
így a nálunk három évtizede lezajlottakkal
is. A közéletről felelősen gondolkodó
akkori és mai idősek és fiatalok, kom-
munisták és nem kommunisták alap-
problémája az volt és maradt: hogyan jut-
hat el egy ember az el nem követett bűnök
vállalásáig? Ha valami, hát ez az, ami ma
is időszerűvé teheti Miller drámáját,
ugyanis erre a folyamatra ad egy-féle írói
magyarázatot. Am ez a magyarázat
igencsak be van ágyazva az Abigail-John-
Elisabeth háromszögtörténet eseményeibe.
Ha egy rendező - mint Hules is a
konstrukciós perek lelki mechanizmusát
akarja központba állítani, igen gondos és
alapos dramaturgiai tisztító munkálatokat
kell végezzen. Am Hules ezt
következetlenül és nem kellő eréllyel
tette. (Például nemhogy gyengítette volna
a féltékenységi, szerelmi szálat, de egy a
magyar kiadásban nem szereplő Abigail-
Proctor-jelenet beiktatásával még
erősítette is.)

A darab egyenetlenségeit fokozta az
előadás. Szürke deszkafal keretezi a szín-
padot, ebben a térben „baldachinos" fa-
emelvényt mozgatnak: az első felvonásban
a színpad közepén ez egy feljáró, a
második felvonásban, hátragurítva, Proc-
torék házának előtere, a harmadikban jobb
szélre helyezve bírói pulpitus, a
negyedikben, szintén középen, börtön-
cella. Az emelvényt két férfi tolja-húzza-
vonja, ők állandóan a színen vannak,
arctalanok, hol itt, hol ott húzzák meg
magukat, legtöbbször csak sejteni lehet
jelenlétüket. A tér puritán és semleges -
túlzottan is az, mivel a látvány semmi
fogódzót nem ad az érzelmi vagy logikai
azonosuláshoz -, a két árnyék jelenléte
viszont egyrészt a színház játék voltát
jelzi, másrészt az idegen személyeknek a
mindennapokba való beépülését, állandó
jelenvalóságát. Ebben a csupasz,
börtönszerű keretben csak a színész
jelenléte, a szituációk kidolgozottsága
hordozhatja a drámát, hiszen a rendező
elvetett minden más segédeszközt. ö n -
magában a szituációk jól kidolgozottak, a
hangsúlyok mégis eltolódnak, legfőképpen
szereposztási gondok miatt. Mindenekelőtt
a bíróság s a lelkészek tábora színészileg
roppant erőtlen (különösen azokon az
előadásokon, ahol a részbeni kettős
szereposztás miatt Kovács János is
hiányzik), emiatt a dráma egyik fele alig
jelenik meg. Ezzel szemben a Nagy
Zoltán--Vajda Márta-Dobos Kati Proctor-
Elisabeth-Abigail hármasa az előadás
legerősebb színészi csoportja, az ő
jeleneteik intenzívek, kidolgozot-

tak. De ebben a trióban is felborul a belső
egyensúly, mivel Elisabeth-et Vajda Márta
játssza, s ez azt jelenti, hogy nem a hideg,
csak kötelességből szerethető feleség áll
szemben a fiatal, kívánatos Abigaillel,
azaz másról szól a történetük, mint amiről
Miller szövege. Nagy Zoltán - engedve a
figura romantikus vonásainak -
egyértelműen pozitív hőst farag
Proctorból, és elmulasztja a hőssé válás
mélyebb analízisét feltárni és megmutatni.

Az előadás a darab magyar kiadásában
ugyancsak nem szereplő utójátékkal zárul,
amelyben a salemi tragédiát túl-élők
utóéletéről tudósít Miller. Ehhez Hules
némajelenetet komponál: a ki-végzett
salemiek - mint síremlék vagy
szoborcsoport állnak az emelvényen,
lábukhoz az utókor képviselői, a bíróság
volt tagjai koszorúkat helyeznek. Meg-
történt a rehabilitáció. Ez az utolsó kép
visszamenőleg értelmezi Hules szándékát.
Ez a szándék mégsem mindenben valósult
meg. Pedig az előadás jó ritmusú, a
jelenetek feszültek, a szituációk legtöbbje
jól felépített, a lényegében üres színpadon
kompozícióval és következetes
fényhasználattal a darab belső erőtere
térben is megjelenik. De a rendezőnek
nem sikerült a produkció idejére egységes,
kiegyenlített társulatot létrehoznia, igaz,
nem kis részben rajta kívül álló okok -
például a színészanyag adott összetétele,
felkészültsége - miatt.

De ne legyünk igazságtalanok: jelen
Pillanatban egy főiskolás egy-egy előadás-
sal akár a pécsi, akár a szegedi színházban
csak kivételes esetben tehetne csodát!

Marin Držić: Dundo Maroje (pécsi Nemzeti
.Színház)

Fordította: Csuka Zoltán. Színpadra al-
kalmazta: Osztovits Levente. Díszlet- és
jelmeztervező: Kele Judit m. v. Zeneszerző
Károly Róbert. Rendezte: Hules Endre f. h.

