
társadalomrajzként való megközelítését
következetesen végigvitte, hatásosan meg
is oldotta. De a mű többrétű szim-
bolikájával - a „sötét Cerberus"-ból, a kö-
zépkori sötétség megtestesítőjéből célza-
tosan szánandó embert formálva - már
eleve adós kellett, hogy maradjon. De
ezen túlmenően a főhős ilyenfajta huma-
nizálásával az egész konstrukció, a „hideg
pokol", az „élő embereket bezáró kripta"
is veszít jelképszerű erejéből, a benne
elzárt, torzult élőlények vergődése veszít
intenzitásából. A darab ezzel a
megközelítéssel csakugyan emberközel-be
kerül, de meglátásunk szerint egyben
bizonyos mértékig le is szűkült, meg is
kisebbedett. Így erről az elismerést ér-
demlő előadásról mégsem mondhatjuk
egyértelműen, hogy megoldotta volna a
különös Lorca-művet, a maga teljességé-
ben felragyogtató korszerű rendezési stílus
problematikáját.

A vígszínházi előadásban Sulyok Mária
minden életet elfojtó, mozdíthatatlan
gránittömb képzetét idéző, kevély nagy-
asszonyként megjelenő Bernardájában
szinte eleve adva van a mélyebb szimbo-
likájú súlyos dráma további kibontako-
zása. Meglepő módon mégsem tudott ki-
alakulni a Lorca-dráma sajátos atmosz-
férája, hőfoka. Nem született valódi kap-
csolat színpad és közönség között, hiszen
éppen a tragikus puskajelenetnél fel-
felnevető nézőtér meglepő élményének
hatására vetődött fel bennünk (és nem csak
bennünk) a darab mai előadhatóságának,
illetve előadói stílusának fent jelzett prob-
lémája. Képes-e a mai közönség általában
és alkalmas-e kiváltképp a Vígszínház
légköre e mű hullámhosszának befoga-
dására? Vajon Tőkés Anna emlékezetes
tragikus alakítása ma elhihetővé tenné-e,
amit a kitűnő Sulyok Mária ezúttal nem
tudott teljesen meggyőzővé tenni. Nem
tudunk erre választ adni. Sokat változott a
közízlés és saját szemléletünk is. Néhány
szubjektív megérzésünk mégis azt
sugallja, hogy a műben latensen talán
benne rejlő szexuális és egyéb vonatko-
zású naturalista mozzanatok ilyen hatá-
rozott hangsúlyozása nem segíti elő a mű
mélyebb szimbolikus erejű sugárzását. A
színpadról áradó fülledten nyomasztó
légkör megérzésünk szerint gátolja a mű
líraiságának, tragikus költői atmoszférá-
jának kialakulását. A Bernarda háza kü-
lönös költőisége talán kevésbé a szavak-
ban, mint éppen az atmoszférájában rejlik.
Naturalizmusa talán éppen az a buktató,
amely miatt egynémely nyugat-európai
kritika mostanában az idejét

múlt zolai naturalizmus kísértését véli
felfedezni. Másfelől talán az sem véletlen,
hogy a mély benyomást keltő rendezések
felidézésekor vissza-visszatérő kép a
ketrecbe zárt fekete madarak vergődését
felvillantó emlék. Jelezvén, hogy talán
mégiscsak a vadul izzó élőlény és a költői
parabola művészi összefonódása tudja a
ma embere számára megfoghatóvá tenni a
mű lényegét. A kép ugyanis sajátos mó-
don összecseng Lorca alapélményének
látomásával. „Rabok voltak, szabad akarat
nélkül. Sohasem beszéltem velük (a
szomszédban lakó, bezárt hajadonokkal),
de láttam árnyakként elhaladni őket,
mindig is feketében és mindig is némán."
Lorca a rendezésben, koreográfiákban látó
és alkotó drámaírók ritka géniuszai közül
való. Talán a mű mélyén rejlő líraiság, a
Lorcára jellemző tragikus izzás s e
különös jelképrendszer koreografikus
érzékeltetése segíthet a sajátos atmoszféra
és mindenkor ott lebegő metafora meg-
közelítéséhez. Ezért véltük ezúttal felfe-
dezni egyetlen szereplőnek, Venczel Vera
lázadó leányalakjának a „ragyogva, szik-
rá zva futó" csillagok jelképétől inspirált,
tragikus hangütésű költőiségében a mo-
dern előadói stílus egyik járható útjának
felvillanását.
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GÁBOR ISTVÁN

Bál a Savoyban

Megjegyzések egy vizsgaelőadáshoz

Minden főiskolai vizsgaelőadás egyben
izgalmas verseny is, mert nem ritkán
sorsokat dönthet el. Műsorválasztási,
szereposztási, pedagógiai és egyéb okok
miatt ugyanis előfordulhat, hogy némely
végzős hallgató az egész évadban mind-
össze egyetlen olyan feladatot kap, amely-
ben színészi képességeiről bizonyságot ad-
hat. De ha a főiskolás vizsgaelőadás általá-
ban is sorsdöntő lehet, akkor még inkább
azzá válhat az operett-musical tanfolya-
mon, amelynek résztvevői a többieknél
jóval kevesebb alkalmat kapnak a nyil-
vános szereplésre. Többszörösen is meg
kell gondolnia tehát a tanfolyam
vezetőjének meg az igazgatóságnak, hogy
milyen zenés darabot választ ki a vizsgára,
mert a musical-tagozat bemutatkozása
egyben számadás az egész addigi mun-
káról, a főiskolán megszerzett ének-, tánc-
, beszéd- és mozgáskultúráról.

