
versei is, stilárisan talán nem illenek össze,
de egymáshoz kapcsolja őket a költőiség.
Ezt a költőiséget fejezik ki, a stiláris kü-
lönbségek iránt is érzékenyen, Ország Lili
bábjai és díszletei; Bánd Anna rendezése
izgalmas mozgatással teremti meg a
szöveg színpadi közegét. A szereplők -
Fóthy Edit, Turcsányi Erzsébet, Galamb
György, Háray Ferenc, Leviczky Andor -
rendkívül magabiztosan játszanak: a
bábok úgy táncolnak a paraván felett, mint
a színész kezének-testének szerves részei.

Lényegében mese, de ízig-vérig mai
mese Urbán Gyula „bábkrimije", A ka-
csalaki rejtély. Ajándék ez az előadás
azoknak a gyerekeknek, akiket a bűnügyi
történetek kezdetekor jólnevelt szüleik
elzavarnak a televízió képernyője elől:
megkapják Maigret felügyelő avagy
Columbo hadnagy nyomozásának izgal-
mait - mesébe oltva. A Bródy Vera
tervezte bábok a mai mese kívánalmainak
felelnek meg, ötletes, nagyszerű figurák;
Bánd Anna rendezése azt sugallja, hogy
érdemes lenne a színháznak - a régi mesék
s népmesék felidézése mellett - ezen az
úton tovább haladnia. A szereplők
Dörögdy Miklós, Kaszner Irén, K. Kovács
István, Magyar Attila, Simándi Anna,
Vanyó János érezhetően élvezet-tel
játszadoznak a krimi játékos műfajával.

Az országjárás előnyei

Az előadásokat nézve soha, egy percre sem
lehetett elfelejteni, hogy ezek a produk-
ciók vándorlásra születtek. Arra, hogy egy
autóbuszból ki- meg becsomagolva,
egyetlen nap alatt néha több helyen is
örömet, élményt szerezzenek a gyerekek-
nek. Ennek következtében felépítésük a
lehetőségekhez képest egyszerű, a díszle-
tek tömörek, de a bábok képzőművészeti
kialakítása sem lehet bőbeszédű. Ez a
tömörség minden egyes darabnak előnyére
válik: a nagy, látványos s öncélú
mozgáskavalkádok helyett kidolgozott,
részleteiben is telitalálatnak számító,
sokszor virtuóz bábmozgatást láttunk,
amellyel ha nem is mindig, de többnyire
lépést tart a színész hangja, a dialógusok-
ban rejlő színészi munka.

Az egyetlen pont, ahol - hála az elekt-
romos hangrögzítésnek - nincs szükség
tömörítésre s puritán egyszerűségre: a
zene. A zene, amely a bábjáték nagyszerű
kifejezőeszköze, nemcsak mint hangulati
tényező, hanem mint a mozgatás
ritmusának megszervezője és meghatá-
rozója is jelentős szerepet játszik. Ezek-

nek a funkcióknak felel meg Decsényi
János muzsikája - a Csizmás Kandúr néhány
zeneszámát a gyerekek már a nézőtérről
kifelé menet tovább dúdolják -, András
Béla melódiái az Ezüstfurulyában, Maros
Rudolf dallamai a Jancsi és Juliskában,

Kocsár Miklós zenéje a Furfangosokban
már dramaturgiai funkciókat is magára
vállal, csakúgy, mint A kacsalaki rejtély

zeneszerzője, Láng István.

A színek nyelve, a formák dramaturgiája

A következetesen egyszerű, tömör dísz-
letek, kifejező bábok tervezői többnyire
tiszta színekkel gazdálkodnak. A formai
elemek között, érthető módon, jelentős
szerephez jutottak a népi motívumok; de
felhasználásukból hiányzik minden
népieskedés. Egyetlen előadásban sem
találkozhattunk naturális megoldásokkal,
de édeskés, „hercig" figurákkal sem. A
bábok megformálásában uralkodik a
tárgyszerűség, az anyag: nem afféle
kicsinyített műemberkék táncolnak a
paraván felett, akik a „megszólalásig"
hasonlítanak az igazira, hanem tárgyak.
Őszintén, bevallottan tárgyak, amelyeket
humanizált a tervező s az animátor mű-
vészete. A mese logikájához, a gyermeki
képzeletvilághoz is ez áll közelebb: erre
szavaznak naponta, amikor a szülők nagy
bosszúságára sarokba vágják a beszélő-
alvó hajasbabát, s a főzőkanálból fabrikált
bábuval, a kutyává előléptetett,
cipőfűzőpórázon vezetett cipővel ját-
szanak.

