
méletlen az úri réteg rajza. (...) A komoly
szociális háttér kimaradt a darabból. (...) A
hibákat és a hiányokat eltakarja a jó tündér,
aki választottjait a humor, a poézis, a gazdag
és üde kedély megvesztegető bájával ruházza
fel". A korabeli lapvélemények ma is
helytállók nagyjából. Alig-ha
vállalkozhatnánk eredménnyel ke-
csegtetőn napjainkban a darab újraérté-
kelésére. Am azon érdemes lenne elgon-
dolkodnunk, hogy jóval soványabb cse-
lekményből, sokkal kevesebb konfliktus-
helyzet birtokában Gárdonyi külhoni
kortársai közül jó néhányan klasszikus
világirodalmi alkotásokat hoztak létre.
Felvetődik a kérdés: vajon Gárdonyi
szövegének a groteszk felé hajlított ér-
telmezésével, a szituációk abszurdoid nai-
vitásának kidomborításával nem tárhat-
nánk-e fel a darabban rejtett értékeket?

A kérdés természetesen akadémikus,
hiszen éppen Gárdonyi figyelmeztet: „a
népnek cselekmény kell, a nőknek
szenvedély, a műértőnek karakter". Ha
pedig a közönségnek igazi Annuskát
ígérnek, akkor igazi Annuskát kell játszani.
Kalmár András ragaszkodott ehhez az
etikai normához, s általában helyesen
tette, mert keze munkája nyomán
színvonalas, korrekt előadás jött létre.
Igaz, a szöveg, az író szellemének túlzott
tisztelete szült aránytalanságokat. Kalmár,
bízva az első felvonás kétség-kívül
legmagasabb irodalmi értékében, teljes
egészében kijátszotta az expozíciót.
Ennek az lett a következménye, hogy az
előadás végére időzavarba került, s
kínosan fel kellett pörgetnie az
eseményeket, nem hagyva teret az érzel-
mek kibontakozásának: mielőtt könnyek
kopogása verhette volna fel a nézőtér
csendjét, kétszer sebesen le-, majd fel-
gördült a kortina, s az idill abbamaradt, a
közönség pedig gyors taps után még
elérhette az utolsó autóbuszokat. A hir-
telen vég egyébként nem ártott a darab-
nak.

Mint idáig valahányszor az Annuska
előadásai történetében, a produkciót ez-
úttal is a kiemelkedő alakítások és a jó
színészi együttműködés tették emlékeze-
tessé. Horváth Sándor, Nagyistván Péter
földbirtokos szerepében arra vállalkozott,
hogy konfliktushelyzetet találjon abban a
tét nélküli dilemmában, amikor az ember
két nagy hozomány között választhat.
Nem a lehetőségek nagy egészében
gondolkodott, hanem mindig csak az adott
pillanatban, s ezzel a partikuláris
jelenléttel próbálta hitelessé tenni a
szorult helyzetbe jutott ember

folytonos belső feszültségét. Pásztor Erzsi
mint az apa és leánya óhajait, hangulatait
közvetítő, mindenre elszánt családanya,
nagyszerű partnere volt. Varga Marinak
(Annuska) és Mihályi Győzőnek (Balogh
Miklós) több rendezői segítségre lett volna
szüksége. Varga Mari (ez nyilvánvalóan
tapasztalatlanságából adódik) nem
érzékítette meg igazán sem a kolostori élet
iránti vonzalmát, sem a földi gyönyörök
élvezetére való hajlamát. Mihályi Győző
végső indulatai is motiválatlanok
maradtak. Az est felfedezése számomra
Ráckevei Anna és Szacsvay László kettőse
volt. Szacsvay (Vas Imre tanító)
félszegségbe fojtott szenvedélyének és
Ráckevei (Sári) szüntelen vitalitásának
ütközéseiből olyan vibráló atmoszféra
teremtődött, amely minden pillanatban
egyszerre sugárzott ellentétet és
harmóniát, reményt és lemondást. A
legnagyobb közönség-sikert Miklósy
György aratta János barát szerepében. A
korabeli sajtó által sokat támadott szerep
minden lehetőségét megragadta. Alakítása
erénye volt, hogy János barátjának ütődött
bölcsessége egy-egy villanásra svejki
filozófiai mélységekhez közelített. Polgár
Géza (Miklós nevelőapja) bölcsessége,
higgadt szerepformálása tetszett. Melis
Gábor (Holdován) jól oldotta meg rend-
kívül nehéz feladatát. (Egyik jelenetében
egyedül kellett képviselnie mindazt,
amitől a Nagyistván család retteg, a
másikban egyedül kellett elszenvednie a
gondjaitól megszabadult család bosszú-
álló diadalát.) A cselédlány szerepében
figyelmet érdemelt Antal Olga.