Szereplők: Bicskey Károly, Dávid Kiss
Ferenc, Szegváry Menyhért, Faludy László,
N. Szabó Sándor, Muszte Anna, Garai
Róbert, Vári Éva, Labancz Borbála, Bozóky
István, Lukács József, Vallai Péter, Szivler
József, Paál László.

Ar th u r Miller: A salemi boszorkányok (szegedi
Nemzeti Színház)

Fordította: Hubay Miklós. Díszlet: Antal
Csaba m. v. Jelmez: Vágvölgyi Ilona. Zenéjét
összeállította: Palásti Pál. Rendezte: Hules
Endre m. v.

Szereplők: Király Levente, Nagy Mari,
Barta Mária, Dobos Kati, Lőrinczy Eva,
Zámori László, Szabó Mária, Karádi Judit,
Nagy Zoltán, Fogarass Mária, Mentes Jó-
zsef, Szendrő Iván - ifj. Ujlaki László,
Vajda Márta, Károlyi István, Gyürki
István, Bagó László, Jasehinek Rudolf,
Szabó István, Kovács János, Déry Mária.

GÁBOR ISTVÁN

Az Operettszínház
évadjáról

A nagyszínházban mindössze két bemu-
tatót tartott az elmúlt évadban a Fővárosi
Operettszínház: tizenöt évi pihentetés után
ismét elővette Cole Porter híres
musicaljét, a Kiss me, Kate-et (nálunk
Csókolj meg, Katám! címmel játsszák),
valamint harminchárom esztendő
elteltével Labiche népszerű bohózatát, a
Florentin kalapot. Mindkét darab szerepelt
tehát már a színház műsorán, ezért
tulajdonképpen a tavalyi szezonban nem is
beszélhettünk igazi Premierről.

Lényegesen jobb a helyzet a Próbate-
remből kamarahelyiséggé átalakított
Zsebszínházban, amelyet több évi szü-
neteltetés után ismét megnyitottak a kö-
zönség számára. Megrendezték benne
fiatal művészük, Maros Gábor estjét,
előadták Heltai Jenő két egyfelvonásosát,
majd Offenbach két kamaraoperettjét.
Mindhárom produkció joggal keltett
érdeklődést szakmai körökben és a kö-
zönség táborában is.

1.
A Kiss me, Kate-et 1948. december 30-án
mutatták be New Yorkban, a New Century
Theatre-ben, és a darab egyfolytában 1077
előadást ért meg. ilyen siker-széria nem
születik meg a véletlen műveként.

Van is titka és oka a Kiss me, Kate
sikerének, legalább kettő; Shakespeare és
Shakespeare kifordítása. Nem ok nél-kül
éneklik a musical legfőbb számaként,
hogy Shakespeare a sláger; honi szín-
igazgatók a megmondhatói, hogy ha egy
társulat bajba kerül, a kiutat majdnem
mindig Shakespeare jelenti.
Tulajdonképpen ezt veszi félig komolyan
alapul, és ezt nevetteti is ki a két amerikai
librettista, Bella és Samuel Spewack, ami-
kor egy valóban vidéki, már-már vándor-
társulattal előadatja a Makrancos hölgyet. A
musical első, felszíni rétege tehát maga a
társulat, vidékies ripacskodásaival,
toroköblögető, melodramatikus hangjai-
val, hamis retorikájával. Igen ám, de a
közhely kifordított értelmében, hogy az
élet a színházat utánozza, a Makrancos
hölgy főszereplői, a színházigazgató Fred
Graham - aki természetesen Petrucchiót



játssza - és elvált felesége, Lilli Vanessi -
ő nyilvánvalóan a makrancos Katharinát
alakítja - az életben ugyanúgy marakod-
nak, mint az eredeti műben. Es a viszály
átcsap a színpadra is: Petrucchio és Ka-
tharina ott folytatja a játékot, ahol Fred és
Lilli az előadás előtt és az öltözőben
abbahagyta.

A megszelídítés már tipikusan amerikai
módra történik a musicalben, két
hamisítatlan gengszter segítségével. Ok a
pénzük után futnak, és revolverrel
kényszerítik a toporzékoló színésznőt az
előadás folytatására, lévén, hogy a be-
vétel az ő zsebükre megy. Ez egyrészt
ismét csavarint egyet a játék menetén,
másfelől pedig jó alkalmat kínál minden
színház számára, hogy két tehetséges ko-
mikust szereppel lásson el.

Kétségkívül nagy a színvonalbeli kü-
lönbség a Shakespeare-szöveg és Spe-
wackék librettója között; ez utóbbi meg-

lehetősen kommersz munka, nem kevés
közhellyel, a színház életének olyasfajta
bemutatásával, ahogyan a pletykára éhes
közönség New Yorkban és Budapesten is
szeretné látni ezt az izgalmasnak tűnő,
valójában olykor meglehetősen sivár
világot. Jobbára csak a kiváló ötlet di-
csérhető: Shakespeare és a mai - avagy
1948-as - amerikai élet egymásraját-
szatása, egybekopírozása, a toporzékoló
asszony megszelídítése a színpadon és a
színpadon kívül. Mindez azonban édes-
kevés volna a sikerhez, a New York-i
1077 előadáshoz, ha a szöveghez nem tár-
sulna legalábbis egyenrangú félként vagy
még annál is jelentősebb mértékben Cole
Porter remek zenéje. Ez a vérbeli musi-
calmuzsika úgy elegyíti Gershwint és az
amerikai jazz első nagy korszakát a bécsi
operettel és az édeskés melódiákkal,
akárcsak a szöveg a színtársulat tagjainak
civakodását a Makrancos hölgy szereplői-

nek veszekedésével. Cole Porter ma már
az amerikai musical és filmzene
klasszikusa; a Kiss me, Kate-tel egy
évtizeddel előzte meg zseniális utódját,
Leonard Bernsteint.

