
lattal a pisztolyt megpörgeti az ujja körül
és elteszi. Az epizód abszurd szituációba
megy át, ugyanis Ada néma zongorán
játszik. S a pisztolyos epizód után
barátságosan társalogni kezdenek, így
valahogy:

Műgyűjtő: Mit játszik?
Ada: A Für Elisét.
Műgyűjtő: Biztos abban, hogy éppen a

Für Elisét játssza?
Ada: Persze, nézze meg a kottát!
S a blőd társalgás minden átmenet nélkül

fenyegetően komoly lesz:
Ada: Van fegyvere?
Műgyűjtő: Nincs. Miért lenne?
Mindez a pisztolyos epizód után! A

jelenet eredetileg a zongorázással kez-
dődik, a Műgyűjtő célzógyakorlatát a
rendező illesztette a jelenetbe. Ezáltal az
feszültebb, fenyegetőbb lett.

A két egymást állandóan szemmel tar-tó
embert időnként meglepi a külvilág.
Vendégek érkeznek; hol az állóórát viszik
el javítani, hol keresnek valakit, hol
igazolást kérnek, miszerint ők becsületes
emberek, mert ezzel az igazolással lehet-
nek rendőrök, hol kámzsában, de géppisz-
tolyosan érkeznek. Bárgyúnak, bugyutának
látszanak, de mintha tudnának egyet-mást a
két emberről. Vidámságuk, jópofaságuk
mögött mindig valami durva fenyegetés,
zsarolás bújik meg.

S nem különb a másik vendégpár: Konus
és a Jellemes ember. Levitézlett politikai
kalandorok, operettpolitikusok, akik mint
mutatványosok játszanak, de ugyanúgy
példálóznak, mint az előző „vendégek". S
Ada eközben csak egyre rakja a
pasziánszkártyákat, s egyre védtelenebb,
egyre jobban felőrlődik, s az egész kezd
hasonlítani egy kihallgatás-hoz.

Ezek az epizódok, jelenetek jól érzé-
keltetik, milyen módon teremtette meg a
rendező az előadás állandóan vibráló
légkörét.

A jelenetek között a két főszereplő
sötétben, csak fejgéppel megvilágítva az
előző jelenet kulcsmondatait ismételgeti.
Ez az ötlet erősíthetné a darab szürrea-
litását s egyben a tragikus felhangokat,
valamint előkészíthetné az előadás zá-
róképét. Az utolsó jelenetben már minden
mondat, minden mozdulat azt készíti elő,
hogy a leszámolás bekövetkezik. Ez végül
is nem történik meg. Az elsötétedő színen
csak a Műgyűjtő marad, és ahogy már az
idézett jelenetben célozgat, most -
fejgéppel megvilágítva - hosszan, elszántan
áll célzóállásban. Nem az előadás „reális"
síkján,

hanem az „irracionális" síkon jelenik meg
a leszámolásmotívum, de ez már nem a
kijelölt áldozatnak szól, a betetőzése lenne
annak a sornak, ami a jelenetek között
elhangzó mondatok értelméből adódik.
Azonban a megoldás az előadásban
jobbára csak ötlet marad, nem áll össze az
az ív, amelynek végső pontja logikusan és
kikerülhetetlenül az a bizonyos célratartás
lenne.

Paál István alkotótársakat kapott a
színészekben. Győry Emil Műgyűjtője
tulajdonképpen már a lakásba lépés pil-
lanatában érzi: nem fogja végrehajtani a
megbízatását, nem hisz megbízatása
értelmében. Csak kacérkodik a végre-
hajtás gondolatával, de igazából szkep-
tikus, kiábrándult ember. Pásztor Erzsi a
félelem és rettegés kiváló rajzát adja
anélkül, hogy az ilyen érzelem, állapot
ábrázolásakor szokásos rutineszközöket
használná. Mindketten hisznek a darabban,
a mű gondolataiban, ezért ideális az
összhang rendező és színész között. De a
jelenetek közötti betétek hatástalansága
rajtuk is múlt!

