
szabb vagy rövidebb jelenléte operaszín-
padunkon hatott és hasonló értelemben
hatni fog egész zenés színházi ügyünk
alakulására. Az Operaház újbóli bekap-
csolódása a hazai zenés színházi életbe
nyilván repertoárbővülést eredményez is-
mét, nem is olyan messze távon.
(Egyébként a pesti és vidéki balettek
hatása is nagy lásd Macskák stb.)

„ M i a teendő?"

Itt jönne egy ilyen miniáttekintés legfőbb
és legnehezebb része, a „mi a teendő?". Ha
valahol nincs recept - a zenés színház
biztosan ilyen terület. A Színházművészeti
Szövetség dramaturg-tagozatának e
tárgykörben lefolyt legutóbbi tanácskozása
is azt mutatta, hogy még a
legilletékesebbek is eléggé tanácstalanok
és - ahogy ilyen helyzetben gyakran
megesik - egy részterületre (daljátékra,
zenés játékra, operettre, musicalre stb.)
esetleg igaz tételt megpróbálnak
általánosítani. Holott sablon itt végképp
nem alkalmazható.

Megkísérlek néhány dolgot említeni,
ami általában igaz ezen a területen. Az
egyiket - talán a legfontosabbat - fentebb
már érintettem. Ez: a színészképzésben
nagyobb teret kell kapnia a zene-, ének- és
mozgásképzésnek (mellesleg ez a prózai
színházak szempontjából is fontos, az
említett elemek jelentősége a mai
előadásokban megnőtt és tovább
növekszik).

A zenés színházban a zenéből kell ki-
indulni - a fordítottja ritkán vezethet jó
eredményre. Változtatni kell a honorá-
riumrendszeren, hogy a legjobb erők-nek
érdemes legyen foglalkozni a zenés
színház legfőbb munkáival (zene, szöveg,
versszöveg).

A legteljesebb mértékben mellőzni kell
a témák kidolgozásánál a nyilván-való
didakszist, az oktató, nevelő jelleget.. Ez
általában nem üdvös a drámai színpadon -
a zenés színház áttételessége,
közvetettsége, jellegében rejlő jelképes-
sége (amelynek el nem fogadása a mű-faj
tagadásával egyenlő), alapvetően érzelmi
szférája pedig végképp nem bírja. Ezt
általában, elméletileg mindenki el-fogadja
- gyakorlatilag mindig újra el-
szörnyülködve találkozunk vele.

E helyütt ennyit a zenés színház gond-
jairól. Pontosabban még egyet: a zenés
színház nem részkérdés, hanem a szín-
házművészet fontos része.

NÁDRA VALÉRIA

M é g m i n d i g ,
v a g y i n k á b b ú j r a

A Hyppol i t a Játékszínben

Nagy keletje lett mostanában némely 30-
as évekbeli filmnek, színdarabnak, amely
éppúgy a nosztalgia vonzáskörébe
tartozik, mint a régi tárgyak, utcák, ételek.
Esetünkben egy páratlanul merész
vállalkozásról van szó: Verebes István a
valamikori filmsikert, a Hyppolit a lakájt
állította színpadra.

A Játékszínben bemutatott három fel-
vonásos komédiát oly sok alkotó mond-
hatja magáénak, hogy felsorolni is nehéz.