Amikor 1963-ban a Fővárosi Operett-
színház bemutatta a Csókolj meg, Katám!-
at, a magyar színházi élet jobbára csak
ismerkedett ennek a műfajnak a lehető-
ségeivel, kísérletezett egy olyan úttal,
amelyen még nem járt a hazai színház-
művészet. Lényegében kétféle elágazásra
volt ennek a kísérleti szakasznak: vagy
prózai színészek próbálkoztak meg azzal,
hogy dalra fakadjanak és táncoljanak is, ha
kell, vagy rutinos operettszínészek
igyekeztek életet lehelni drámainak tetsző,
prózai szövegrészekbe. Az Operett-színház
- ellentétben a hamar kimúlt Petőfi
Színházzal - ez utóbbi utat választotta,
igaz, más lehetősége nem is volt.
Operettszínészekkel adatta elő tehát a Kiss
me, Kate-et, Sárdy János és Petress Zsuzsa,
valamint Lehoczky Zsuzsa és a fiatal
Latabár Kálmán alakították a két
szerelmespárt, természetesen még nem a
musical eszközeivel, inkább annak ope-
rettesített kelléktárával. Nem véletlenül lett
szakmai beceneve: Csárdáskata, mert ez az
előadás átmenet volt még Kálmán Imre és
Cole Porter között. Talán csak az
előadásba beugró - és ezzel egyszersmind
ki is ugró - Németh Sándor érzett rá erre a
műfajra, és lett azóta is annak egyik
legjobb színvonalú művelője.

A mostani fölújítás rendezője Vámos
László volt, aki több musical színpadra
vitelével bizonyította már, hogy nemcsak
odaadó híve, hanem elsőrangú szakértője
is ennek a látszólag könnyű, valójában
rendkívül nehéz és összetett műfajnak.
Vámos együttesen teremtette meg egy
vidéki színház atelier-légkörét, Shakes-
peare valódi világát és mindennek ame-
rikai miliőbe oltott vaudeville-hangulatát.
A darabban, ha jól adják elő, minden
szereplőnek kötéltáncot kell járnia; úgy
kell egyensúlyoznia, hogy klasszikus
történet és mai bohózat határmezsgyéjén
megmaradjon, és ne zuhanjon a földre,
játéka ne billenjen át az egyik oldalra sem.
De még ez sem elég, mert közben a
Shakespeare-részleteket is el kell játszani,
méghozzá baltimore-i színvonalon, köz-
ben privatizálni kell, ahogyan civil sze-
relmesek szoktak, ám nem feledkezve meg
arról, hogy ők mégiscsak Thália fölszentelt
papjai és papnői, akik Shakespeare-rel
keresik meg a kenyerüket. Abban, hogy
mindez elhihető volt most a Fővárosi
Operettszínházban, jelentős

Udvarias Katalin a Csókolj meg, Katám! címszerepében (Fővárosi Operettszínház)



szerep jutott Vámos László biztos szín-
padérzékének és ízlésének. Az átmene-
teket a Makrancos hölgy és a Csókolj meg,
Katám! között nagy műgonddal terem-tette
meg, a változatos szerkezeti elemeket
kitűnően illesztette egymáshoz, ügyelve
arra, hogy Shakespeare és. Spewackék
szövege egymást ne gyöngítse.

A kellemes és üde rendezést nagyon jól
támogatta a csoportos játék, a tánc-és
énekkar. A táncosok, akik az elmúlt
évadban önálló műsorban is bizonyították
színpadra termettségüket, Bogár Richárd
koreográfiájára az előadás legfontosabb
közreműködőiként vettek részt a
csapatmunkában. Ugyanez mondható el
lényegében az énekkarról is, amely Cole
Porternek már-már zseniálisan
meghangszerelt dallamait kimagasló
színvonalon adta elő, játékkultúrában sem
maradva el a bonyolult követelményektől.

Mindaz, amiről az előzőekben szóltam, a
színészek összteljesítményére már ke-
vésbé mondható el. Ok még nem ver-
buválódtak olyan együttessé, amely egy
musical teljes értékű előadására képes.
Szövegmondás, játék, ének- és tánctudás
nem szervesült egységgé, és hol Shakes-
peare szövege, hol Spewackéké szenvedett
csorbát. De megsínyli ezt olykor Cole
Porter zenéje is, amely magas nívójú
énekesi képességeket kíván meg. Hollai
Kálmán jól alakítja a prózai részekben
Eredet is és Petrucchiót is, elfogadhatóan
mond klasszikus részleteket és mai szö-
veget; színpadi és civil haragja, bosszú-
sága, hiúsága és békülékenysége egyaránt
érvényesül a darabon belül, ám
énektudása nem éri el a Prózai részek
színvonalát. Amennyiben Hollai ezen a
műfajon belül óhajt további sikereket
aratni, bőségesen van még pótolnivalója
hangja, énekkultúrája fejlesztésében.