Ami elszáll, és ami megmarad

A gyerekek... Végeredményben ők az
előadások igazi, érzékeny és megveszte-
gethetetlen kritikusai. Nem csak most,
nem csak a tapssal szavaznak, nem csak a
néma csenddel, a kitágult szemekkel
minősítenek; véleményük tíz, húsz, har-
minc év távlatából is visszhangzik, ami-
kor unottan legyintenek a színház szó
hallatán - vagy nem tudnak meglenni
nélküle. S ahányszor jegyet vesznek egy
színházi előadásra, az igényeikben vizs-
gáznak a hajdani bábszínházi előadások is.
A paraván előtt a jövő nézői ülnek; ezért
nagy felelősség nekik játszani.

GÁBOR ISTVÁN

Hervétől Gáspár Margitig

A Fővárosi Operettszínház évadjáról

A Fővárosi Operettszínház évek óta törek-szik
maibbá tenni arculatát. Egyrészt a
hagyományos operettelőadások
hozzáigazításával a megváltozott ízléshez,
másrészt a műfaj megújítását vállaló modern
musicalek műsorra tűzésével. A z itt következő
két írás erről a munkáról ad számot. A Gábor
István értékelő cikkét követő interjú után
megmarad bennünk a kérdés: elismerve az
operett és a musical szükségességét, vajon
feltétlenül e két műfajra kell-e bízni a fiatalok
zenei ízlésének nevelését, olyan nyomatékkal,
hogy külön ifjúsági bérletet indítanak ?

( A Szerk.)
Ha leltárt készítünk a Fővárosi Ope-

rettszínház 1975-76-os évadjáról, a mér-
leg föltétlenül pozitívnak mondható. Elő-
adták Hervé operettjét, a Nebáncsvirágot,
bemutattak egy eredeti musicalt, A kutya,
akit Bozzi úrnak hívtak címmel, műsorra
tűzték Lehár Ferenc operettjét, a Cigány-
szerelmet, és az évad a Csepeli Munkás-
otthonban zárult Gáspár Margit vígjá-
tékának, A z állam én vagyoknak zenés
változatával. A színház tehát e négy
darabbal úgyszólván mindenféle köte-
lezettségének eleget tett. Hű maradt a
bécsi hagyományokat kedvelő operett-
közönséghez, kitekintett a merészebb
harmóniavilágú francia zenés műfaj felé,
folytatta jól megkezdett munkásságát, a
musical területén, és nem maradt adósunk
a színészek drámai képességeit is próbára
tevő zenés vígjátékkal. Ha ez utóbbi
darabhoz, Gáspár Margit játékához
hozzáfűzzük, hogy ennek csepeli
bemutatója a színház és a művelődési
otthon között megkötött szocialista
szerződés első lépése, amelyet a szerződés
értelmében évadonként egy-egy bemutató
követ e munkásvidéken, akkor látnivaló,
hogy a Fővárosi Operettszínház ki akar
lépni megszokott közegéből, és új
területet, új közönséget kíván meghó-
dítani társulata számára.

Nebáncsvirág

Az első bemutatóra, pontosabban fel-
újításra, csak decemberben került sor,
amit aligha indokol ennek a sokszor
játszott népszerű francia operettnek, a
Nebáncsvirágnak az előkészítő munkája.



Inkább belső okok - talán a Bozz i ú r
premierjének elhúzódása - magyarázza,
hogy a közönségnek több mint három
hónapot kellett várnia, amíg új darabot
láthatott.