Kezdetben (1930) Zágon István szín-
darabjaként bekerült a Magyar Színház
műsortervébe, de néhány próba után
unalmasnak találtatott, s így nem érhette
meg a bemutatót sem. E darab alig ha-
sonlított a későbbi filmre. Második ne-
kifutásban (még mindig 1930) Albert
Samek, csehországi német filmvállalkozó
megkeresi a Zágon darabjából készült
filmvázlattal Székely István rendezőt,
hogy készítenének belőle filmet. A
forgatókönyvet lényegében Nóti Károly
írja. Samek úr, amint ezt Nemeskürty
István nemrég megjelent könyvé-ben
olvashatjuk, nyilván üzleti meggon-
dolásból, beleírat a darabba egy szerelmi
történetet. Szintén Nemeskürtytől tudjuk:
Schneider szerepét eredetileg Gózon
Gyulának szánták. Amikor Székely István
mégis inkább Kabos Gyulát választotta,
ezzel az egész film koncepció-ját
megváltoztatta, méghozzá egy igen
lényeges ponton, a befejezésben. Az erő-
viszonyok módosulása folytán ugyanis
nem Hyppolit pirít rá a nagyravágyó pol-
gárra - az eredeti elképzelésnek megfe-
lelően -, hanem Schneider úr áll bosszút
Hyppoliton. De a Hyppolit „nép-mesei"

sorsának még ezzel sincs vége. A
harmadik -- mostani - nekifutásban a
színpadra készült darabot és a filmfor-
gatókönyvet mixeli össze Vajda Anikó és
Vajda Katalin, megfűszerezve az új
változatot Eisemann Mihály tizenkét
slágerével. Ebből áll elő az a színpadi
„alapanyag", amellyel Verebes István
rendező elkezd dolgozni.

Vitatható persze, lehetséges-e egyáltalán
érdemben elemezni azt a művet, amelyet
ilyen sokan jegyeznek. Fokozza a dolog
nehézségét, hogy a Hyppolit,

csakúgy, mint más, a harmincas években
keletkezett filmforgatókönyv, bevallot-
tan, vállaltan a szórakoztatóipar terméke,
amelyben művészi koherenciáról szó sem
lehet; a történetet poéntől poénig építi
tovább mindenki, akinek éppen adódik
egy-egy jó ötlete, rendező, színész, neves
és névtelen társszerzők sora. De még
vígjátékként is kérdéses az úgy-nevezett
szerzői szándék, hiszen a darab-nak vagy
az a befejezése, amit jelenleg ismerünk,
vagy annak éppen az ellenkezője,
továbbá éppúgy benne lehet a szerelmi
szál, mint ahogy bátran hiányozhat-na is
belője. Mégis, furcsa módon a Hyppolit-
film szerves egésznek hat, értéke a két
világháború közötti magyar
filmgyártásnak. A sok farigcsálás, be-
toldás végül is jót tett az alapmatériának; a
habkönnyű, pusztán szórakoztatásra szánt
darab - akarták, nem akarták - társadalmi
töltetű komédiává erősödött. Nemcsak a
film 1931-es bemutatója volt osztatlan
siker, de az sem véletlen, hogy a hatvanas
évek elejétől újra meg újra felbukkan a
Filmmúzeumban, a televízióban, s a
hatása változatlanul elementáris.

A Játékszín produkcióján sem hagyott
negatív nyomot a sokszerzőjűség.
Verebes István nagy leleménnyel nyúlt
vissza az eredeti darabhoz. Tudatában
volt, hogy Kabos és Csortos párosa egy-
szeri és megismételhetetlen élmény, ezért
nem is kívánt megmérkőzni a filmmel.
Ugyanakkor elérte, hogy hűtlenné, mél-
tatlanná se lett a nagy elődök szelleméhez.
Két finom színpadi utalás teremti meg a
kényes egyensúlyt a film emléke és az
éppen megvalósuló előadás között. Az
egyik: Schneiderék szalonjában ott függ
egyik ősük képe, aki még „egyszerű"

kocsis volt. Az ő képmását a kényes íz-
lésű Hyppolit is megőrzésre méltónak
ítéli, miközben a teljes berendezést ki-
dobáltatja. E képben Kabos Gyulára
ismerünk. A másik: a darab befejező
mondatait tökéletes imitációval az eredeti
színészhangokon halljuk: Benedek
Miklós Csortosként, Szacsvay László
Kabosként szólal meg.