Udvarias Katalinnál fordított a helyzet.
O rendkívül muzikális alkatnak tűnik,
szépen énekel, a fölfokozott igényeknek is
eleget téve, de játéka enyhén szólva
ügyetlen. Keveset érzékel a szerep
összetettségéből, és itt vagy ott mindig
kibújik alakításából. Nem tud légkört
teremteni Katharinaként, és nem eléggé
mulatságos, nem eléggé színésznői alkat
Lilliként. Hisztériázása egy bohózat ke-
retein belül marad, és távol van a K i s s me,
Kate követelményeitől.

Csongrádi Kata saját korábbi színvo-
nalát messze felülmúlta Lois (Bianca)
szerepében; nyers, kesernyés, fanyar hu-
mora van, érdesen alakít, régebbi mo-
dorosságoktól és öntetszelgésektől meg-

szabadulva. Németh Sándor ama sze-
rencsés kivételekhez tartozik, aki egy-
formán jól játszik oPerettben és musical-
ben is. Igaz, operettszerepeiben mindig
van valami kis idézőjelesség, furcsa-
fintoros önirónia, musicalek
közreműködőjeként pedig szívesen
kacsint össze az operettek kedvelőivel is,
némi engedményt téve ennek a
közönségrétegnek is. Bilije (Lucentiója)
kiváló színészi és énekes, táncos
teljesítmény, sok humorral, ránk
mosolygó félrejátékkal.. .

A két gengszter hálás szerepét két na-
gyon tehetséges színész, Benkóczy Zoltán
és Maros Gábor játssza, rengeteg jó és
eredeti ötlet birtokában, fergeteges
humorral. Igaz, ők könnyebb helyzetben
vannak, mert számukra a darab kettőssége
nem annyira kötelező, mint a Makrancos
hölgy előadásában közvetlenül részt vevő
színészekre. A zene mellett
tulajdonképpen ez a két gengszter az
összekötő kapocs a Makrancos hölgy és a
Csókolj meg, Katám! között, és ezt a nem
könnyű, ám népszerű feladatot Maros
Gábor is, Benkóczy Zoltán is kiválóan
oldja meg.

2

Sebestyén Ede: Magyar operajátszás
Budapesten című könyvének tanúsága
szerint a Nemzeti Színház 1860-as, 1861-
es és 1862-es évadjában több Offenbach-
operett is szerepelt a műsoron. Ezeket a
darabokat jórészt a Párizsban járt, mű-

velt színész, Szerdahelyi Kálmán hono-
sította meg a magyar színpadon. A ter-
mékeny francia komponista kamaraművei
közül kettőt, amelyeket annak idején Férj
az ajtó előtt, illetve Denis úr és neje címmel
mutattak be a Nemzetiben, most kiásták a
feledésből, és előadták a parányi nézőterű
Zsebszínházban.

A múlt félklasszikusai közötti búvár-
kodás ezúttal kitűnő eredménnyel járt.
Részben azért, mert ez a színház prog-
ramjába iktatta az operettzene értékeinek
sorozatos fölmutatását, másrészt ez a két
Offenbach-miniatűr rendkívül alkalmas
kamaraszínpadi előadásra. A két darab-
nak, amelyet ezúttal A férj kopogtat és
Szökött szerelmesek címmel mutattak be,
mindössze öt, illetve nyolc szereplője van;
annak idején Offenbach párizsi
színházában szigorú előírások szabták
meg a közreműködők létszámát. Kama-
razenei hangszerelése is aránylag könnyen
keresztülvihető; ezt a feladatot, a zenének
két zongorára való átírását Gyulai Gaál
János nagy hozzáértéssel, ízléssel oldotta
meg.

Az első műnek külön érdekességet,
eredetiséget kölcsönöz, hogy a fölfedező
művésznek, Szerdahelyi Kálmánnak a
múlt század második feléből származó,
ódon veretű, szinte levendulaillatú ma-
gyarításában szólal meg. Csupán néhány,
a stílusból kiütköző kifejezésből gyanít-
ható, hogy a fordítást némi dramaturgiai
beavatkozással kiigazították. A másik

Je lene t a Florentin kalap előadásából



operettet Huszár Klára fordította, a tőle
megszokott nagy szakmai biztonsággal és
színpadi rutinnal.