Hervé a múlt századi francia operett-
nek Offenbach mellett legkiválóbb mes-
tere. Nem minden darabja állta ki az idő
próbáját - jóval kevesebb, mint Offen-
baché, aki az operaszínpadon is sikert arat
-, de a Li l i és a Nebáncsvirág ma is sűrűn
szerepel a műsoron. Különösen a
Nebáncsvirág érdemli meg a fennmaradást,
mert kevés az olyan szellemes, fordulatos,
váratlan meglepetésekkel, pikáns humorral
átszőtt zenés darab, mint a Hervéé. Ezen
az operetten tanítani lehetne a librettóírás
valamennyi fortélyát. Szinte minden
szereplőjének önálló, jól meghatározott
egyénisége van, főhősének, az áhítatos
zárdai orgonistának és könnyed operettet
szerző komponistának mulatságos
szkizofréniája rengeteg további konfliktus
forrása. Ebben a darabban az orgonista
kalandjaitól indíttatva a többiek is kettős
életet élnek. Mindenekelőtt a gondos
zárdai nevelés-ben részesülő, szemérmes
Denise kiruccanása a zenés színpad, majd
a dragonyos katonák világába, a rettegett
hatalmú őr-nagy félelme feleségétől és
primadonna-szerelmétől, azután a bigott
fejedelem-asszony gyengéd vonzalma az
orgonista iránt a színészi játék számára
rendkívül sok jó lehetőséget kínál. És ott
tolong még a színpadon a többi, pontosan
körülhatárolt figura: a szerelemben és sze-
retkezésben humort nem ismerő hisztériás
primadonna, a kicsapásra ítélt rossz-csont
zárdanövendék, a részeges őrmester, az
érzelmes hadiagy, a mindig sértett,
harapós kapusnő. Aligha található az
operettirodalomban még egy olyan
librettó, amely annyi hálás, jól eljátszható
szereppel ajándékozná meg a színházat,
mint a Nebáncsvirágé.

A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak

Egyszerű és egyszálú történet az alapja a
Bozz i úrnak, amelyet Békeffy István írt át
egy korábbi, olasz nyelven megjelent
kisregényből, majd a belőle készített
olasz-spanyol koprodukciós filmből
musicallé. Olyan ez a darab, mint egy naiv
népmese. Egy fukar ügyvéd, aki Brooklyn
olasz negyedében él, és bér-kaszárnyája
pergő nyelvű lakóinak kegyetlen
kiszipolyozója, a varázslónő átka nyomán
kutyává változik. Visszavedleni emberi
bőrébe - így szól a varázslat - akkor tud
majd, ha akad valaki, aki meg-

szereti ezt a kegyetlen, zsarnok emberte-
len embert. Persze a mesék fordulatai
szerint egy ártatlan gyermek lesz az, aki
kutyaszámba veszi az ügyvédet, és ku-
tyául jól bánik vele. A történet boldog
vége, hogy kutyából mégis szalonna lesz,
a gonoszból melegszívű, megértő ember.

Nem mondható, hogy ez a cselekmény
túlságosan nagyigényű, és hogy irodalmi
szempontból a darab - ha nagyon szi-
gorúan ítéljük meg - nem hagy kívánni-
valót maga után. De abban a világban,
ahol szenilis grófok, rangjukról lemondó
hercegek, szerelmi bánatukban artistának
elszegődő nagyurak nyüzsögnek, mégis
üde színfolt a B o z z i ú r . Kedves, találó
példázat ez a szeretetnek mindent legyőző
hatalmáról, ahol a tanulságot a közönség
számára mindig hálás szereplő, egy kisfiú
szolgáltatja. És mert az alap-

történetet sok apró epizód veszi körül, a
bérház szegény lakóinak világából, a
rendezésnek hálás feladat ezeket a
különféle mozzanatokat a színpadon
össze-fognia. Nehézséget csak az
ügyvédétől külön szálon futó szerelmi
történet okoz, az örökségre váró szép
olasz lány és kapzsi vőlegénye, valamint a
mesék naivitásán is túltevő szegény
ügyvédbojtár között. Ez a
cselekményfonal olyan lazán kötődik
Bozzi át- és visszaalakulásához, hogy nem
könnyű színpadi lecke megbirkózni a
játék egységesítésével. Az is gondot okoz,
hogy Bozzin meg a kis-fiún kívül kevés a
jól jellemzett, alaposan megírt szereplő a
darabban. A történet nagy hézagait csak a
zene töltheti ki, és ezt Fényes Szabolcs
magas színvonalon meg is tette. Rátalált a
musicalnek egy-fajta sajátos, lágy dallamú
olaszos hangvé-