Á mai színpadi változat fontos á rnya-

lattal gazdagodott az eredetihez képest. A
Kabos-Csortos játszotta Hyppolit főképp
két okból volt nevetséges: egyfelől
Schneiderék újgazdag, erőszakos
parvenűsége, másfelől Hyppolit ugyan-
csak fedezet nélküli lakájarisztokratiz-
musa miatt. A Verebes-féle értelmezés,
megtartva mindezt, azt is érezteti, hogy a
téma még mindig, vagy inkább újra aktu-



Molnár Piroska (Aranka), Frajt Edit (Terka), Szacsvay László (Schneider) és Benedek Miklós (Hyppolit)
a Játékszín Hyppolit a lakáj című előadásában (lklády László felv.)

alakított. A mai Schneider ugyanis nem-
csak chaplini értelemben csetlő-botló,
szerencsétlen, mégis szerencsés kisember,
nemcsak felkapaszkodott, de váltig le-
nézett, maga erejéből meggazdagodott
szállítmányozó, ősök és címer nélkül, de
rabszolgaként kezelik saját családjában is.
Minden maradék energiáját el-szívja
felesége és leánya. Schneiderné nagyságos
asszonynak már pusztán a testi méretei is
csak azt teszik lehetővé férje számára, hogy
papucs legyen. Terka, a lánya pedig
amolyan megbocsátó lenézéssel „engedi
meg" a papának, hogy előteremtse az
elegáns élet anyagi alapjait. Szacsvay
Schneidere mindennek megfelelően
szemlátomást fáradt kis-ember, aki már
nagyon kevéssel is be-érné az egész napi
munka után. Boldogságához elég lenne
annyi, hogy a saját gusztusa szerint
ehessen, és ingujjban ülhessen oda a
vacsorája mellé a saját lakásában.

ális. Az előadás nem engedi meg, hogy
egyszerűen „belegyönyörödjünk" a fel-
idézett régi szép időkbe, az emlékekbe,
holott nyilvánvaló, hogy a közönség nem
elhanyagolható hányada éppen ilyen céllal
látogatja az előadást. Verebes és színészei
azonban a produkció legtöbb pillanatában
tudomásul vétetik velünk, hogy itt nincs
szó nosztalgiázásról. Sőt: az elandalodni
vágyást megpiszkálva kényelmetlenül
ironizálnak a nosztalgiázáson. Frajt
Editnek, Terka alakítójának van (volna)
például egy szabályszerű énekes belépője,
ezt azonban a vastag, közönséges hangon
kintről minduntalan bekiabáló Schneiderné
nem hagyja folyamatosan elénekelni. A
rendezői idézőjelek sora ezzel az apró
ötlettel kezdődik. Színrelépésük
sorrendjében aztán a többiek is magukkal
hozzák parányi elidegenítő effektusaikat.
Szacsvay olyan gyűrött zakót, kalapot,
elnyűtt táskát hord, csaknem olyan járással
lép színre, ahogyan Chaplin tenné. Énekes
bemutatkozása közben megszólal a
telefon, s a tánc ritmusára szól, illetve
hagy ki a csöngetés. Molnár Piroska mint
Schneiderné úgy kacsint ki szerepéből,
hogy a már-már naturalista tónusú
figuraépítés közben különleges fizikai
kondíciót igénylő ének- és táncbetéteket
ad elő a színésznőt és nem Schneidernét
minősítő könnyed kecsességgel. Benedek
Miklóséhoz képest úgy tűnik, Csortos
Hyppolitja egyszerű, természetes és
magától értetődő volt. Tekintélyét jól
ismert