Seregi László, aki - úgy tetszik - e kis
formák között leli meg most igazi énjét,
és a Zsebszínházban talált rá mun-
kásságának sajátos kifejezési formájára,
rendkívül kellemes előadásra invitálja
meg közönségét. Amely közönség kar-
nyújtásnyira van a színészektől, akár be-
le is avatkozhatna a játék menetébe, így
hát mindenképpen úgy érezheti, hogy te-
vékeny részese az előadásnak. Erre épített
Seregi, amikor rendezésével társas-játékra
invitálja a nézőt. Azt kéri tőlünk, hogy
higgyünk a színpad varázslatában, és a
köznapi, mai ruhákra aggatott egy-szerű
jelzések láttán a néző szívesen be-le is
megy a játékba. Elhiszi - mert a rendező
kérésére átadta magát a varázslatnak -,
hogy a múlt század ötvenes éveinek
Párizsában lát színházat. Színészek és
közönség kölcsönös bizalma természe-
tesen nem elsősorban az előzetes fölszó-
lítás miatt teljesül, hanem mert maga a
játék is egyfajta illúzió átélésére csábít.
Seregi végigvezet az előadáson egyfajta
kissé ironikus, csúfondáros, közönségét
játszótársának tekintő stílust. Mintha haj-
dani mutatványosok bódéjában, alkalmi-
lag összetákolt színpadon peregne le előt-
tünk a cselekmény, hirtelenében össze-
verbuvált vándorszínészekkel. Ezeken a
hasábokon nem szükséges részletesen
megindokolni, hogy milyen veszélyeket
rejt magában ez a forma, és milyen rikító
túlzásokkal járhat együtt. Rendezés és
értő színészek közös, nagy érdeme, hogy
az előadás mindezeket az útvesztőket
szerencsésen elkerüli. Igaz, némely öt-
letbe annyira beleszeret Seregi, hogy a
szükségesnél is többször él vele, de a pat-
ronok túlnyomó többsége jó anyaggal van
megtöltve, és mindig a kellő pillanatban
durran.

Ez a belsejéből kiforgatott, a vásári
komédiázás és dilettantizmus emlékeit
idéző, kedves és hangulatos stílus az első
darabban - már csak a tucatmunkák át-
lagánál is csacskább, együgyűbb librettója
miatt is - kevésbé sikeres, ám a má-
sodikban, ahol az átváltozás, megörege-
dés, ruha- és szerepcsere a szemünk előtt
zajlik le, annál eredményesebb.

Nyilvánvalóan a Zsebszínház azért lé-
tesült, hogy a közönség a nagy színpadon
aligha előadható, különleges csemegék-
kel, tarka ritkaságokkal ismerkedhessék
meg, és hogy a színház művészeinek több
alkalma nyíljék képességei bizonyítására.
Ez utóbbit illetően a Zsebszínház némely

- hol indokolt, hol megalapozatlan - fe-
szültségeket is levezet, mert a színészek
számára a kényszerű rutinfeladatok mel-
lett egyéb, a beskatulyázott szerepkörüktől
eltérő megoldásokat is lehetővé tesz. Igaz,
hogy ez új igényt kelt azokban, akik sem a
nagy, sem a kis színházban nem jutnak
képességeiknek megfelelő játszási
alkalomhoz, de ezen ne a kritikus, hanem
a színházi vezetés törje a fejét.

A két Offenbach-operettben mindkét
funkció: a ritkaság fölfedezése és a sze-
repkörök kitágítása sikerült. Hogy ezek a
miniatűr remekművek zeneileg milyen
értékesek, arról fölösleges részletesen
szólni. Offenbach, más nagy mesterekhez
hasonlóan, az ujjgyakorlataiban is meg-
mutatja, hogy zseni. Egy tékozló nábob
módjára odavet elénk néhány csodálatos
dallamot, és ámulhatunk azon, hogy ebből
vagy abból az áriából miért is nem lett a
sors mostohasága folytán operasláger.

Ami a színészi játékot illeti, az értékes
zenével szoros összefüggésben néhány
művésznek itt nyílik csak igazán alkalma
arra, hogy sokoldalú tehetségét a nyilvá-
nosság előtt kipróbálja. Domonkos Zsuzsa
és Zsadon Andrea régóta nem éne-kelt
ilyen szépen, ilyen csillogó hangon és
ennyire bravúrosan, mint A férj kopogtat
című operettben. Úgy látszik, az intim
környezet is megihlette őket, mert
játékkultúrájuk is sokkal fölszabadultabb,
természetesebb - amellett cinkosan pajkos,
vibrálóan szellemes - mint a nagy
színpadon. Kokas László csak színészileg
társul megfelelően a mindenre elszánt,
szerelmes zeneszerzőként partnernőihez,
zeneileg kevésbé tesz eleget az offenbachi
muzsika igényeinek. Pantomimszerű,
csupán néhány olasz szót rebegő
kéményseprőjével Csanaki József
kitűnően fejezi be a játékot. Gárday Gábor
férjként, aki az ajtó tisztét is betölti, csak
kezdetben mulatságos; játéka később
egyhangúvá válik.

A Szökött szerelmesek együgyű, a vásári
komédiák világát idéző történetét néhány
kitűnő alakítás emeli meg. Ilyen például
Domonkos Zsuzsáé, aki az eszes, pajkos,
cselszövő komornát játssza remek hu-
morral, vagy a két szerelmes szerepében
Galántay Aliz és Zsadon Andrea. Ga-
lántay Aliz kiváltképp hálás feladatot
kapott nadrágos szerepével, amelyből
bájosan - és nőiesen - kikandikál. A
szerelmespár gyors átváltozása reszketeg,
öreg házasokká színészi remeklés, apró
kis idézőjeles hangsúlyokkal, nekünk
szóló félrejátékokkal. Oszvald Gyula
becsülettel bemutatja, hogy mi-

