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„Beleszerettem magába..."

Ábrahám Pál operettje Kaposvárott

Khell Zsolt számos festett díszletének
egyike egy képeslap - „Balatoni táj" -
függönyformában. Hasznos elem:
mögötte zajlik a gyors átdíszítés. Előtte
szemet nyugtató formációban, eleven
képeslap gyanánt üldögélnek-álldogálnak
magyar fiúk és leányok, és egy
műnépdalt vezet-nek elő. Kicsit
erőtlenül, de áhítatosan. Mögöttük
hullámzik a Balaton teteje.. .

Dagasztja a nemzeti érzület a szíveket
és a vásznakat. Szó sincs arról, hogy ez a
kaposvári operett-előadás besorolna a
régi-új divatba; de arról sincs szó, hogy
arisztokratikusan kigúnyolná mindazo-
kat, akiknek a keble úgy hullámzik a
nemzeti érzülettől, mint a háttérben a
gyönyörű tó. Csak megmutatja: ilyen ez.
Kicsit stilizált, kicsit ingatag - zenére

hajladoznak a fiúk-lányok -, de hát a
miénk, és hagyomány.

Történik mindez Kaposvárott, Ábra-
hám Pál 3:1 a szerelem javára című ope-
rettjében. A szerzőnek ezt az opuszát
több mint tetszhalálból keltette életre a
társulat Bezerédi Zoltán rendezésében.

A sportrajongók tudják - ha nem is
emlékeznek rá -, hogy 1936 fényes éve volt
a magyar sportnak. Magyarország végzett
az első helyen az olimpia éremtáblázatán;
s az akkor már sikeres és népszerű szerző
ezt bizonyára jól tudta. Megírta háta 3:1-et
- amely szépen elhajózott az olimpiai
dicsőség és a korábbi Ábrahám Pál-ope-
rettek sikerének oldalvizén. A Viktória, a
Hawaii rózsája és a Bál a Savoyban után
ezt az operettet a Royal Orfeum mutatta
be, amely a Vígszínház kamaraszínháza
volt akkoriban. Azóta - a többivel ellentét-
ben - soha nem vették elő. Mostanáig.

Pedig a mese csöppet sem bugyutább,
mint a többié. Igaz, elkelt rajta némi dra-
maturgiai igazítás, de aligha több, mint az
operettklasszikusok mai színrevitelénél
általában.

Egy vízilabdacsapat körül folyik a
játék, a korszellem - az és ez - tehát adva
van. A válogatott fiúk parádés győzelmet
aratnak az angolok felett kint, a ködös
Angliában, s a hazautazás előtti pillanat-
ban a szállodai szobába menekül egy
igazi angol - pontosabban skót - kisasz-
szony, egy igazi angol - pontosabban ír -
úrral kötendő kényszeresküvője elől.
Azonnal kiderül, hogy a sportos fiúk
sportos mellkasában érző szív dobog, s
miközben Gingi, a lány jelentőségteljes
pillantást vált a csapat gátlásos kapitá-
nyával, lovagiasan hazamentik a lányt.

Akinek persze van egy skót apukája,
stílusosan skót szoknyában - ő ígéri az
operett kötelező leosztása szerinti vidám
fickót. Van aztán egy báró - nemes, gá-
láns és érző szívű úr, a magyar csapat
nagyvonalú patrónusa -, ő marad majd
egyedül a játék végének boldogságtenge-
rében. Ahogy kell.

A fiúk edzőtáborozásukat töltik a báró
badacsonyi kastélyában, ahová a gond-
nok - véletlenül persze, s a nemek ará-
nyát kiegyenlítendő - egy leányiskolai
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Csákányi Eszter, Dánffy Sándor és a vízilabdacsapat (Fábián József felvételei)

osztályt szállásol el, a hozzá való tanár-
nővel - legyen majd párja a skót kockás
szoknyának.

Mert a papa megérkezik - megbosz-
szulni a lányszöktetést. De mert nem
drámában vagyunk, ekkorra már lénye-
gesebb, hogy közben a forrpontig hevül-
tek a kapcsolatok a vízilabdacsapat és a
lányiskola között, s kevésbé tempósan, de
a végeredmény felől csöppnyi kétséget
sem hagyó jelek közepette kibontakozik a
primadonna - az angol lány - és a bonviván
- a csapatkapitány - szerelme is.

Mire minden megnyugtatóan elrende-
ződik, eltelik néhány felvonás, lepereg
néhány betét, van cigányos mulatság és
lányiskolai zászlóhímzés. Es van vissza-
vágó a Nemzeti Sportuszodában, előtte
beszéd az aktuális politikai potentát szá-
jából a sport testet-lelket nemesítő hatá-
sáról és a Nemzeti Sportuszoda reánk
boruló diadalívjeiről.. .

Bezerédi Zoltán első rendezésében fél-
száz szereplőt mozgat, énekkel, tánccal,
rengeteg átdíszletezéssel nehezíti meg a
saját dolgát. Olyan - élő és élettelen -
masinériát működtet, amely csöppnyi
hiba esetén is nagyot bukik.