állandó hanghordozása, korpulenciája,
színházban megszerzett színészi rangja is
növelte. Benedek ezzel szemben hidegen
előkelő, csöppet sem „békebeli" Hyppolit,
inkább félelmetes és titokzatos. Kissé
sátáni jelenség, aki körül dermesztő csend
támad. Előkelően hosszúkás koponyája
körül mintha sejtelmes fény derengene.
Pillantása ijesztő, s érthetővé teszi, miért
sikerül oly viharos gyorsasággal
átrendeztetnie Schneiderékkel nemcsak
életük egész eddigi rendjét, de
értékrendjüket is. Belépése pillanatától
érezzük, hogy nemcsak azzal tartja
hatalmában gazdáit, hogy egyedül ő tudja
igazán, hogy-mint szokás arisz-
tokratáéknál, de mintha uralkodásának
biológiai jellege is volna: szinte delejezi
őket. Ha Szacsvay László Schneidere
Chaplinnel tart rokonságot, Benedek
Hyppolitja valóságos fiók-Cipolla - la-
kájkiadásban. Hatalmát szerencsés öt-
lettel teszi idézőjelbe felvonásvégi finálék
ritmusára komponált száma, az „Egy
rózsadombi Napoleon".

Az előadás másféle értelmezést ad a
befejezésnek, Schneiderék nagy lázadá-
sának is. Nyilvánvaló, hogy Hyppolit
számára nem a felmondás az igazi bün-
tetés, hanem az, hogy két hétig el kell
viselnie az életet abban a formában, ahogy
Schneiderék az ő színre lépése előtt éltek.
Ez a fordulat annál inkább váratlannak
hat, mivel a Szacsvay megformálta
Schneider összetettebben elnyomott, mint
az a figura, akit Kabos Gyula

Molnár Piroska úgy mintázza meg
Schneidernét, mint akinek az önzése,
uralomvágya nagyon mélyről jön, egyé-
niségének egyik, ha nem legfőbb megha-
tározója. Ezen csakis egy vonása kere-
kedhet felül: kétségbeesett hasonlítani-
vágyása az arisztokráciához, s mivel az ő
szemében Hyppolit már szinte nem is
lakáj, de az arisztokrácia képviselője -
Schneiderné házisárkányból alázatos szol-
gálóvá szelídül. Színészi bravúr, ahogy
Molnár Piroska távolságot tud érzékel-
tetni az általa megformált szereptől. Az
előkelősködésből vállalt fogyókúra fe-
gyelme alól szinte robbanó indulatok,
fergeteges életösztön szabadul fel, ami-
kor a szellemes ötlettel ideillesztett slá-
gert, a „Jaj de jó a habos sütemény"-t
énekli. A figura körvonalaihoz még úgy-
ahogy idomuló tánc végén azonban káp-
rázatos effektus a lendületesen végrehaj-
tott spárgaugrás - a spárga meg a fogyó-
kúra ugyanis valahogy úgy illik össze,
mint mondjuk az eperjam meg az ubor-
kasaláta.

Az előadás kényes pontja - a fiatal
szerelmesek színpadra állítása. Nem te-
kinthető véletlennek, hogy a nagy sikerű
filmben is ezt sikerült a legkevésbé
megoldani. Annak érdekében, hogy az
egész előadásra jellemző eltartás itt is
érvényesüljön, amennyire csak lehetséges,
Verebes István rendezése sem tehetett túl
sokat. Azt mindenesetre elérte, hogy Terka
alakítója, Frajt Edit épp-úgy fanyar és
visszafogott lett, mint Gáti Oszkár a
sofőrnek állt ifjú gróf, Nagy



András szerepében. Nincs bennük sem mi
„happy"-ség. Amíg másokkal együtt
vannak a színpadon, az ő játékukon is
otthagyja nyomait az egész produkcióra
jellemző irónia. Csakhogy sajnos, annak
idején épp ezért került bele alakjuk a
történetbe, hogy legyen önállóan bo-
nyolódó szerelmi szál is - ennek megfe-
lelően tehát elkerülhetetlenül vannak ket-
tőseik és „áriá"-ik. Ilyen helyzetekben
viszont a szöveg cserbenhagyja őket, a
humor jószerivel megszűnik, vége az
iróniának, átveszik uralmukat a „lila"