A „vendégek" jó együttes produkciót
nyújtottak. Kár, hogy Paál László nem
mindig érezte az előadás stílusát, s he-
lyenként bohózatba illő eszközöket is
használt.

*

A magyar színházi életben nem éppen
szokásos gyakorlat a film- vagy az ama-tőr
színházi rendezők vendégrendezése. A
pécsi és a kaposvári színház kísérlete
példázza: lehetséges ez is. Sőt! Tanulságos
és gyümölcsöző is lehet. Mert Paál István
és Jeles András példája bizonyít-ja, egyéni
látásmódú, a más vagy a némileg eltérő
művészi gyakorlatú művészeti ág
tapasztalatait hasznosító rendezői munka
jelentős előadásokat eredményezhet.

Leon Kruczkowski: A szabadság első napja
(Kaposvári Csiky Gergely Színház)

Fordította: Kerényi Grácia, rendező: Jeles

András m. v., díszlet: Najmányi László m. v.,

jelmez: Orsós Györgyi m. v.

Szereplők: Szabó Kálmán, Reviczky Gábor,
Vajda László, Jeney István, ifj. Mucsi Sándor,
Kun Vilmos, Engel Károly m. v., Molnár Pi-
roska, Pogány Judit, Kis Katalin.

Janusz Krasinski: Ha megjönnek a fivéreim...
(Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza)

Fordította: Spiró György, rendező: Paál István

m. v., díszlet: Koller Éva m. v., jelmez: Vata
Emil.

Szereplők: Pásztor Erzsi, Győry Emil, Faludy
László, Galambos György, Kovács Dénes, ifj.
Kőmíves Sándor, Paál László.

GÁBOR ISTVÁN

Orfeum az alvilágban

Offenbach műve a Fővárosi
Operettszínházban

Hiteles források tudósítanak arról, hogy
Offenbachnak antik kultúrát, görög is-
teneket perszifláló műve, az Orfeusz az
alvilágban sohasem volt csupán egy operett
a sok közül, hanem ez volt maga a francia
operett. Talán elegendő bizonyíték erre,
hogy egy évvel az Orfeusz Bouffes
Parisiennes-beli, 1858-as bemutatója után
Nestroy már osztrák szín-padra dolgozta át,
és hogy az elmúlt évtizedekben nem kisebb
rendezők vitték színre, mint például
Reinhardt és Nyemirovics-Dancsenko. Az
sem képezheti vita tárgyát, hogy
Offenbachnak és szövegíróinak szándéka is
messze túl-terjedt egy szokványos
operettlibrettó megírásán és
megzenésítésén. Színház-történeti közhely,
hogy az Orfeusszal a francia komponista és
színháztulajdonos a maga korának, a
második császárság-nak, III. Napóleon
uralkodásának viszszásságait akarta
kinevettetni. A korabeli kritika, de a
közönség is nyomban felismerte, hogy
Lucifer csapodársága, Juno istennő
féltékenysége, az egész Olümposz ledér,
könnyelmű élete erősen emlékeztet arra a
világra, amelyben az első Napóleon
méltatlan utódja a XIX. század derekán
uralkodott.

Mindezt azért említem meg, hogy se-
gítségével elmondhassam: a mostani fel-
újításnak a Fővárosi Operettszínházban
értékes és nemes tradíciókat kellett vál-
lalnia - vagy indokoltan elvetnie. Of-
fenbach a modern politikai színház egyik
kiváló előfutára volt, zenébe öltöztetve a
csipkelődést, és több produkció - jók és
gyöngébbek vegyesen - bizonyítják, hogy a
nevelésnek ettől az eszközétől az
Operettszínház sem akarja távol tartani
magát. Részletes értékelés nélkül, mert ez
önálló cikk témája lehetne, ide kívánkozik
a legutóbbi idők zenés színpadi terméséből
három cím: Rongybaba, Piros karaván,
Egy fiú és a tündér. Ezek közül a
Rongybaba a huliganizmust vette bátran -
bár nem elég szín-vonalasan - célba, a
Piros karaván a cigányság mai életéről, a
beilleszkedés nehézségeiről próbált képet
adni. Görgey