A díszleteket Csikós Attila, az egységes
stílusú, ízléses jelmezeket Kemenes Fanny
tervezte.

Sakari Topelius: Hamupipőke (Agria Játék-
szín)

Fordította: Lázár Ervin. Átdolgozta: Kari
Suvalo. Díszlet-jelmez: Kalmár Kati.
Rendező: Kari Suvalo.

Szereplők: Fehér Anna, Pogány György,
Fehér Ildikó, Kalapos László, Jeney István,
Martin Márta, Holl Zsuzsa, Máhr Ági,
Kim Borbála, Balog Judit, Tasi István,
Bodor Erzsébet, Barczi Zsolt, Kürti Péter.

Gárdonyi Géza: Annuska (Agria Játékszín)
Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: Kemenes
Fanny. Rendező: Kalmár András.

Szereplők: Horváth Sándor, Pásztor Erzsi,
Varga Mari, Cserényi Béla, Ráckevei Anna,
Mihályi Győző, Polgár Géza, Szacsvay
László, Kulcsár Imre, Miklósy György, Bod
Teréz, Melis Gábor, Jancsik Ferenc, Sipka
László, Antal Olga.

KOVÁCS DEZSŐ

Törékeny sziveken
ne kalózkodj!

Aphra Behn-komédia a Városmajorban

Hullámzó karnevál, piciny színpadon.
Polgárok, lézengő szolgák, vidéki urak,
szajhák, apácák, uzsorások, léhűtők,
kerítők színes kavalkádja. A színpad
szélén kitömött bábu: a játék végén tűzre
vetik, s vele a karnevált. Szerencsevadász
ifjú lovagok, kalandra, nő-re éhesen.
Epekedő szüzek, különféle rendű és rangú
szajhák: fölfalja őket a forgatag. Szerelmi
intrikák, praktikák, hűtlenkedések,
álruhás felcserélődések. Mindenki lót-fut,
rohangál valaki után és valaki elől; pörög,
sürög-forog a nápolyi karnevál.

Nyári bohóság? Virgonc komédia,
szerelmi tornamutatványokkal? Tingli-
tangli a lélegző sötétben a Városmajori
Színpadon?

Az első hivatásos angol írónő, Aphra
Behn háromszáz esztendős restaurációs
vígjátéka csábító darab: könnyű szó-
rakoztatásra csábít, meg pici didakszisra a
feminizmus gondolatának korai jelent-
kezéséről.

A dráma egybefüggő poénzuhatag,
harsány, vad helyzetkomikumok sora.
Cselekménye szövevényes, nemegyszer
túlbonyolított, de néhány színészi bravúr-
szerepet kínál. Nyelve korántsem irodal-
miasan fennkölt, de gyakran a rögtön-
zésszerű élőbeszéd benyomását kelti, s
nyersen szókimondó (amit Várady Sza-
bolcs fordítása pontosan érzékeltet). A
„megcsavart" komédiai alaphelyzetek-
ben, a mellékfigurák plasztikus rajzában
egy-egy pillanatra shakespeare-i
mélységek nyílnak.

Az angol restauráció korának drámái
nemegyszer sikamlós történetekről, há-
zasságtörésről, az arisztokrácia züllött-
ségéről, szexuális szabadosságáról szól-
nak. Az ugyancsak viharos szerelmi éle-
tű írónő - aki harmincéves korára
egyaránt teljesített külföldi kémszolgála-
tot, s ült az adósok börtönében -, A kalóz
főszereplőjévé az emancipációjukért
harcoló nőket teszi. Az indulatos fruskát,
akit zárdába szántak, de inkább a
férfikarokban keres menedéket. A szűzi
erényét kedvesének őrző leányzót s az
előkelő prostituáltat, aki az igazi szere-