Németh Sándor, Lehoczky Zsuzsa és Várhegyi Teréz a Nebáncsvirágban



telére, amelyet természetes módon ele-
gyített amerikanizált modern dzsessz-
muzsikával. Ez a zene szinte önálló életet
él, és csaknem egyeduralkodóvá válik a
színpadon.

Cigányszerelem

Ha a Nebáncsvirágot azért volna érdemes a
jövendő zenés darabok szerzői számára
elemezni, hogy miképpen kell jó librettót
írni, a Cigányszerelemből elrettentő
példaként lehetne okulni. Nehéz volna
filológiailag fölkutatni - és talán nem is
érdemelné meg a fáradozást - hogy mi-
ben hibás az 191o-es király színházi,
majd az 1943-as - akkor Garabonciás
címmel játszott - librettó, és hol vétett a
közönség minimális szórakozási igényei
ellen is a jelenleg látható változat. Ma-
radjunk talán annál a verziónál, amelyet
most a Fővárosi Operettszínház játszik.
Adva van egy híres cigányprímás, aki
szíve szavára hallgatva odahagy sikert,
hírnevet, hogy gyermekkori szerelmét,

Zórikát, aki éppen férjhez menni készül,
visszahódítsa magának. El is megy ifjú-
sága színhelyére, a kies erdők övezte
faluba, ahol a környéken - a romantika
okán - cigányok táboroznak, és már-már
magával ragadná Zórikát, de aztán
rezignáltan legyint. Nem illenek egymás-
hoz, maradjon csak meg Zórika a szép
szál szerelmes fiúnak, Gábornak.

Miután így túlságosan egyszerű volna a
történet, a librettó írói megtűzdelték a
cselekményt még egy csintalan lánnyal,
annak állandóan előkelősködő, sápítozó
nevelőnőjével, azután egy primadonná-
val, aki visszahódítja magának Józsit, a
cigányprímást, az elmaradhatatlan - vagy
elmaradhatatlannak hitt - táncoskomi-
kussal, akiről nehezen deríthető ki, ho-
gyan került a cselekménybe, valamint az
özvegy Dragoján rezonőrszerepével. Es
hogy a cigányromantika teljes legyen,
megjelenik a színpadon a bölcs cigány-
vajda is, aki igazságot oszt és mindent
elrendez.

Ahhoz képest, hogy Lehár nagyszerű,
invenciózus zenét komponált ehhez az
operetthez, és ezt a zenét kitűnően adják
elő, énekelik a színházban, rendkívül so-
kat és fölöslegesen beszélnek a Cigány-
szerelemben. Es olykor meglehetős sület-
lenségeket is, például a sütés-főzés mi-
benlétéről és tudományáról, amire már
csak feszengve lehet figyelni. A drama-
turgiai munka itt bizony csődöt mondott,
még ha igényeinket és a mércét nem is
emeljük föl túlságosan magasra. Nem
szívesen bántom meg az azóta elhunyt át-
dolgozót, de műve azért nem annyira
befejezett alkotás, amelyen ne lehetett
volna tovább munkálkodni, az ép szín-
padi érzék és logika irányában.

Az állam én vagyok

Nem hiszem, hogy a siker mindig és min-
den körülmények között igazolja egy
darab értékét - bár a Cigányszerelemre
visszautalva nyilván nem véletlen, hogy
ennek a Lehár-operettnek itthon eddig
nem volt igazán sikere -, de az feltétlenül
elgondolkodtató, hogy Gáspár Margitnak
A z állam én vagyok című vígjátékát a
veszprémi bemutató és több vidéki szín-
ház előadása óta az NDK-nak összesen 15

színpadán tűzték műsorra. A szerzőnek
ugyanis - nem először és nem ebben a
darabjában derül ki csupán - van egy titka,
ami persze mindenki számára hoz-
záférhető : nagyszerűen ért a színházhoz.