Gábor-Illés Lajos musicalje pedig Vö-
rösmarty ürügyén - ha vitatható szellem-
ben is - sok olyan lényeges kérdést érintett,
ami korunk ifjúságát közvetlenül
foglalkoztatja.

Érthető tehát a várakozás is, ami meg-
előzte az Orfeusz az alvilágban bemuta-
tóját. A modernséget - nem absztrakt jelzett
díszletek, farmernadrág és transzcen-
dentális játékstílus, hanem a mondanivaló
időszerűsége alapján - valósággal tálcán
kínálja ez az operett. (Persze nem úgy,
hogy a nyugatnémet revansista politikát
gúnyolja ki, mint tette ezt egy joggal
megbírált német átdolgozás, és nem is úgy,
ahogyan az 195 2-es operettszínházi
előadás, amely vaskosan „megbírálta" az
amerikai imperializmus lepaktalását az
alvilág erőivel. Nem, az ég óvja a magyar
színpadot az ilyesfajta, minden bizonnyal
kudarcot valló és ma már önmaga
ellentétébe átcsapó aktualizálástól.) Az
Operettszínház azonban csaknem betű-hűen
meghagyta az eredeti történetet, legföljebb
Romhányi József jól csengő rímei, ügyes
strófái mutatnak egy modernebb fölfogás
felé. Itt minden a régi, bevált patronokra
épül: a Közvélemény éppen olyan prűd,
mint III. Napóleon korában volt - pedig
ennek a prüdériának számtalan új vonása is
meglelhető korunkban Jupiter éppen olyan
papucshős, mint amilyen a párizsi bemutató
idején lehetett, és nem lépi túl az
operettsablon kereteit a többi szereplő sem.
Szeretném kivédeni azt a vádat, hogy a
minden áron való túlzó aktualizálást
kívánom ettől az előadástól. Én ettől az
Orfeusztól azt vártam - lehet, hogy tévesen
-, hogy szituációival jobban közelítsen a
mához, és ahol erre alkalom kínálkozik -
márpedig nem kevés az ilyen alkalom -, ott
a mulattató, szellemes csipkelődés, irónia,
persziflázs eszközeivel éljen. Helyette
kapunk egy meglehetősen egyhangú, olykor
az üresjáratokban meg-megtorpanó, szok-
ványos librettót, jó színpadi helyzetek-kel
és kissé poros szöveggel. Ezt a fel-újítást
dramaturgiai szempontból még sok munka
előzhette volna meg.

Mindez lényegesen kevésbé érinti ma-
gát a tálalást, mindenekelőtt a rendező,
Vámos László munkáját. Vámos mind-
végig egy orfeum színpadi keretei között
idézi meg a görög mitológia szellemét és
fonákját, és ez a keret a színpadi
látványosságnak számtalan forrásául kí-
nálkozik. Az Offenbach-zenével össze-
forrott, az egészséges erotikumot ma sem
nélkülöző kánkán ebben az orfeumi

miliőben nemcsak kitűnően érvényesül,
hanem a játéknak is szerves részévé válik.
A rendező nagy szakmai biztonsággal
vetette be azokat az eszközöket, amelyek
ezúttal is hatásosak. Felhőkből
leereszkedő hintaszerű szerkezet, a szín-
padra begördülő égi bicikli, tüzet okádó
zeuszi villám, dőzsölés ,és bacchanália az
Olümposzon, szellemesen szcenírozott
gúnydal, hatásosan megkoreografált
nyitány és még nagyon sok kedves ötlet
bizonyítja, hogy Vámos László az
operarendezés mellett a könnyebb,
népszerűbb zenei műfajnak is mesterévé
lett. A fiatalokat jó színházpedagógus-
ként kezeli már, de az még hiányzik
munkájából, hogy a különböző nemze-
dékek játékstílusát egységgé ötvözze,
hogy régebbi és újabb előadásmodort
közös formába öntsön, hogy bizonyos régi
operettbeidegződések ballasztjától
megszabadítsa az előadást.