lem ízét megérezve oda akarja hagyni jól
jövedelmező mesterségét. A háttér-ben
színes figurák mozognak : nagyszámú
statisztéria nyüzsög a női bájak körül.
Négy ifjú angol lovag, akik minden
elérhető nőt célba vesznek, nem is siker-
telenül; spanyol nemesek, akik rangjuk
méltóságáról megfeledkezve bocsátkoz-
nak közelharcba a fizetett szerelemért.
Mindnyájan keresnek valamit, s a karnevál
maszkos forgatagában szabadjára engedik
indulataikat, ösztöneiket, mert az ünnep
felmentést ad a rangbéli hierarchia, az
etikett, az erkölcsi tör-vények betartása
alól.

Ila a rendező „könnyű kézzel" nyúl a
darabhoz, könnyen születhet belőle olcsó
nyári malackodás. Ha mindössze a
komédiai vonulatot aknázza ki a drámából,
felhőtlenül derűs, reneszánsz harmóniát
árasztó, édeskésen boldog befejeződést
jelöl a darabvégi happy end.

Zsámbéki Gábor s a Katona József
Színház társulata feltehetőleg nem ilyen
célzattal vállalkoztak a három évszázados
dráma színrevitelére. Ha már felfedezték
az angol színpadon is csak az utóbbi
időben otthonossá lett komédiát, ér-vényes
gondolatokat kívántak kifejezni vele, s a
darabot a maga összetettségé-ben kívánták
megszólaltatni.

Zsámbéki darabértelmezése az előadás
tempójának s a komédiái szituációk ki-
bontásának kettős alappillérén nyugszik,
ami legpregnánsabban természetesen a
színészvezetésben ölt testet. Az előadás
meghatározó eleme a szüntelen mozgás, a
helyzetek lejátszatásából, a figurák cse-
lekedeteiből áradó dinamizmus. Bár a
darabban a látványos és mozgalmas tö-
megjelenetek kamarajátékszerű epizó-
dokkal váltakoznak, melyek jellegüknél
fogva bensőségesebb és intimebb szín-
játszást kívánnának meg, a szövevényes
cselekmény itt feltartóztathatatlanul höm-
pölyög a maga útján, magával sodorva
ezeket a pillanatokat is; néha úgy érezzük,
a jelenetek nem tudnak befejeződ-ni, mert
már belép az új szereplő, s helyet követel
magának a színpadon. Első pillantásra
hihetnénk azt is, hogy a rendező
mindössze a levegős szabad-tér
kívánalmaihoz igyekezett igazítani a
dráma ezen pillanatait, s a felfokozott
tempóval, valamint az intim dialógusok
felerősítésével a jó hangzás követelmé-
nyeinek kívánt eleget tenni. (Amire mel-
lesleg a Városmajori Színpadon szükség is
van: a hosszúkás nézőtér első soraiban
minden jól érthető, de az utolsó

sorok nézői már csal; „kihangosítva"

hallják tisztán a dialógusokat.)
Az előadás figurái valójában szüntelen

cselekvési lázban égnek, s nemcsak a
karneváli önfeledtség tapadt rájuk, ha-
nem mindnyájan s egyenként külön-külön
helyzetükből adódó s személyiségüket
alapeszmeként vezérlő belső cselekvési
kényszer hatása alatt állnak. Valaki vagy
valami belülről hajszolja ezeket az
embereket: kéjvágy, pénz-vágy,
hatalomvágy, a hiúság csábító ereje, az
egészséges érzékiség igézete; vagy külső
helyzetükből fakadóan menekülniök kell
valamely fenyegető állapotból vagy
valaki elől, aki erőszakosan be-le akar
avatkozni az életükbe, s keresztül akarja
húzni számításukat. Ettől aztán felgyorsul
a tempó, olykor már-már burleszkbe
csúszik át a játék, s a nagy és tiszteletre
méltó érzelmek a fonákjukról
mutatkoznak meg, a komédián
eluralkodik a groteszk.