Tudom, hogy ez közhelynek hat, hiszen
hozzáértés nélkül nem lehet jó dara-bot
írni. De egy dolog a színház- és megint
más a hatásismeret. Gáspár Margit azt is
tudja, hogy mire és mikor tapsol a
közönség, mi az, ami a színpadon és a
nézőtéren ül, ami poénként csattan, és mi
az, amit nem szabad erőltetni, mert
hatását veszti. Példa erre A z állam én
vagyok, amely parabola ugyan és nagyon
sok benne az áthallás, a mai korra való
utalás, de amelynek története önmagában
is érdekes. Ezt a kettősséget: a XVIII.
századról beszélni és a mára kacsintani,
nagyszerűen aknázza ki darabjában Gás-
pár Margit. Számít - miután jól ismeri - a
közönség befogadóképességére, és a
példázatban csak addig megy el, amíg a
korunkra tett utalás nem lépi át a játék
határait, és nem kezd fölöslegesen külön
életet élni. És mert ez a történet a szín-ház
világában játszódik, a kettősséget
megtetézi azzal a kellemes atelier-világ-
gal, amelyet a néző mindig szívesen fo-
gad.

A darab hőse Claire-Josephe-Hippolyte
Léris de Latude, azaz Clairon kis-

Várhegyi Teréz a Bozzi úr operettszínházi előadásán



asszony, a Comédie Française ünnepelt
művésznője, aki konfliktusba kerül a
hatalommal. És a színésznő, aki nem-csak
nagyon tehetséges, hanem okos, művelt,
olvasott nő és pallérozott, politikus elme is,
a színpad hatalma helyett egy másikat
választ. Elszegődik miniszter-ként egy kis
hercegségbe, ahol az őrgróf csiklandós
kalandot remél ettől a miniszterségtől.
Clairon kisasszony azonban elég bölcs
ahhoz, hogy ilyen könnyen ne adja meg
magát. Ő valóban hatalmat akar, és rendet
is teremt az őrgróf háza táján, az
államháztartásban, csak a saját
magánéletében nem. Igazi, mutatós nővé
formálja a sápatag, unalmas feleséget, a
tolvaj minisztereket móresre tanítja, az-
után néhány drámarészlet elrecitálása után
lelép a színpadról, hogy visszatérjen az
igazira, a Comédie Française-be.

Nem biztos, hogy ez a szellemes darab
mindenképpen zenét kíván, hiszen ön-
magában is megáll a lábán, de az is két-
ségtelen, hogy néhány jó dalszöveg és az
odaillő zene növelheti a közönség érdek-
lődését a játék iránt. Erdődy János frappáns
rímekkel, Clairont gúnyoló vitriolos
bökversekkel díszítette föl a darabot,
amelyhez Gyulai Gaál János könnyen
énekelhető, egyszerű, nem túlságosan
nagyigényű, de kellemes összhatású zenét
komponált.

Rendezés
A Nebáncsvirágot Mikolay László állította
színpadra. Mikolay hosszú várakozás után
kapott alkalmat önálló rendezésre;
korábban egy megzenésített Goldoni-
vígjáték előadásával enyhén szólva nem
aratott sikert, a darabot gyorsan le kellett
venni a műsorról. Kimagasló tehetségről
most sem tanúskodik a rendezése, de azok
a szolid és nem rikító eszközök, amelyeket
Mikolay a Nebáncsvirágnál föl-használt,
feltétlenül célravezetőek. A librettóból
kiindulva arra a kétarcúságra teszi a
hangsúlyt, amely úgyszólván minden
szereplő életében végigkövethető. A Zágon
István és Darvas Szilárd át-iratában
bemutatott változat ehhez külön is jó
alkalmat kínál, noha a befejező jelenet - a
rendezés hibájából is - nem mentes
bizonyos operettsémáktól. Ilyen sablonok
egyébként másutt is föllelhetőek, a részeg
őrmester vagy a kardjával csörtető őrnagy
előre kiszámítható akcióiban, de mégsem
ez a lényeg. A második felvonás
kellemesen színes, mulatságos színházi
kavalkádja és botránysorozata, majd az
ügyesen forgatagos kaszárnya-kép a
rendező ügyességét bizonyítja.