A látványos revüszerűség azonban,
amely díszletben, táncban, jelmezben
egyaránt kifejeződik, olyan értéke az
előadásnak, ami minden dicséretet meg-
érdemel. Ha munkatársaival együtt Vámos
a maiságot mint offenbachi tradíciót
jórészt számításon kívül hagyta is, azt a
hagyományt, ami a fényes kiállítást
illetően kötődik a párizsi bemutatóhoz,
mindenképpen megtartotta, sőt, modern
színpadi eszközökkel tovább is
fejlesztette. Itt elsősorban Bogár Richárd
dekoratív, gazdag fantáziájú ko-
reográfiájára gondolok - és ez a Fő-városi
Operettszínház legtöbb előadásának is
egyik ékessége -, amelyet a tánc-kar saját
régebbi színvonalát meghaladva adott elő.
De említésre méltóak a színes, látványos
és ebben az esetben a persziflázs irányába
is mutató kosztümök, Schäffer Judit
tervei, valamint

Forray Gábornak nem kevésbé hatásos,
ugyanakkor kitűnő játékteret biztosító
színpadképe és díszlete.

Ne feledkezzünk meg azonban arról,
hogy az Orfeusz az alvilágban zenés
darab - nemcsak a Hoffman meséit tartják
műsorukon az operaházak, ha-nem az
Orfeuszt is, és erről legutóbb a hamburgi
Operaház előadása győzhette meg a
magyar televízió nézőit -, tehát a Fővárosi
Operettszínház produkciójában is
megfelelő helyet kell biztosítani a
muzsikának. Nos, zenei szempontból
nagyon sok jó mondható el az előadásról,
még ha a zenekar a nyitányt - ezt a jeles
szimfonikus zenei alkotást - meg-
lehetősen slamposan szólaltatta is meg, és
a híres hegedűszólót, az orfeuszi „ve-
zérmotívumot" virtuózabb, szebb elő-
adásban is szívesen meghallgattam volna.
Hidas Frigyes, a színház új zene-
igazgatója azonban az önálló zenei ré-
szeken kívül az együttest, különösen a
szépen éneklő kórust erőteljesen kézben
tartja, és színpadi fogékonyságáról többek
között a második felvonás cizellált, nagy
gonddal kimunkált, kitűnő finálé-ja
tanúskodik.

A szereplők egy részénél jó színészi
játék, érthető szövegmondás és magas-
rendű énekkultúra nem mindig fedik
egymást, noha ezek találkozása, éppen
Offenbachról lévén szó, elengedhetetlen.
Színészileg Jupiterként Benkóczy Zoltán a
legeredetibb tehetség; ez az a figura,
amely jellegében meghatározhatná az
egész előadás stílusát is. A másik ilyen
színészi remeklés Suka Sándoré; Styx
Jankója a darabnak roppant kedves, szinte
önállósuló betétszáma, amely
megfűszerezi az egész produkciót. Nem
először állapítjuk meg, de most sem árt
újból hangsúlyozni: a Fővárosi Ope-

Jelenet Offenbach Orfeusz az alvilágban című nagyoperettjéből, Fővárosi Operettszínház
(lklády László felv.)