Willmore, a kalóz egyszerűen a férfiúi
vonzerejét szeretné kipróbálni.
Szenvedélyesen vágyik a nőre, nem is
egyre, hanem valamennyire, aki az útjába
kerül, sőt még annál is többre. Hiú
hencegésből, sportból gázol a törékeny
női szívekbe, s már-már kamaszos izga-
lommal fut az ösztönei után. Újabb és
újabb „szűz területekre" hatol be, s még
jóformán le sem aratta győzelme gyü-
mölcsét, már a következő áldozatra pil-
lant. Gáspár Sándor a marcona férfi
kölykös ártatlanságával hiteti el velünk,
hogy amit művel: csak játék, önmaga
gyönyörűségére és társai szórakoztatá-
sára. A meghódított, hölgyekkel végül
nem is tud mit kezdeni, mert csak addig
érdeklik, amíg birtokba veszi őket, az-tán
már az új kalandok izgalmaira vágyik.
Végül csak beadja a derekát, s megadóan
tűri, hogy vadóc kicsapongóból
engedelmes férjjé szelídítsék. El-
lenlábasa, Hellena, a „vidám fiatal nő"

Jelenet Aphra Behn: A kalóz c ímű e lőadásából (Város ma jo r i Színpad) (Sárközi Mariann fe lv. )



Csonka Ibolya (Florinda). Básti Juli (Hellena) és Szirtes Ági (Valeria) A kalózban (Keleti Éva felv.)

először kényszerű és kényelmetlen hely-
zetéből szeretne kitörni: apácának akarják
adni, önmegtartóztató zárdaéletre szánják,
holott minden porcikája szabad és
mozgalmas életre vágyik, telve van
egészséges érzékiséggel, női vonzerővel,
amit mielőbb kamatoztatni szeretne.
Miután önállósította magát s megtalálta a
neki megfelelő férfit, epekedő kislányból
igen gyorsan harcias amazonná vedlik:
nemcsak hódítani tud, hanem foggal és tíz
körömmel védi azt, akit már egyszer
megszerzett; Willmore hiába hűtlenkedik,
az ő szerelme tartósabb minden
férfikalandnál, s átvészel minden
megpróbáltatást. Básti Juli igéző
megszállottsággal játssza ezt a durcás,
kicsit dacos, leszegett fejű makacs
leányzót, aki egyszerre tud undok és bájos
lenni, minden női rafinériát latba vet, még
ha néha nehezére esik is, de végül
mégiscsak az övé lesz az utolsó szó, ő lesz
a győztes a szerelmi párviadalban. Pedig
nem akármilyen vetélytársnőre akad:
Angellica, a szerelem hivatásos papnője
próbálja elhódítani előle minden
asszonyok imádott férfi-ját.

A gőgös és nagyravágyó kurtizánt is
egészen kiforgatja magából a hirtelen
rázúduló valódi mámor, lehet, hogy csak
bebeszéli magának, lehet, hogy valóban
belegabalyodik a kalóz hálójába, annyi
biztos, ő is a szerelmi szorítóba lép, apait-
anyait bedob, csakhogy övé legyen az
imádott férfi, méghozzá örök-re és
kizárólagosan. Gondoljuk csak meg: az
egész hónapra bérbe vehető „márkás"
szajha egyszerre csak szerelmes lesz, s a
könnyű életet, pénzt fel-adva polgári
életre kezd vágyakozni; biztos támaszra,
férjre. Mikor rájön, hogy hiába pazarolta
olcsón kegyeit, mert őt is átverték,
teljesen kivetkőzik magából. Udvaros
Dorottya, akit az utóbbi időben mintha
csak a kurtizánok kalodájába zártak volna,
az elérhetetlenül trónoló delnőből
közönséges, ordináré szajhává züllik:
ordít, mint a fába szorult féreg, s
vérszomjas nőstényként

teljesítő választás sokszor csak menekülés
vagy a szűkös lehetőségek kényszere,
netán valamely érzelmektől független
érdek működése? A szenvedélyek be-
teljesülését nem a véletlen szeszélye
mozgatja-e? S nem nő-e túl olykor a
szenvedélyeken valamely emberi-társa-
dalmi szituáció tehetetlenségi ereje?