lyen az ostoba őrmester valamelyik fran-
cia operettben, de nem abban, amelyet
ezúttal a Zsebszínházban játszanak.
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Prózai előadással is kísérletezett az elmúlt
szezonban a Zsebszínház, ugyancsak Se-
regi László rendezésében. Heltai Jenő két
miniatűrjét vitték színre, A nagy nőt és az
Interjút. Közös vonásuk, hogy fő-hősük
operettprimadonna. Igaz, az Interjúban már
csak az emlékeiből élő, megöregedett híres
színésznő, ám A nagy nőben olyan sztár,
akinek cipellőjéből még pezsgőt szoktak
inni hajdani hu-szártisztek. A két Heltai-
egyfelvonásos egyszerre a színház és a
kispolgári világ csúfondáros karikatúrája,
mert a szín-ház életét az intimpistáskodó
kisemberek szemüvegén át láttatja.
Különösen sikeres ez a karikatúra A nagy
nőben, amelyben Csobolya alanyi költő és
drámaíró, egy józsefvárosi bérház
albérlője légyottra várja a híres színésznőt.
A randevú híre azonban futótűzként terjed
az egész utcában, és lázba hozza a
háziasszonyt, színésznői ábrándokat
melengető ostobácska lányát, a szerelmet
és a csókot jobbára csak mozifilmekből
ismerő susztert meg a háziurat.
Voltaképpen A nagy nő mégsem tartozik
Heltai legjobb művei közé. Alakjai
meglehetősen vázlatosak, befejezése is
elnagyolt; inkább csak etűdnek tetszik egy
készülő nagyobb munkához. Annál
sikerültebb az Interjú, amelyben Heltai
egyetlen jellemvonást analizál a szemünk
láttára: az öreg színésznőét, aki még most
is tele van hiúsággal, primadonnai
allűrökkel, sőt, szerelmi vággyal is. Igazi
színészi alakításra ez utóbbi darab kínál
jobb alkalmat, és elképzelhetni, milyen
pompásan aknázta ki annak idején ezt a
lehetőséget az Irodalmi Színpadon Honthy
Hanna.

Seregi László ezúttal nem hatolt eléggé a
Heltai-egyfelvonásosok mélyére,
megelégedett a felszíni történés szóra-
koztató bemutatásával. A nagy nőben föl-
vázolta néhány jellegzetes kispolgári fi-
gura helyzetét, az Interjúban pedig bele-
törődött a konvencionális, rutinszerű
megoldásokba is. Látszat és valóság, fel-
színi külsőség és belső mélység ellentétét,
Pirandellóra emlékeztető megcsavarását
már nem érzékeltette, csak azt, amit a
szavak amúgy is közölnek a nézővel.
Figurái jobbára panelekből építkeznek, és
ha az alakításokban van azért egyéni szín
és ötlet, ez jobbára a színészeknek
köszönhető.



Lehoczky Zsuzsa karikírozó készsége
eddig sem volt ismeretlen, benne mindig
van hajlam az enyhe öniróniára. Most, hogy
erre szerepe külön - A nagy nőben

lehetőséget teremtett, azt ügyesen ki is
használta. Ő nem a primadonnát játssza el,
hanem azt a nőt, akit a közönség képzel el
róla. Vagyis divatos szóval élve egyfajta
„elvárásnak" tesz eleget, és úgy alakít, hogy
egész lényével, hisztériás sikolyaival,
modorosságával kielégítse a józsefvárosi
bérkaszárnyák lakóinak elképzeléseit.
Halász Aranka pletykaéhes Hornyicskánéja,
Latabár Kálmán buja álmokat kergető
Szedlákja sikeres, Heltai Jenő világában jól
helyt-álló alakítás, akárcsak Detre
Annamáriáé a butácska leányként.
Primadonnaváró szerepében azonban
Kertész Péter erőszakoltan izgatott; a
szerepnek csak a külső jegyeivel ismertet
meg, a meghiúsult légyott okozta zavart
felszínesen érzékelteti.

Németh Marika hamisítatlan primadonna
az Interjúban, annak minden primadonnai
modorosságával, beidegződésével,
álságával. A művésznőnek elegendő
humora van ahhoz, hogy némileg
önironikus is legyen, ahogyan Honthy
Hanna is annak idején az volt; ennél a
szerepnél egyébként csak ez lehet a járható
út. A rikító színektől mentes, még-is
mélyről feltörő öngúny és az „így játszom
én"-Paródia különleges fényt ad ennek a
szellemes alakításnak.

Farkas Bálint leegyszerűsíti feladatát az

Interjú újságírójaként O jobbára csak a
hódításra mindig kész amorózó, aki biztos
a sikerében, és elképzelhetetlennek tartja,
hogy egy szerelmi csatában alulmaradjon.
De ezt az újságírót ennél sokkal
körüljárhatóbban írta meg Heltai Jenő; ez
a fiú szemtelen, nyegle, ravasz,
ügyeskedő, valószínűleg vérbeli újságíró
és szakmájának megszállottja. A szerelem,
ami itt szinte szó szerint az ölébe hull,
csak a munka mellékterméke, a
foglalkozás járuléka. Ot a nagy lehetőség
izgatja, a híres Primadonna szóra bírása;
ennek fölmutatása hiányzik Far-kas Bálint
alakításából. Kovács Iby szinte szavak
nélkül varázsol elénk egy titkárnőt, aki
titokban valószínűleg irigyli és áhítja
úrnője szerelmi sikereit.
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„Hol a színpad?" - kérdi előadóestjén
Maros Gábor; a műsornak ugyancsak a
Zsebszínház adott helyet, Mikolay László
kissé mesterkélt, keresett, olykor

pedig egyenesen hatásvadász rendezésé-
ben. (Erre a keresettségre jellemző, hogy
amikor égő tűzről szól a vers, az előadó
fejét vörös fény vonja keretbe, amikor
pedig az óra tiktakolásáról szaval a szí-
nész, ezt egy óra hangja festi alá.)