Idei vizsgaelőadásukon a tanfolyam
végzős hallgatói Ábrahám Pál kedves,
fordulatos, üdén mosolyogtató, jó sze-
repeket és bőséges játéklehetőséget kináló
jazz-operettje, a Bál a Savoyban bemu-
tatását kapták feladatul. Csak helyeselni
lehet a műsorválasztást, ha a tanfolyam
tagjai között a szerepek jól kioszthatók.
Ha nem: más operettet vagy musicalt kell
keresni. Nos, hadd mondjam meg mindjárt
bevezetőben, hogy ezúttal nagyon kevés
szerep talált megfelelő gazdára ezen az
előadáson, amely ilyenformán
meglehetősen gyöngén, sőt, félre-sikerült.
Ennek néhány okáról részlete-sebben
szeretnék szólni.

A két zongorával, dobbal előadott
nyitány hangjai közben a színpadon kórus
hallható, és nyomban föltűnik, hogy a
kóristák hamisan énekelnek. Ez még lehet
az izgalom, a vizsgadrukk jele -
gondolhatja a jó szándékú bíráló -, de
kiderül, hogy az összhang hiánya, a
bizonytalan, pontatlan, már-már zenei-
etlen éneklés távolról sem véletlen tünet.
Sajnos, ezek a hallgatók - legalábbis a
látott produkcióból ez derül ki - egy-
szerűen nem tanultak meg elég jól éne-
kelni. Ezt lehetne finomabban és diplo-
matikusabban is fogalmazni, de a lényeg -
sajnos - ugyanaz marad. Kisebb baj volna
ez prózai színészeknél, bár náluk sem
hátrány a muzikalitás. Em-
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ékszem Vámos László egy régebbi osz-
ályának Három a kislány-produkciójára,
hol a végzős hallgatók a második felvo-
ásban kisebb koncertet adtak. Néhá-
yuknak meglepően szép, kulturált hang-a
olt, és ekkor arra gondoltam, hogy
ilyen jól hasznosítják majd ezek a szí-

észjelöltek vidéken - akkor még kötelező
olta pályát vidéki színházban kezdeni -
enés darabokban ezt a képességüket.

Most azonban nem prózai színészek
izsgáztak, és kénytelen voltam azon
öprengeni, hogy vajon ezek a derék ifjak,
kiknek egy része - tisztelet a kivételnek -
em rendelkezik az ének-tudás
lapkövetelményeivel -, miképpen fognak
elytállni a pályán? És vajon melyik
idéki színház fogja alkalmazni ezeket a
ost végző operett-tagozatosokat? Hiszen

lyan színészekkel, akiket csak végső
ényszerűségből állítanak be elegendő
nektudás híján is zenés darabokba,
ajdnem minden vidéki szín-ház el van

átva. A most tapasztaltak alapján zenés
tánpótlást aligha várhat ettől a
anfolyamtól a vidéki társulat. Akkor
iszont milyen követelmények alapján
ették föl a hallgatókat erre a speciális tar
olyamra ?

A túlságosan hagyományőrző, mond-
atnám konvencionális, sablonokba me-
evedő, hamis manírokat előcsalogató és
evés eredeti ötlettel szolgáló rendezésen
s múlik, hogy a vizsgázók a megfelelő
ánc- és mozgáskultúráról is csak kevéssé
dhatnak számot. Igaz, a kitaposott utakat
övető, a közreműködők képességei iránt
em túlságosan magas követelményeket
ámasztó koreográfia -- egy-két jobban
ikerült táncot kivéve - sem nyújt ehhez
lég lehetőséget. De legalább a fiatalokban
enne annyi bátorság és lelemény, hogy ha
sak egyetlen gesztussal, egyetlen fintorral
s, de át-törnék a rossz konvenciók falát!
em, a hallgatók többsége máris átvette a
osszabb ideje színházban működő pá-
yatársak valamennyi modorosságát, és
gy mozog a színpadon, úgy táncol, úgy
egy ki száma után és jön be a tapsra,
intha tájelőadáson századszor játszaná -

s joggal megunta volna már - az
brahám Pál-operett gyatra
elyzetgyakorlatain. Amit egyébként - és a
eljesség kedvéért ezt is hozzá kell tenni

megtetéznek Romhányi Józsefnek
rőszakolt, csak ritkán igazán szellemes,
nkább csüggesztő szóviccei és fordulatai.