Hibátlan lenne hát ez a kaposvári ope-
rett? Hiszen igazi operettsiker az egész,
tapsos bejövetelekkel s még tapsosabb
abgangokkal. s hát - nem hibátlan: a

szigorú szem észreveszi, hogy a stúdió-
sokból, statisztákból verbuvált tánckart
nem Markó Ivánéknál nevelték, hogy ének
közben gond van itt-ott a magas cével, s
egy másik ének közben jobban hallik lent
az átdíszítés zaja, mint a nóta.. .

De mire egyik-másik hibát megfogal-
mazhatnánk magunkban, már máshol tart a
játék. Ami a tempót s az egyes jelenetek
színpadi megszerkesztését illeti, abban
ugyanis kiválót alkotott a rendező, ponto-
sabban a színész-rendező. Bezerédi szí-
nész volta és színészete természetszerűen
rendezésének is meghatározó eleme: ez az
előadás a játékról, a színészekről szól.

Az operett szimpla helyzeteit egyéb-
ként profi dialógusok takarják; a profi
dialógusokat pedig jókedvű, életteli szí-
nészi játék közvetíti. Alighanem képte-
lenség pontosan eldönteni, hogy a szöveg
és a játék poéndömpingjéből mennyi a
rendező és mennyi a színészek „hozott"
ötlete; s hogy ez nem is lényeges, mert
egységes játékban valósul meg, ez az
előadás legnagyobb erénye.

A közönség megkapja, amit vár. Aki a
3:1 felejthető történetén és kellemes
zenéjén óhajt elandalodni - megteheti,
mert „hozza" a színház; aki a finom stili-
zálás részleteibe vagy a színészi játék fel-
szabadultságába akar belefeledkezni - az
sem csalódik; s végül aki arra kíváncsi,

mit művel „puszta szórakozásból" ez a
színház - az is élvezi a produkciót.

Amelyben egyébként megjelenik egy
igazi operettlépcsőn (ezt láttuk a Munkás-
operettben?) egy igazi primadonna, és
elénekel egy igazi dalt, miközben a férfi-
kar sorfalat áll és táncol neki; s a másik
réteg vastapssal üdvözölheti Kulka János
és Magyar Éva - a táncoskomikus és a
szubrett - akrobatikus elemekkel tűzdelt
táncszámát; egy harmadik réteg pedig
díjazhatja, amikor a lányiskola tanulói
abroszhímzés ürügyén egy óriás kokárdát
rángatnak fel s alá, míg végül megtalálják
igazi funkcióját: erre ugrik a szoba-
fogságra ítélt primadonna.. .

Szakács Györgyi jelmezei „mindenfajta
igényt" kielégítenek. A sportolók formaru-
háját a hivatásosok is megirigyelhetnék,
míg a lányok kirándulótoalettjét a frissen
alakult (újjáalakult) cserkészszövetség ve-
hetné nagy haszonnal szemügyre.

Szemre úgy tűnik: a lelkes csapattal
könnyű volt szinte csodát művelnie a
koreográfus Imre Zoltánnak; csak aki
innen-onnan, prózai előadásokból ismeri
mára tánckar tagjait, az gondolkodik el a
látványon. Nem a hibátlan lépések, ha-
nem a lendület és a lelkesedés lenyűgöző.

A zenei vezető Hevesi Andrásnak
ezúttal számos jól éneklő és énekelni
szerető színésszel és egy lelkes, örömze-



nélő zenekarral akadt dolga. Az általam
látott előadáson egy „rendbontás" mu-
tatja leghívebben a produkció szellemét:
Mikulás ünnepe lévén a karmester Tóth
Armand egy ideig virgáccsal vezényelt,
nemcsak a közönség, hanem a játszók
tetszésére is...

Koltai Róbert operettben is komédiai
figura - mert hát Charlie Cheswick, a
skót paradicsommágnás is az. Molnár
Piroska a figurához illő gyöngyházkere-
tes szemüvegben adja a temperamentu-
mos tanárnőt, akit az isten is, Ábrahám is
a skót szoknyás úrnak teremtett. 1:0.

Szalma Tamás Károlyi Gyurka csapat-
kapitány szerepében kedvtelve téblábol a
gátlásos, kötelességtudó és persze érző
szívű karakterben. Szolgálatkész „puf-
fere" a többiek humorának - s hogy van
neki sajátja is, az kiderül az alakításból.
Bonviván - fürdőruhában. E kettősség
paradoxonának könnyed megjelenítése
során legfeljebb az ötlik fel a nézőben:
vajon nem látni-e túl keveset színpadon
mostanában az egykor nagy lendülettel
és méltán felfedezett fiatal színészt?

Primadonnapartnere: Csákányi Eszter.
Aki jól táncol, jól énekel; bájos és
humoros egyszerre, s ezúttal felszabadult
és lendületes is. Gingi, a „menekült" skót-
angol lány (kinek-kinek kedve szerint) az
egész lányiskolát maga köré szervezi,
nem is beszélve a vízilabdacsapatról.
Természetesen viseli a nadrágot és a
szoknyát, a sportost és az elegánsat - és
Csákányi Eszter színészete biztonsággal
mentesíti minden édeskés felhangtól.
Van abban valami „tuti", ha szubrett
játssza a primadonnát. Csákányi Gingije
és Szalma Tamás szomorú-szép csapat-
kapitánya némi bonyodalom után mégis-
csak egymásra talál: 2:0.