A játék előrehaladtával tudatosuló ké-
telyek persze szolidabb, mondhatni fa-
nyarabb tónust adnak a vidám és ön-feledt
komédiának: megmarad a darab
egészséges, érzéki naturalizmusa; játé-kos
derűje, mulatságos helyzetei, poénjai
megnevettetnek, mégis el kell gon-
dolkodnunk olykor a dolgok ilyetén ál-
lásán. Zsámbéki erős kézzel fogja össze a
népes társulatot, kivételes érzéke van
hozzá, hogy az egész együttest a legkisebb
szereplőkig szinkronban mozgassa a
szűkös és akadályokkal zsúfolt térben.
Fergeteges tempót diktál, s hatásosan él a
gyorsítás, lassítás eszközeivel. E szín-
házról ma már közhelyszámba megy le-
írni, hogy színészcentrikus, s most Gáspár
Sándor és Básti Juli virtuóz
szerepformálását nézve ismét csak rögzí-
teni kell, hogy ez valóban a színész
színháza. A dráma egyébként igencsak
eltérő szinten kidolgozott figuráinak
sorában övék a leghálásabb szerep. Gáspár
bravúralakítással hálálja meg a lehetőséget:
nemcsak akrobatikus szökdécselésével ejt
ámulatba és csalja elő a nevetést, hanem
hihetetlenül laza mozgásával,
gesztuskultúrájával szinte dokumentarista
fogantatású karaktert formál. Ez a fajta
kidolgozott könnyedség csak nagyon kevesek
sajátja (talán John Cassavettes filmjeiben
láttam valami hasonlót). Ahogy
cimboráival civódik, birkózik, virtuskodik,
az az előadás emlékezetes pillanatai közé
tartozik. Teljesen egyenrangú partnere
Básti Juli, Hellena szerepében; elfogultság
nélkül, önfeledten komédiázik, de dacosan
visszahúzódó vagy kislányosan morc is tud
lenni. Udvaros Dorottyának vala-mivel
egysíkúbb szerep jutott: a kurtizán érzelmi
pálfordulását látványosan és hatásra
törően, hódításait bensőségesebb
eszközökkel állítja elénk. A női kar többi
tagja olykor csak vázlatosan föl-skiccelt
szerepében személyiségének tartalékait
mozgósítja. A Vígszínházból vendégül
hívott Tábori Nóra a híres kurtizán
szolgálójából józan üzletasszonyt formál:
úrnője „kicsapongása" idején hatékonyan
képviseli a „cég" érdekeit, teli szájjal perli
vissza a kuncsaftokat. Olsavszky Éva
nevelőnőjé-

akar bosszút állni a csélcsap tengerészen.

A hamvas női ártatlanságot képviselő
harmadik leányzó, Florinda (Csonka
Ibolya játssza) szüntelen felemás hely-
zetekbe keveredik; a férfiak sorban célba
veszik a szüzességét, szüntelenül
menekülnie kell, mert mindenki másnak
hiszi, mint aki valójában. Pedig ő nem-
igen akart mást - bár ő is megperzselődik
a férfiszenvedély tüzénél -, mint
megőrizni erényét kedvesének - ami nem
is olyan veszélytelen foglalatosság ezen a
szerelmi vadászaton.

A kisebb epizódokban feltűnő figu-
rákon a sorsnak ugyanez a szeszélye
uralkodik el, eredeti személyiségükből
kifordított helyzetbe kerülnek, vagy rabul
esnek a nálukénál erősebb akarat-nak. A
spanyol nemesek rangon aluli kurtizánért
kapnak hajba; az együgyű vidéki angol
urat szüntelenül átejtik, ezért állandóan
szabadkozni kényszerül; a nevelőnő
apácai szigora mögül elő-villog a női
sóvárgás az egészséges ösztönélet iránt;
az előkelő kurtizán szolgálója akkor is
úrnője érdekeit védi, mikor az a pokolba
kívánja stb . . . .

Vázlatosan és némiképp leegyszerű-
sítően fel kellett mondanom az előadás
figuráinak galériáját, hogy érzékeltetni
tudjam: Zsámbéki a komédiai alap-
hangoltságú szituációk mélyén rejlő
groteszk mozzanatokat is felszínre hoz-ta,
mikor a jellemeket, helyzeteket némi
fokozással és alig észrevehető, távolság-
tartó stilizációval önnön fonák lénye-
gükig hatolóan mutatta be. Mint nála már
annyiszor, a dolgok színét és fonákját
egyszerre láthattuk ebben a sajátos
fénytörésben. S mivel a darab cent-
rumában ezúttal az érzelmek és szenve-
délyek álltak, ez az összetett játék az
érzelmek és szenvedélyek legbelső moz-
gatórugóira vetített fényt, illúziót fosz-
tóan kérdezett rá szerelem, érzékiség
végső motivációira, eredetére. A több-
szörösen „csavart" szituációkból nem az
derül-e ki itt, hogy az egyéniséget ki-