Alig akad ezen az előadáson olyan
zerep, amelyet megfelelően tudtak ki-
sztani. Közülük Straub Dezső a nagyon

kellemes kivétel, aki egyéni bájjal, eredeti
humorral, egyelőre még rossz beidegző-
désektől mentesen játssza és éli át Musztafa
bej hálás szerepét, és aki valószínűleg pró-
zai darabban is helytállhat. A másik kivé-
tel Sirkó László: ő egy ügyefogyott, vé-
konypénzű, gátlásos ügyvédet alakít, aki
bekerült a nagyvilági élet forgatagába, egy
szépasszony karjai között élvezkedik a Sa-
voy szeparéjában, és aki hagyja magát so-
dortatni az operettvégzettől. De ő is,
csakúgy, mint Straub Dezső, elsősorban
alakítókészségével tűnik ki, és nem ének-
és tánctudásának magas színvonalával.

Ami a többieket illeti, Harmath Albert
távolról sem bonvivánalkat, idegen tőle a
nőfaló, élethabzsoló, nagystílű Faublas
márki színészi feladata. Tétován keresi
helyét a színpadon, és nem egyedül rajta
múlik, hogy nem találja meg. Ez az
operettmárki szemmel láthatóan nem az ő
világa. Ferencz Éva ugyan szépen énekel -
ha nem is hibamentesen -- és dekoratív
jelenség is, de nincs hiteles légköre, nincs
elegendő vonzereje. Lehet, hogy maibb
hangvételű musicalben előnyösebb
oldaláról mutatkozhatnék be, de a hosszú
nászútról boldogan hazatérő, majd
féltékenységében bosszút forraló
Madeleine-t jobbára másoktól eltanult
vagy akaratlanul átvett színészi patro-
nokkal alakítja. Szabados Zsuzsát több
szerepben láttam a Budapesti Gyermek-
színházban, és tanúsíthatom, hogy kedves,
kamaszos bája, humora, cserfes,
kotnyeles, naiv egyénisége megszíne-
sítette a gyöngébb szerepeket is. Ez a
Daisy azonban tőle is meglehetősen távol
áll, és minden inkább csak nem az az
elkényeztetett milliomoslány, aki
fogadalomból világhírű zeneszerzőként
karriert fut be. Szubrettfelaldatba bele-
erőszakolva Szabados Zsuzsa keveset tud
mutatni tehetségéből, és erre - gondolom -
nem a nézőnek kellene rájönnie, hanem
azoknak, akik e groteszk alkatot kívánó
szerepet ráosztották.

La Tangolitának, a forróvérű brazil
táncosnőnek át kellene izzítania maga
körül a levegőt, hiszen ennek az asszony-
nak - szövege szerint - olyan csábereje
van, amellyel a szerelemben fogant há-
zasságot is tönkreteheti, és férfiszívek
gúláján taposhat. Kishonti Ildikónak ezt
még egy csacska operettlibrettó keretein
belül sem tudjuk elhinni. (Ő is arra kény-
szerül, hogy a belülről áradó izzást és
temperamentumot külsőséges, felszínes
művi eszközökkel pótolja, és kölcsön-
vegyen olyan modoros fogásokat, ame-
lyeket idősebb pályatársainál is csak nagy

jóindulattal néz cl a kevés próbaidő miatt
mindenbe beletörődni kényszerülő vidéki
rendező. Varga Károlynak feltét-lenül
vannak egyéni színei, érezni a tehetségét,
és bizonyára jól el tudna játszani egy
ügyesen megírt prózai karakterszerepet.
Azonban ő is pótszerekkel él,
mindenekelőtt fiatalságát kompenzálja
erőszakolt reszketegséggel, a figurát
fölöslegesen megszaporítja tőle idegen
mozgással, és szomorú látni, tudomásul
venni, hogy a közönség bizonyos rétegei-
ben ez a gesztusinfláció sajnos nem ma-
rad hatástalan. Félek tőle, hogy a színész
számára könnyen adódik a hamis követ-
keztetés : íme, így kell ezt csinálni, hogy
tapsot kapjak. Igazabbul: hogy tapsot
csikarjak ki. Van is rá példa, elegendő.

Elképzelhető, hogy túlságosan szigorú
voltam a Színház- és Filmművészeti Fő-
iskola operett-musical tanfolyamának
végzős hallgatóihoz, és egészen biztos,
hogy nagyon sokat lehet fölhozni ment-
ségükre. Ezért a gyönge, hevenyészett,
nyers és kidolgozatlan produkcióért nem
is őket hibáztatom elsősorban, hanem
azokat, akik a nyilvánosság előtt
állítottak ki rossz bizonyítványt róluk.
Tudom, a Bál a Savoyban nem a dráma-
irodalom csúcsa, de még a zenés műfajé
sem, ám kizárt dolog, hogy egy egész
tanfolyam erejéből, képességeiből csupán
ennyire futná.
Őszintén mondom: én lennék a leg-

boldogabb, ha egy következő vizsga-
előadás alaposan rámcáfolna, és meggyőz-
ne súlyos tévedéseimről a tanfolyamon
elsajátított színészi képességeket illetően.
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