megjelenítésére kevés gondot fordított,
figyelmét inkább a zene kötötte le. Az
operai igényű muzsikához hatásos operai
tablókat, állóképeket alkalmazott. Ezek a
részek valóban szépek, látványosak, de
nem feledtetik azokat a prózai jeleneteket,
amelyekben a szereplők egy régóta
túlhaladott játékstílusban mondták föl
szövegüket. Ilyenkor minden mozdulat,
dialógus valahogyan másodlagosnak tűnt,
mintha a rendező nem most találta volna ki,
hanem magával hozta volna régebbi
darabokból és rendezésekből. Sokkal
jobban valószínűleg nem lehetett volna
megrendezni ezt az operettet, de az a
teátrális komolykodás, ahogyan a szereplők
eljátszadoztak érzelmeikkel, már-már az
ellentétébe csapott át, és nevetségessé vált.
Ezt némi ironikus felhanggal
kiküszöbölhette volna a rendezés.

Gáspár Margit darabját ugyancsak Mi-
kolay László rendezte, és munkájától
fölösleges volna számon kérni azt - aho-
gyan több kritika tette -, amivel e rendezés
nem szolgálhatott. Ennek a darabnak
legfőbb értéke éppen világos szer-
kezetében, egyenes vonalú cselekményé-
ben, könnyen érthető utalásaiban, jól
követhető áttételességében rejlik, és kár lett
volna ezt megtetézni még külön záró- és
idézőjelekkel, a játékra kívülről rá-aggatott
ironikus-parabolisztikus szín-padi
elemekkel. Mikolay rendezésében éppen az
a jó, hogy élni hagyta, kibonta-
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A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak című
musicalt Vámos László rendezte, azzal a
drámai, a szereplőktől átgondolt szín-padi
játékot kívánó igénnyel, a mi az

Operettszínház számára kétségkívül a
megújulás útját jelöli ki. Vámos kihámozta
a cselekményből a bőséges játék-
lehetőséget, és a forgószínpadra szerelt
kopár bérkaszárnyában valódi élet lát-ható,
hangosan pörlekedő, vitázó, szeretetre
vágyó és szomorú sorsú emberekkel.
Rendezése középpontjában természetesen
Bozzi úr állt, és Vámos aprólékos gonddal
építette föl a színpadi helyzeteket a fukar
ügyvéd körül, hogy kutyává változásában
megérezze a közönség az
igazságszolgáltatás jogosságát. Derűs ké-
pekben villantotta föl Bozzi kutyaéletét,
találkozását az őt megváltó kisfiúval, és
különösen a fináléban már azokra a szí-
nészi erényekre támaszkodhatott, ame-
lyeket a színház társulata az elmúlt évek-
ben - nem utolsósorban Vámos László
rendezéseinek köszönhetően -- már elért.
Olykor a rendezés fölébe is került a nem
mindig csiszolt, pallérozott szövegnek, és
elfeledtette a nézővel a mese naivitását.

A Cigányszerelem rendezéséről már nem
alakult ki ilyen kedvező kép. Igaz, Békés
András az operett rendezésére és nem
átírására vállalkozott, így hát csak azt
állíthatta színpadra, ami adva volt
számára. Békés András a gyönge szövegen
átsiklani látszott, annak színpadi



kozni engedte a cselekményt, úgy, aho-
gyan a szerző elképzelte, és nem halmozta
el fölöslegesen mai utalású ötletekkel. Ami
azonban a színháztörténeti konkrétság és a
napjaink közti egyezésből a humor
forrásául is szolgált, azt jól hasznosította,
legföljebb csak néhány kimódoltság -
például a két szerecsen sűrű és a játék
stílusától elütő szerepeltetése - hatott
keresettnek és erőszakoltnak.