A Kékszakállú prológjából vett mottó
nyilvánvalóan azt a hosszadalmas utat,
folyamatot kívánja felidézni, amíg a mű-
vész megtalálja önmagát. A föltett kér-
désre az est több szempontból is meggyő-
zően válaszol. Maros Gábor sokoldalú
színész, az ő dobogóján talán elfér az egész
világ, Petőfi és Ady, a Mónár Anna-bal-
lada, musical, sanzon, orfeumi dal és Jo-
hann Strauss A denevérje is. Vagy még-
sem? Az az érzésem, hogy a tehetséges
művész valamivel többet markolt, mint
amennyire képességeiből telnék. Mert ta-
gadhatatlan, hogy ügyesen és rátermetten
szavai igaz, Adyt jobban, mint Petőfit -,
kedvesen énekel, vers és zene egységét
biztonsággal teremti meg, a régi kuplékat
a hajdanvolt korok hangula-

tát megidézve adja elő, a musicalben is
meglehetősen otthonos.

Mégis, ez a rokonszenves fiatalember
mintha túlságosan is magabiztos volna a
dolgában. Legalábbis erre enged követ-
keztetni az a tény, hogy ballada után
Zrínyit ad elő, utána Petőfit, majd Adyt,
közben megzenésített verseket énekel.
Ezután Pihentetésül Johann Strauss kö-
vetkezik, és újból vers, méghozzá nem is
akármi: József Attila Ódája, és meg-
zenésítve a Tiszta szívvel. Ennyi váltáshoz
olyan különleges művészi adottság
szükségeltetik, amilyennel egyelőre még
nem rendelkezik Maros Gábor. Látnivaló,
hogy érzékeny alkatú egyéniség, aki érti a
verset, formába is képes önteni, de nem
elég színes ahhoz, hogy különböző korok
stílusát egyazon hőfokon közvetítse.

Lényegesen jobban sikerült az est má-
sodik része, amelyben operettrészleteket,
musicalszámokat, sanzonokat adott elő.
Ebben jó partnere volt Kovács Zsuzsa,

Kertész Péter és Lehoczky Zsuzsa Heltai Jenő A nagy nő című játékában (Zsebszínház)
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francia bohózati stílusra, és kitűnő szatí-
rában rajzolja meg a sznob - és valószí-
nűleg botfülű - bárónő alakját, akinek
művészetpártolása és zenerajongása egy-
szerű divatmajmolás. Még Kovács Zsu-
zsában fedezhető föl némi szatirikus
hajlam, valamint a ló szerepét alakító
Gárday Gáborban, de a többiek fel-adatuk
lényegét csak a rohangálásban lelik meg.
A máskor oly kitűnő Suka Sándor most a
szenilis és süket öregember figurájából

B
alettest a Fővárosi Operettszínházban (Iklády László felvételei)
kinek társaságában részleteket hallhat-
nk a Zsebszínház egykori sikeréből, az
z fantasztikusból. Zsadon Andrea kettős
inőségben is részt vett a műsorban, úgy
, mint Maros Gábor partnere A denevér
uettjében és Norina áriájával a Don
asqualéból valamint az est házi-
sszonyaként. Mondjuk meg őszintén: ez
tóbbi szerepkört nem tudta tökéletesen
etölteni. Valószínűleg a hevenyészett
ndezés is az oka, hogy a kellemes meg-
lenésű művésznő külsőséges eszközök-
el igyekezett természetesnek hatni,
mellett a szövegét sem tudta elég biz-
nságosan. Ahhoz pedig valószínűleg

em elég fölkészült, hogy rögtönzéssel
lálja fel magát. Furcsa műfaj ez a szín-
adi háziasszonykodás; a világ legegy-
zerűbb dolgának tetszik, ha jól csinálják,
s erőszakoltnak, művi módon elő-
llítottnak, ha a természetességet negély
elyettesíti.

evés színpadi szerzőről olvasható
nnyiféle ellentétes vélekedés, mint
ugčne Marie Labiche-ról. Az Arts című
lyó-irat egyik 1964-es számában
athieu Galey az avantgarde színház

lődjének te-kinti művészetét, mondván: „
. a mai polgárság igazi szatíráját nem
yménél és Anouilh-nál, hanem Labiche-
ál s a vele rokon Ionesconál kell keresni".
osszan idézhetnénk neves szerzők hó-
olatteljes értékeléséből és mások lenéző
írálatából, a lényeg az, hogy Labiche
arabjai régóta jelentős helyet foglalnak el
világ valamennyi színpadán. Igaz, van is
iből válogatni, mert Labiche száznál
bb darabot írt 18374151 kezdve

arminchárom éven át, sőt, egyes fölte-
ések szerint darabjainak száma eléri a
áromszázat, ha ezeknek egy része társ-
zerzőkkel készült is.