Udvaros Dorot tya (Angel l ica BIanca)
a városmajori előadásban (Sárközi Mariann felv.)

nek apácafityulája mögött emberi szen-
vedélyek dúlnak, Szirtes Ági figurává
igyekszik gyúrni Valeria szerepét. Á du-
hajkodó, virgonc férfiak közül a kalózén
kívül Újlaki Dénesé a legtestreszabottabb
szerep: darabos, vidéki úri-emberében
együgyűség vegyül a férfias bájjal,
akkurátus őszinteséggel. Benedek Miklóst
a sokadik hűvös, előkelő és karót nyelt
nemes szerepében látjuk viszont, Rajhona
Ádámot pedig családját óvó nemesúrként.
Á kalóz leghűségesebb cimborája, az
angol katonatiszt szerepében Hegedűs D.
Géza robbanóan szenvedélyes,
romantikusan szerelmet kergető férfi.

Fehér Miklós lépcsőkkel, korlátokkal,
süllyesztőkkel telezsúfolt díszletet terve-
zett a Városmajor apró színpadára, mintha
csak egy monumentális tér építményét
kicsinyítette volna le az adott méretekre: a
színészek akrobatikus ügyességgel
közlekednek a nyaktörő alkalmatosságon.
Mialkovszky Erzsébet jelmezei
pompázatosak, szépek.

Valamikor a nyári előadássorozat
közepe táján újsághír adta tudtul, hogy
(Gáspár A kalóz előadása közben boka-
szalag-szakadást szenvedett) a további
előadások elmaradnak. Hírlik, hogy jövőre
pótolják az elmaradt produkciókat. Tovább
hódíthat hát a szívrabló kalóz: a
Városmajorban újra nemesen fognak
szórakoztatni.

Aphra Behn: A kalóz (Vá
rosmajori Színpad)

Fordította: Várady Szabolcs. Dramaturg:
Fodor Géza. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez :
Mialkovszky Erzsébet. Koreográfus: M.
Kecskés András, Rendező: Zsámbéki Gábor.

Szereplők: Benedek Miklós, Rajhona
Ádám, Hegedűs D. Géza, Gáspár Sándor,
Vajdai Vilmos f. h., Újlaki Dénes, Hollósi
Frigyes, Csíkos Gábor, Horváth József,
Garay József, Csonka Ibolya, Básti juh,
Szirtes Ági, Udvaros Dorottya, Tábori
Nóra, Olsavszky Éva, Zsíros Ágnes f. h.

PÁLYI ANDRÁS

Hová tűntek
a primadonnák?

A csárdáskirálynő a Margitszigeten

Ahogy A. csárdáskirálynő idei nyári
margitszigeti felújításának sajtóját olva-
som, s a sok. fanyalgó, aggódó vagy éppen
ledorongoló recenzió láttán már-már azon
tűnődöm, hogy ellenvéleményt jelentsek.
be, vagy legalábbis azt, hogy
„tartózkodom a szavazástól", egyszerre
megakad a szemem az egyik kritika
szerzőjének spontán sóhaján, aki nem érti,
hová is tűntek mostanában az
operettszínpadról a régi primadonnák, a
szívtipró szépségek, akiknek hajdanán a
cipőjéből pezsgőt ittak, és akiknek a
hintajából kifogták a lovakat?! ... Valóban,
ez a kérdés minden mai Csárdáskirálynő-
rendezés alapkérdése. Akkor is, ha
felháborodottan és szemrehányóan
fogalmazzuk meg (valahogy így: két-
százhúsz forintos helyárakért legalább
mutassanak. nekünk igazi szívtipró pri-
madonnákat), akkor is, ha keserűen és
kiábrándultan (hová jutottunk, már
operettet se tudunk játszani!) -- és akkor
is, ha józanul és kijelentő módban: el-tűnt
a régi operettvilág, nincs többé rózsaszín
erotikus mámor, az Orfeum-legendák
lelepleződtek, tudjuk, hogy ezek a Bóni
grófok, Szilviák, Lippert-Weilersheim
hercegek sosem éltek, nem hiszünk
bennük, s így .nem is lehet őket
feltámasztani. Számomra ebben a Garas
Dezső által rendezett - Molnár Gál Péter
által szabadtéri színpadra alkalmazott -
Csárdáskirálynőben az a rokonszenves,
hogy kiindulópontja ez a józan kijelentő
mód. Garas Dezső érzi és ismeri annyira a
mai színházat (a szó legtágabb
értelmében: a színpadot és a közönséget, a
varázslatot és a varázslat „közegét"), hogy
eszébe se jut azon erőlködni, ami eleve
reménytelen lenne, eszébe se jut
feltámasztani azt, aminek az ideje lejárt.
De mindjárt azt is hozzá kell fűznöm,
hogy a vállalkozás lényegileg nem sikerült
(kivétel: Törőcsik Mari), továbbá ahhoz,
hogy meglássuk és méltányoljuk, ami a
margitszigeti Csárdáskirálynő legfőbb
erénye, tagad-hatatlanul kell bizonyos
„vájtlúlűség", szakmai beavatottság,
ahogy mondani szokás, az előadás nem
jön át a rivaldán - vagy alig-alig jön át, s
ez egy Csárdás-