Színészi játék
A Fővárosi Operettszínház egyik-másik
bemutatója a szokottnál is változatosabb,
jelentékenyebb színészi játékot kívánt meg
a társulattól. És ha most a színészek
munkájának elemzését nem az állandó
társulatéval, hanem Latinovits Zoltánéval
kezdem, azt nem kizárólag kegyeleti
okokból teszem, hanem azért, mert ez a
vendégszereplés rangot adott a színház-
nak, magas mércét állított elé. Latinovits
Bozzi urat játszotta, és most már sokak
emlékezetében ez a sajnálatosan utolsó,
remekbe formált alakítása marad meg a
legtovább. Az ő Bozzija minden manírtól,
modorosságtól mentes embergyűlölő, a
molière-i mizantrópok fajtájából. De ebben
a játékban nem találtunk sem-mi
utánérzést, klasszikusokra utaló moz-
zanatot, olyan emberi lény volt, akit La-
tinovits itt és most talált ki az Operett-
színház közönsége számára. A szerep
buktatója és veszélye a kutyává változás-
ban rejlett volna, de ez a zseniális színész
fölényes szakmai tudással kerülte ki a
csapdát. Már az emberbe belelopta egy
kutya jellemét, és a kutyában is szinte
kitapinthatóan benne volt az ember; a
pirandellói ötlet úgy érvényesült a sze-
repben, hogy közben Latinovits a maga
pazarló, önpusztító bőkezűségével azt is
éreztette, hogy mindez csak üde játék,
mese, amiből keveset kell komolyan venni.

Több tehetséges színész sikeres játé-
kára is jó alkalmat adott az évad. Közülük
Lehoczky Zsuzsát emelem ki, aki a
Nebáncsvirág Denise-eként egy csitri lány
vakmerő pimaszságával, vehemenciájával
alakította ezt a talpraesett szerelmes
zárdanövendéket. Úgy látszik, Lehoczky
Zsuzsa akkor alakít jól, ha a szerepe el-tér
a megszokottól, amikor a feladat a színészi
eszközök fölfrissítésére, mestersége bevált
fogásainak elvetésére készteti. Mihelyt
azonban a régi patronok használatára
szorítkozik, rögtön modorossá válik, és
föladja szigorú kontrollját. Ez történt a
Cigányszerelemben, amely-ben sokszor
látott, bár a nézőtéren min

dig hangos tapsokat kiváltó módszereket
alkalmazott, és úgy táncolt, úgy ment ki a
színpadról, mint 10-15 másik szabvány-
operettben. Denise-t a másik szereposz-
tásban Kovács Zsuzsa játszotta, nem ke-
vésbé kedvesen és bájos hebehurgya-
sággal, a humor és félreértés minden al-
kalmát tehetséggel kiaknázva, a szerepet
mulatságosan nyakigláb egyéniségével
megerősítve.

A Nebáncsvirág másik sikeres alakítása
Galambos Erzsi nevéhez fűződik. A te-
hetséges művésznő a primadonnaallűröket
kicsit karikírozva, kicsit túlozva és
kifigurázva remekül játszotta el a hisz-
tériásan toporzékoló, magamutogató
operettdívát, aki mellesleg rajong a férfi-
akért. Ismétlésnek hat, hogy Galambos
Erzsi mindent tud erről a zenéstáncos-
humoros műfajról, de újból le kell írni,
mert így igaz, és mert sok kollégája, kol-
léganője leckéket vehetne tőle a színész-
mesterségből. Különösen jó női alakításra
az évadban még Medgyesi Máriának nyílt
alkalma, Az állam én vagyok Claironjaként.
Ez az ötletes színház a színházban-szerep
a maga többszöri csavarásával hálás
színészi feladat ugyan, de túljátszásra is
csábít. Medgyesi Mária ki-váló érzékkel
egyensúlyozott azon a keskeny pallón,
amely a merev drámaiság és az olcsó
hatásvadászat között volt felállítva, és
sehol sem szédítette meg a mélység.
Ironikus, gunyoros, szellemes, oly-kor
érzelmes volt, aki a fenséges tragika és a
közönséges nőszemély közti határ-
mezsgyén állt. Várhegyi Terézt emelem
még ki a női szereplők közül, aki a Ne-
báncsvirágban egy elragadóan szemtelen,
pajkos, alapos elfeneklést érdemlő, még-is
ártatlan tekintetű zárdanövendéket
alakított, a Bozzi úrban pedig egy va-
rázslónőt, mesebeli színekkel, a musical
kereteit sehol nem lépve át. Sikeres ala-
kítás Halász Arankáé a minden lében ka-
nál, a színház világát belülről ismerő
Babette-ként Az állam én vagyokban és
Rajnay Ellié a szomorú sorsú, keserű
kapusnőként a Nebáncsvirágban.