Labiche tehát népszerű színpadi szerző a
ilágon és érthetően Magyarországon is. A
lorentin kalapot más és más címmel
lőadták már az Operettszínházban, a
idám Színpad kamaraszínpadán, Szol-

nokon és legutóbb Kecskeméten. Né-mely
rendezőt azonban megtéveszt a mű-faji
megjelölés: bohózat, és valóban egy-
értelmű bohózati helyzeteket teremt „el-
képzelés" gyanánt, bohóckodással és sze-
leburdi ugrándozásokkal, értelmetlen sza-
ladgálásokkal a színpad teljes hosszában.

Rendezésével Mikolay László is alapo-
san félreértette vagy meg sem értette a
francia szerzőt. Ő nem látott mást ebben a
darabban, csak tétova szalad-gálást egy
félig lerágott szalmakalap miatt. Ha nem
is kívánhatjuk meg Mikolaytól, hogy
Ionesco mélységéig ha-toljon le
rendezésében - ezt alighanem ennek a
színháznak a közönsége is nehezen
viselné el -, de azt igen, hogy értse meg,
amit csinál. Nem szívesen vagyok azok
pártján, akik Labiche társadalom-
kritikáját eltúlozzák, és darabjaiba oda
nem illő motívumokat is belemagyaráz-
nak, de azt el kell ismerni, hogy a szalma-
kalap utáni ugrándozás mégiscsak a
francia nagypolgári világ szatírája vagy
karikatúrája. És mélységesen egyet kell
értenem - éppen az Operettszínház rosszul
sikerült előadása láttán - Urs Widmerrel,
aki a Theater Heutéban ezt írta: "Legtöbb
rendezőnk bábfigurákhoz hasonló
színészeket ugrándoztat olyan levegőtlen
színpadképben, amely a mai néző számára
csak színpadkép, nem pedig olyan hiteles
szalon, amilyenben 1870 körül az akkori
polgárok valóban éltek."

Ez az oka a rosszul sikerült rendezés-
nek is. Az előadásnak semmiféle hitele
nincs, nem képes azt a látszatot kelteni,
hogy ezeknek az embereknek az eltűnt
kalap egy életforma csődjét, mindenféle
cím-, rang- és vagyonszerzési vágy meg-
hiúsulását jelenti. Szinte mindenki félre-
érti a helyzetét és szerepét a darabban,
ezért a legtöbb színészből azok a rossz
modorosságok törnek a felszínre, amelyek
máskor a mélyben szunnyadnak, vagy -
egy ügyesebb rendező jóvoltából -
korlátok közé szorulnak. Egyedül
Galambos Erzsi talál rá egyfajta hiteles

csupán az operettes manírokat hozza
felszínre, és Benkóczy Zoltán, oly sok
figyelemreméltó kabinet-alakítás
megformálója is beéri egy francia bugris
alakjának halvány rajzolatával. Kevéssé
jeleskednek a többiek is, inkább csak
kergetőznek, sikoltgatnak a színpadon, és
megelégszenek azzal, hogy ezeket a
mulatságos, ám szatirikus vonásokkal
ellátott Labiche-figurákat egyetlen vézna
jellemvonással ábrázolják. Nem elég az
eredetiség Németh Sándor Fadinard-jában
sem. Hollai Kálmánnak viszont - Emil
alakítója - múl-hatatlan szüksége van arra,
hogy egy keménykezű rendező pótolja a
helyenként hiányzó önkontrollt. Sajnos,
Lehoczky Zsuzsa is elővette saját
kelléktárából azokat a régi fogásokat,
amelyeken, azt hittük, hogy szerencsésen
túladott.

Hiba volt ezt a produkciót így a kö-
zönség elé bocsátani, mert a néző alap-
vetően téves képet kap a francia bohózat
egyik kitűnő mesteréről. Azt vélheti, hogy
egy bugyuta történetet lát, amelyben
mindenki megőrült, noha ezeknek a
szaladgálásoknak megvan a maguk logi-
kája. Igaz, nem ezen az előadáson, amely
még azzal sem dicsekedhet, hogy jó zenei
tálalásban került színpadra. Fényes
Szabolcs muzsikája meglehetősen fáradt,
kevés benne az invenció és a kezdemé-
nyezés, még ha szinte minden szereplő kap
is egy-egy dalt, és azt jól-rosszul el-
énekelheti. Szenes Iván versei sem ma-
gaslanak ki a szerző átlagterméséből;
közepes rutinmunka valamennyi, csekély
humoros töltettel.

Tulajdonképpen az eredeti humor hi-
ányzik az egész produkcióból. Az igazi
derűt, amire pedig a helyzetek és a jelle-
mek lehetőséget adnának, a játékstílus
keveredése, olykor zagyvasága, a rutin
helyettesíti. Kár érte, mert a Florentin
kalapot ez a társulat, ennyi tehetséges
művész - mint például az eddigiekben nem
említett Maros Gábor, Medgyesi Mária,
Latabár Kálmán, Kokas László - sokkal
mulatságosabban és okosabban is elő
tudná adni.