szerelmi civódások, vallomások és ára-
dozások. Ezeknek a stílusa pedig a maga
nemében oly karakteres és erőteljes, hogy
az érezhető színészi ellenkezés ellenére is
megkövetel egyfajta játékstílust. Amikor
pedig a színpadon bekövetkeznek az irónia
ilyen típusú áramszünetei, a nézőtéren
érződik a szociológiai tünet-értékű
következmény, a hangos sóhajokkal áradó
olvadozás, a visszarévedés a „régi szép"

időkbe, a „finom úriemberek" világába. A
közönségnek az a része, amely feszengve
tűri, hogy Schneider és Hyppolit
jeleneteiben alaposan meg-fricskázzák
nosztalgiávágyát, most végre elemében
érzi magát. De hát vajon mit lehetett volna
tenni ez ellen az indirekt hatás ellen? Frajt
Edit finom ízléssel öltöztetett dekoratív
jelenség, aki a ruháit igazi eleganciával
tudja viselni. Gáti Oszkár férfias és
elegáns, és a maga kevés szavú, ám sokat
sejtető modorával fölöttébb vonzó. Ízlésük
minden szélsőséges megoldástól
visszatartja őket, de a szerepet végül is
meg kell jeleníteniük, méghozzá illúziót
keltően. Ezek a szerepek pedig az
előítéletektől mentes arisztokrácia és a már
kikupálódott polgárság egymásra találását
képviselik, vissza-taszító jegyek nélkül,
afféle társadalmi „treuga dei"

felvillantásként. Ez a Terka, akit látunk,
nem csupán gazdag, de művelt is, olyan
előkelő, mintha címeres bölcsőben
ringatták volna; az „úri modor" olyannyira
a sajátjává lett már, hogy vele szemben
még Hyppolit sem tud fölénybe kerülni.
Másfelől Terka még őrzi a hagyományos,
szolid polgári erkölcsöket, szemben a
darabban emlegetett arisztokrata hölgyek
feslettségével. Az ifjú grófról megtudjuk,
hogy nyílt-szívű és egyenes, képes
szakítani korábbi ledér kapcsolataival, mi
több: ha muszáj, még dolgozni is hajlandó.
Ezek után lehet-e valami szebb és
kívánatosabb, mint kettejük egymásra
találása? Az elő-adás nézőjében
mindenesetre felötlik a gondolat, hogy
talán megoldás lett

volna a szerelmi szál elidegenítésére, ha
Terka és az ifjú gróf szerepét tudatosan
előnytelenebb külsejű vagy az adott
előadásban valamiképp groteszk ül ható
ifjú művészekre osztják. A nézőtéri an-
dalodásokat ez mindenesetre csökkent-
hette volna.

Az utolsó felvonás aztán féktelen ko-
médiába csap át. Horváth Tivadar fő-
tanácsosa maga a két lábon járó gyenge-
elméjűségbe hajló szórakozottság meg-
jelenítése színészi telitalálat. Amint ma-
gától értetődő természetességgel újra meg
újra nem veszi észre a bemutatkozni
vágyó Schneidert, ahogy enyhén undo-
rodva figyeli, amikor mégis tudomást kell
vennie róla pillanatokba sűrítve mutat meg
egy típust, egy relációt, egy élettörténetet.
Az előadás legharsányabb alakítása Bajor
lmréé, Makáts Csaba szerepében. Remek
párost alkot Horváth Tivadarral, mert
szinte még külső meg-jelenésben is
hasonlít darabbeli nagybátyjára. Borbás
Gabi és Hollósi Frigyes szobalány- inas
kettőse jól eltalált karika-túra, mozgásuk
gépies szögletessége ugyancsak
elidegenítő effektus a számuk-ra kimért
szűk lehetőségek között.