rettszínháznak is természetesen hasznára
válik, ha színészgárdája egy olyan erőteljes
tehetségű művésszel gazdagodik, mint
amilyen Suka Sándor. Remélhető, hogy az
ő egyénisége átsugárzik azokra is, akik a
mesterséget a könnyebbik oldaláról
közelítik meg. Kovács József - Orfeusz -
egyre szebben, ma már operai színvonalon
énekel, és úgy látszik, meg-tanult játszani
is. Hitveseként, a szép Euridikeként
Domonkos Zsuzsa elsősorban a pikantériát
hasznosítja színészi eszköztárából, és ez
megerősíti a darab „deheroizáló" vonalát.
Kár azonban, hogy énektechnikája főleg
zenei bizonytalanságok és pontatlanságok
miatt el-marad játéka színvonalától. Zentay
Anna nagyon kulturált énekművészete és
színpadi rutinja Junóként most is sok
örömet szerez a nézőknek, de ha tapin-
tatlanságnak tűnik is, akkor is meg kell
őszintén vallani: a rendezés több energiát
fordíthatott volna arra, hogy ez a kitűnő
művésznő jobban közelítsen játékával az
együttes maibb szelleméhez. Részben
hasonló a helyzet Gallay Juditnál, aki
operákon csiszolt szép ének-hanggal
rendelkezik, de színészi működése nem
mentes bizonyos sztereotipiáktól.
Örvendetes, hogy a Fővárosi
Operettszínház néhány esetben jó neve-
lőiskolának bizonyul, és több fiatal mű-
v é s z mellett ez tapasztalható Marik Péter
fejlődésében is: nagyvonalú Plutója az
előadás egyik erőssége. A sok szereplő
közül feltétlenül ide kívánkozik Oszvald
Marika neve; ebből a fiatal színésznőből
sugárzik a szépség, az egészség, a derű, az
ifjúság varázsa, amellett nagyon muzikális.
Szép jövő várhat rá, ha vigyázva kezeli
tehetségét a színház.

Jacques Offenbach: Orfeusz az alvilágban
(Fővárosi Operettszínház)

Rendezte: Vámos László, díszlet: Forray Gábor

m. v., jelmez: Schäffer Judit m. v., koreográfus:
Bogár Richárd.

Szereplők: Kovács József, Domonkos Zsuzsa,
Marik Péter, Benkóczy Zoltán, Zentay Anna,
Gallay Judit, Galántay Aliz, Oszvald Marika,
Csajányi György, Kokas László, Mucsi Sándor,
Kuthy Mari, Suka Sándor, Halász Aranka,
Csongrádi Kata, Udvarias Kati, Tímár Kati,
Levente Péter. Szólót táncol: Richter Károly,
Csóka Zsuzsa, Szabó Éva, Ecsédi Márta, Kurta
András.

BÁNYAI GÁBOR

Két Gloster

A Szegedi Nemzeti Színházban Shakes-
peare V I . Henrik című drámájának elő-
adása Glostertől Glosterig tart. Ez a tán
meghökkentő megállapítás részint azzal
magyarázható, hogy az angol örökösödési
szokás szerint a főurak nevük helyett is
címüket viselik, így azután se szeri, se
száma a Yorkoknak, Clarenceknek. A V I .
Henrik-trilógiában is szerepel két Gloster
herceg: s hogy a második, a majdani III.
Richárd király is hangsúlyos szereplő, az a
rendező, Sándor János akarata szerint van.
Dramaturgjával, Siklós Olgával ugyanis
oly módon húzták meg egy estényire a da-
rabot, hogy e két figura szerepe váljék
hangsúlyozottan kiemelkedővé, olyany-
nyira, hogy az előadás a trilógiát köve-tő
darab, a I l l . Richárd híres kezdő mo-
nológjával zárul. Így a két Gloster: a
viszályokon még felülemelkedni akaró
királyi védnök s a viszályokat kedvelő
Richárd között feszül a drámai ív. Ami a
két figura között időben lezajlik: áldatlan
ellentétek, melyekben egy nemzet veszti cl
lehetőségét az értelmes, építő és alkotó,
hasznos életre.