királyőn-reprízhez kevés --, tehát a kö-
zönségnek is, a kritikának is igaza van, ha
csalódottan távozik és ha csalódott-
ságának így-úgy kifejezést ad. Pedig
Garas Dezső nemcsak azt tudja, mit nem
lehet, hanem azt is, hogy mit lehet. S ha
már elmondtuk, hogy csalódtunk, akkor
érdemes arról is szót ejteni, ami
alapvetően rokonszenves, alkotó szel-
lemű, sőt operettjátszásunk tekinteté-ben
előremutató ebben az interpretációban.

A csárdáskirálynő, talán épp azért, mert
mégiscsak az operettműfaj klasszikus
remeke, mindig az operettjátszás
próbaköve. Így ha azt kérdjük, hogyan
játsszuk A csárdáskirálynőt, voltaképpen
arra vagyunk kíváncsiak, hogyan lehet ma
egyáltalán operettet játszani. Volt idő,
amikor A csárdáskirálynő - a kis-polgári
ízlés. elrettentő példájaként - felsőbb
utasításra lekerült a színházak. re-
pertoárjáról, De hamarosan nyilvánvaló
lett, hogy sok más, kevésbé remekbe
szabott operetthez hasonlóan ez a mű is
túlélte azt a társadalmat és azt a kort,
amelynek szülötte. Ám egyúttal az is
kiderült, hogy a sokat kárhoztatott
„kispolgári ízlés" sem tűnik el oly gyorsan
a történelem forgószelétől, mint azt
reméltük. Megmaradt az operett is,
megmaradt a - minden „kispolgári"

minősítés helyett nevezzük egyszerűbben
így rossz ízlés is. A színházi-szakmai
kérdés ezek után valahogy így hangzott:
úgy játsszunk-e operettet, hogy kiszol-
gáljuk ezt a rossz ízlést, vagy megpróbál-
junk az operettjátszással is valamilyen
kulturális-művészi missziót teljesíteni
Volt és van .sok, rossz ízlésre valló ope-
rettelőadásunk, de az is nyilvánvaló, hogy
az igazi színházművészek sosem tudtak
lemondani arról, hogy munkájukat
missziónak tekintsék. S ez utóbbi
vállalkozások az érdekesek számunkra.

Kezdetben volt az ironikus operett-
játszás. Kézenfekvő ötletnek tűnt, hogy
ha az operett a letűnt társadalom ha-mis
illúzióinak, önáltatásának stb. a tükre,
akkor mi már nem „dőlünk be" az
operettmeséknek, ironikusan leleplezzük
hamis-illuzórikus jellegüket, s ezzel
mintegy leleplezzük annak a világnak az
ellentmondásait is, amelynek a klasz-
szikus operett jellegzetes terméke. (Csak-
hogy az ilyesféle ironizálás mindig meg-
bukott magán a zenén. Ha A csárdás-
királynőt paródiaként akarjuk előadni,
akkor meg kellene íratni Kálmán Imre
muzsikájának a paródiáját is; tudniillik a
Kálmán-féle zenében épp az a varázs,