A Hyppolit a játékszínben ismét nagy
siker, s valószínűleg az lesz nyári, sza-
badtéri programként is. Kétségbevonha-
tatlan, hogy a siker legfőbb összetevője a
kiváló, mesterségbeli tudásról és egyéni
invencióról egyaránt tanúságot tevő ren-
dezés, illetőleg a sok-sok színészi bra-
vúrból egységgé kovácsolódó előadás, de
alighanem még ezen is túl van ennek a
sikernek egy elhanyagolhatatlan össze-
tevője.

Keletkezése idején ez a könnyű komédia
halálosan komoly dologról szólt. A
polgárság lehetséges válaszútjairól, ma-
gatartásformáiról, vagyis olyasmiről, ami
már Moliére óta állandó témája az iro-
dalomnak. A hatalomba kerülésnek me-
lyik útját válasszuk: őrizzük-e a polgár-
erényeket, vagy törleszkedjünk az arisz-
tokráciához? Elég-e a vagyon önmagában,
vagy címert is kell szerezni hozzá? A
H y p p o l i t egyszerre mond erre igent és
nemet, hiszen a gazdag Schneider
elégtételt vesz ugyan az arisztokráciát
képviselő lakájon, másfelől azonban Terka
szépen beevez egy arisztokratával kötendő
házasságba. Ez a téma, pontosabban a
témában rejlő dilemma mindig újra
aktuálissá válik, ha bármely réteg
tollasodni kezd, és nem elégszik meg a
saját tollaival. Úgy tűnik, azt érezhették
meg a színpadra állítók, hogy - mutatis
mutandis - ma is erről van szó.

KISS ESZTER

Porondon
a századforduló

Leonyid Andrejev drámája Miskolcon

Az utóbbi két évadban színpadjainkon a
századforduló szerzőinek reneszánszát
tapasztalhattuk. Ibsen-, Strindberg-,
Csehov-, Wedekind-, Shaw-,
Hofmannstahl-, Schnitzler- és
Maeterlinck-bemutatók követték egymást
minduntalan. Leonyid Andrejev, akinek
egyik kései darabját nemrég mutatták be
Miskolcon, tökéletes „századfordulós író".
Vele kapcsolatban a szimbolizmust,
expresszionizmust, sőt - korábbi
munkáinál - a naturalizmust szokták
emlegetni, s noha nem oly nagy horderejű
s szintetizáló tehetségű író, mint például
Ibsen, Csehov vagy Shaw, világképe,
dramaturgiá-ja, a drámai formával
folytatott küzdelme mégis azt tükrözi,
hogy művészete a századforduló
melegágyából nőtt ki, mint annak tipikus
jelensége, s fontos láncszem az orosz
dráma fejlődésében.

Andrejev A k i a pofonokat kapja című
darabját látva a mai néző már ismerős
terepen jár. A századforduló problemati-
k á j a maivá szervesült, s ennek legfőbb
oka, hogy a polgári tudat és értékrend-szer
felbomlása okozta krízis - mely e korszak
drámatermését mind tematikájában, mind
formailag meghatározta --csak a jelentés
„alapszintje", s erre épül-nek azok a
tartalmi-jelentésbeli síkok, melyek eleven
problémákat érintenek - itt és most.

A századfordulós bemutatók felsza-
porodása azt jelzi, hogy baj van értékeink-
kel, identitásunkkal, hogy számunkra
(még mindig) gyötrő kérdés az önmeg-
valósítás, a !szerep és egyéniség, az ember
és idegen hatalommá vált környezete vi-
szonyának problémája.

A századvég és a századforduló drá-
mája azért tudta oly pregnánsan és él-
ményszerűen feldolgozni e motívumokat,
hogy még ma is hozzá fordulunk, mert
ezeket az alapproblémákat a krízis, a
változás, a „problémává válás" pilla-
natában érte tetten és ragadta meg, s éppen
a személyesség indulata avatta általános
é r v é n y ű v é , tipikussá s máig is élővé a
korszak termékeit.

Miskolcon e problematika körbejárását
bemutatók sorozata jelezte az elmúlt
időszakban!. Ide tartozik a Strindbergről