Shakespeare és a lehetőségek

Fölösleges, sőt nevetséges dolog lenne
bármikor és bármely környezetben, kö-
zegben Shakespeare időszerűségét bi-
zonygatni vagy éppen vitatni. Nincs még
egy klasszikus, akit annyiszor megtaláltak
volna, felfedezték volna korszerűségét,
gondolati sűrűségéből okolódó
alakíthatóságát. Az a történelmi krónika,
mely a királydrámákban tűnik elénk, első
pillanatra riasztó: nehézkesnek, kuszának,
túlbonyolítottnak tűnik. Sándor János
mégis következetesen e drámákhoz nyúl,
az eddigiek során megrendezte már az
előző Henrik-drámákat (IV. és V, Henrik,
II. Richárd), éppen ezek-kel van
mondanivalója kora és közönsége számára.
Nyilván nem a feudális angol történelem
tanárának csapott fel, más és izgalmasabb
lehetőségek után kutat. Ezért mer - ha
tetszik - akár tiszteletlen is lenni, ahogyan
azt ma-

napság egyébként egyre inkább meg kell
szoknunk rendezőink legjavától. Nem
akarja nézőjét a véres történelmi for-
gatagban elkábítani: az érdekli „csak",
hogy ezeket az eseményeket milyen emberi
indítékok, ösztönök és meggondolások
irányítják. Nem érdekli, hogy mi volt
eredetileg a szerző szándéka: csak azzal
törődik, amit itt és most kiolvas belőle.
Nem hagyja eredeti fogaskerekein gördülni
a darabok aprólékos mechanizmusát: csak
az a gépezet érdekli, ami a mai ember
számára is hasznosítható. Sándor János ma
és itt, jól és izgalmasan olvassa
Shakespeare király-drámáit.

A V I . Henrik háromestényi trilógiáját
egyfolytában előadni lehetetlen vállalkozás
volna. Mi több: eddigi szín-padi
sikertelensége mintha azt bizonyítaná, nem
is érdemes. Hiszen jószerivel a III.
Richárd előjátéka csupán - vélnénk, ha
például nemrégiben Ruszt József nem
bizonyította volna a királydrámák rossz
előjátékának hitt János királyról, hogy
nagyszerű lehetőségek rejteznek benne,
vagy ha Sándor János nem bontott volna ki
ezúttal is a darabból érdekes és újszerű
gondolatokat. Ennek érdekében húzta meg
szűk három óra tartamúra a darabot.
Technikailag - persze csak így utólag, az
eredményt látva - egyszerűnek és
kézenfekvőnek lát-szik a megoldás: az
Angliában és Franciaországban játszódó
dráma francia helyszíneit egy kivételével
kihagyta, s csak a „belső" eseményekre
koncentrált.

Ez a technika azonban jóval többet jelent.
Kihagyta ugyanis ezzel Sándor János a
kínosan hosszú csatajelenetek egész sorát,
a Szent Johanna körüli bonyodalmakat, a
francia örökösödési vitát - hogy csak a
számára legfontosabbra koncentrálhasson.
Ha szigorú történészi szemmel
vizsgálódnánk, most azt kellene
mondanunk: elveszi a történelmi közeget
ez az előadás a darabból, hogy csupán az
emberi viszonylatokban érhesse tetten a
legfontosabb történelmi-politikai
indítékokat. Hogy mégis jogosult ez a
megoldás, azt a létrejött előadáson túl az is
bizonyíthatja, hogy Shakespeare figurái
sem történelmi hitelükkel tüntetnek, ez
igen gyakran hiányzik is belőlük. Tehát
egy meglevő lehetőséget bontott tovább a
rendezés, melyben VI. Henrik esetében
nem az a fontos, hogy törvényesen vagy
törvénytelenül uralkodik Angliában, hanem
az, hogy jót akar ugyan, de nincsen hozzá
elegendő


