ez a különállás és
különválás. Ez nem folyamat. Ebben visszhang-
zik leginkább a Rómeó és Júlia-történet, még-
pedig annak a Júliának a gondolatvilága, aki egy
olyan világban, ahol mindent a név jelentett, ki
meri mondani, hogy a név nem jelent semmit. Az
ő számukra semmit sem jelent a két csoport, a
verekedés, az előítéletek világa. S ebben a ren-
dezésben az derül ki, hogy a gyűlölet légkörében
a gyűlölettől mentes ember is óhatatlanul bele-
kerül abba a világba, amelyből kiszakadt. Csak-
hogy ők nem kerülnek bele szellemileg. Történe-
tük, sorsuk itt dől el. De gondolkodásuk és érzel-
meik ettől teljesen függetlenek. Ezért náluk
minden az egyéni bájon és az éneklési készségen
dől el. Elsősorban Lipcsei Editnél éreztem úgy,
hogy Maria - a rendezés felfogásának Mariája - a
színen volt. Farkas Bálintnál kevésbé. Az ő
kedvessége - a szabadtéren - nem jött át a
közönséghez, nem tudta áthidalni a zenekar
okozta távolságot.

S csupán még néhány szót a legdrámaibb
figuráról, Anitáról. Anita szeretőjét, Bernardót
ölte meg Tony, és mégis átveszi a Mariával le-
játszódó duettben a szerelmes lány hangvételét.
Ez Anita első fordulata, nagy drámai kiszakadása a
gyűlölet légköréből. Majd mikor segíteni akar, és
a jetek megerőszakolják, létrejön a második
fordulat: beleszédül a gyűlölet légkörébe. Ezt a
nagyon emberi drámát a színház koreográfiailag
is remekül építette bele a játék egész menetébe.
Anita egy pillanatra sem válik légiessé, ő a földön
akarja megvalósítani azt, amit Tony és Maria
földöntúlian szeretnének. S Anitának ezt az
evilágiságát Galambos Erzsi fejleszti igazi
tragédiává. Pokoli gyűlöletek lobbannak fel
benne, és ezt nem valamiféle légies, hanem vas-
kosan földi önfeláldozással váltja fel. Hogy az-
után ismét elszabaduljon benne a pokol. Ez a
mozgás a belső végletek között teszi a dráma
középponti hősévé Anitát. Az általam ismert
változatokban Anita mindig másodrendű szereplő
volt. Az Operettszínházban azonban a West Side
Story Anita drámája. S talán ez volt ennek az
előadásnak az egyik legfontosabb tanulsága.

Mert az Operettszínház megújhodása nem
csupán azzal függ össze, hogy most fiatalok ját-
szanak, hogy a kollektívának nagyobb szerepe
van, hogy a zárt szerepkörök széjjelesnek. Ez a
megújhodás egy új rendezői értelmezéshez kap-
csolódik, az előbbieken túlmenően. Mert ahol
légies álmok és pokoli valóság ütköznek össze,

ott feltétlenül nagy szerephez jut az emberi dráma,
azé az Anitáé, aki átéli mind a két végletet, és aki
bensőleg nagyobb tragédián megy keresztül
tudatosan, mint maga Maria. A katartikus
befejezés is szépen sikerült. Talán csak azt lehetne
megkérdőjelezni, hogy az Anita-probléma nem
oldódott meg a befejezéssel sem. Ha Vámos
annyira - helyesen - ezt a drámát emelte ki, akkor
a záróakkordban komolyabb szerepet juttathatott
volna neki. S talán még lehetne ezen gondolkodni,
mielőtt visszakerül az előadása kő-színházba.
Mindezzel együtt komoly élményt jelentett a West
Side Story magyar bemutatója. Ennek az
élménynek valószínűleg hatása lesz az
Operettszínház további fejlődésére is.

III.

MAJOROS JÓZSEF

Játékok Szentendrén

és Gyulán

Szentendrei Teátrum

Alig lehet ideálisabb környezetet elképzelni
ősrégi iskolajátékaink felelevenítésére, mint
Szentendre főterét. Valójában keskeny, szűk tér
ez, ám az élmény valódiságához éppen elegendő. A
deszkaszínpadot és, a nézőtér faemelvényét a
templom és a műemléképületek fogják közre -
természetes díszletként. A színészek a Teátrum-
hoz vezető kanyargós kis utcákon közlekednek két
jelenet között; útjukat a díszletként funkcionáló
épületek kitárt ablakaiból figyelik bámész szemek.
Akiknek nem jutott hely a faemelvényen, azok a
járdán gyülekeznek, a vándormuzsikusok
közvetlen szomszédságában. Mert itt a házak és az
utcák jelzik a kulisszákat, a díszleteket, s ha a
harangszó nem is olyan pontos sokszor, mint a
színházi ügyelő, mégis, mindez hozzásegít
bennünket ahhoz, hogy a „korabeli" helyszín és
díszletek között „korabeli", naiv nézőkké váljunk -
legalább három órára.

A Teátrum két régi, elfeledett iskoladrámával
nyitotta meg kapuit. Sokszor elhangzott már, de
hadd írjuk ide most is : mindenképpen dicséretes
az a szándék, amely a századokon keresztül ily
messzire visszanyúlva próbálja éleszteni amúgy