A férfiak közül Németh Sándor ugyan-
csak akkor volt elemében, amikor szerepe
eltért a táncoskomikusi szabványtól.
Orgonistája a Nebáncsvirágban színészi
telitalálat. Kitűnően játszotta el a kétlaki
művészt, akit a zenés színpad flitteres
világa magához szólít, és aki a zárdában
nem leli helyét. A Cigányszerelemben
visszatért jól bevált patronjaihoz, és csak
színpadi rutinjának, tehetségének
köszönheti, hogy még ehhez a meg nem
írt szerephez is valami egyéni színt tett

hozzá. Farkas Bálint ebben az évadban
fejlődésről tett tanúbizonyságot a Ne-
báncsvirág hadnagyaként; régebbi merev-
ségétől megszabadult, és most már nem-
csak amorózói eszközökkel él, hanem
komédiázni és nevetni is tud, néha ön-
magán is. Suka Sándor kitűnő kabinet-
alakítása a Bozzi úrban egy szánalmas életű
suszterként, Kovács József nagyon szép
operai színvonalú tenorja a Cigány-
szerelemben, Marik Péter igyekezete
ugyancsak a Cigányszerelemben és Latabár
Kálmán gyáva Kunz bárója Gáspár Margit
darabjában érdemel még említést.

Néhány alakítás azonban feltétlenül arra
figyelmezteti a színházat, hogy a változás
felé vezető út bizony meglehetősen rögös.
Hadd ne szóljunk róluk külön, mert az az
érzésem, hogy a hibás, félre-értett, rosszul
vagy érdektelenül meg-formált játék
legalább annyira a rendezés rovására
írható, mint amennyire a színész tehet róla.
Egyvalami nyilvánvaló : noha sok kitűnő
színésze van a Fővárosi
Operettszínháznak, kevés az igazi pri-
madonnája és bonvivánja, férfi hőse.
Vagyis karakterszerepekben nagyobb
fejlődés tapasztalható, mint egyéb já-
tékkörökben, ami arra utal, hogy a szín-
háznak még az eddigieknél is többet kel-
lene törődnie e műfaj utánpótlásával, a
színészek nevelésével - hiszen a „klasz-
szikus" operettek bemutatásáról nem
akarunk lemondani.

Végül néhány szót a színpadi megvaló-
sításról, ami meglehetősen egyenetlen
képet mutatott az elmúlt évadban. Makai
Péter nagyszerűen kivitelezett bérka-
szárnyája a Bozzi úrban jól megoldott és a
színészi játékot kitűnően segítő tervezői
munka, de a Cigányszerelem erőltetetten
naturalista, nem elég mutatós és látványos
színpada - Csányi Árpád munkája -,
valamint Csinády István egy-egy fáradt
díszletterve a Nebáncsvirághoz és Az állam
én vagyokhoz bizonyos gondolati
kihagyásról, valamint a rendezői igé-
nyesség megcsappanásáról tanúskodik.
Kevés volta figyelmet fölkeltő jelmez is az
előadásokon, talán csak Horányi Máriának
néhány jól karakterizáló kosztümjét a Bozzi
árban és a Clairon egyéniségét szépen
földíszítő ruhákat érdemes megemlíteni. A
többiről inkább hallgatok, abban a
reményben, hogy a Fővárosi
Operettszínház a múlt szezon eredmé-
nyeiből és hibáiból levonja a megfelelő
tanulságokat, a zenés műfajt kedvelő
közönség és jó úton haladó társulata
érdekében.