A vízilabdacsapat mókamestere, a „va-
gány fickó": Kulka János mint táncosko-
mikus. Tapsos bejövetel, mindjárt az első
alkalommal - s még az is jó, hogy kivár rá
a színész, elvégre operettet játszik.
Kulka derekas munkát végez a színpa-
don: Blazsek II. figurájában szinte végig
a színen van, és lazán, elegánsan bonyo-
lítja az eseményeket. Elsősorban is Gin-
ginek kerít, másodsorban magának. S
mintha a közönség örömmel vette volna
tudomásul, hogy a tévéből szomorúnak,
fanyarnak ismert színész ezúttal egy má-
sik karakterben mozog otthonosan.

Magyar Éva játszotta a Blazsek II.-nek
jutó leányiskolai tanulót, az engedetlen
Bertuskát. Nemcsak énekben és táncban,
hanem játékban is jó partnere társai-nak:
elementáris humora szöveggel és

szöveg nélkül - mimikában, gesztusban,
mozgásban - is érvényesül. Ők is megér-
demlik egymást: 3:0.

A szegény - egyébként természetesen
gazdag -, nagyvonalú bárót Gyuricza Ist-
ván játssza. Neki az önkéntes, de azért
észrevehető háttérbe húzódás, látványos
elmagányosodás jut - és Gyuricza ope-
rettes charme-mal, szerényen, de maga-
biztosan hozza a figurát. Ő az, aki „szé-
pít": 3:1.

S miként a vízilabda, ez az operett is
csapatjáték: az iskolás lányok közül Kris-
tóf Kata, Szűcs Ágnes és Tóth Nóra ka-
pott akkora szerepet, hogy a karból ki-
tűnhessen, bár a kar maga is kitűnt. A
vízilabdacsapat mindig álmos, majdnem
mindenről lemaradó tagját az általam
látott előadáson Hunyadkürti György
helyett a rendezőből színészszerepbe
ugrott Bezerédi Zoltán játszotta olyan
jól, mintha önmagát is megrendezte vol-
na; a többieket Gőz István, Csapó
György és Pál Tibor nemcsak csapatjáté-
kos, hanem amolyan kaposvári fegyel-
mezettséggel alakította.

Az opusz alcíme: „szívek mérkőzése,
két felvonásban". Nem rontjuk el senki
örömét, ha végül - különösen ennyi
késéssel - ideírjuk: azt a bizonyos vízi-
labda-visszavágót is a magyarok nyerik.
Azt is 3:1-re, akárcsak a szerelmi csatáro-
zást. Ennél nagyobb arányban - mond-
juk, kiütéssel - a játéknak sikerült győz-
nie ebben az előadásban.
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lós István, Radics Gyula, Milák Hajnalka,
Lukács Zoltán, Kósa Béla, Szentgyörgyi Ist-
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Tóth Géza, Kisvárday Gyula, Lugosi György,
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STUBER ANDREA

Zilahy-színmű Kecskeméten

Sűrű programmal kezdte az évadot a
kecskeméti Katona József Színház. A
társulat októberben bemutatott egy ope-
rettet (A cirkuszhercegnőt, Hegyi Árpád
Jutocsa rendezésében), Németh László
Szörnyeteg című drámáját (Nagy Attila a
színpadra állító s a főszereplő is egyben).
A kamaraszínház egy kétszemélyes gro-
teszk játékkal, Guy Foissy Krik!-jével
nyitotta kapuit, míg a nagyszínházban
Zilahy Lajos A tizenkettedik óra című
komédiája volt az első premier. Zilahy-
val indult tehát a szezon Kecskeméten.
A két világháború közötti időszak legti-
pikusabb polgári írójának ama művével,
melyet a Magyar Színház mutatott be
1933-ban, majd néhány előadás után be-
tiltották. S hogy miért? Mert a betiltók
alighanem egyedül a pacifizmust olvas-
ták ki Zilahy soraiból. Pedig találhattak
volna a műben olyasmit is, ami inkább az
ő szájuk íze szerint való. Zilahy ugyanis -
azon igyekezetében, hogy egészen up to
date legyen - mindenféle aktuális érze-
ményt és létező eszmei áramlatot bele-
foglalt a komédiába. (A fővonulaton kí-
vül a részletekben is szolgált naprakész
gondolattal. Egy rövid kitérőben foglal-
kozott még az eutanáziával is, ami divat-
témának számított az idő tájt - Szomory
Dezső például legalább egy fél drámát
szentelt az ügynek a Takáts Alice-ban.)
Igazi Zeitstückről van szó, mely a mára
érvényes gondolatokat még ma akarja
kifejezni a színpadon. Bizonyára ennek
köszönhető, hogy A tizenkettedik óra -
Zilahy színpadi szerzői jártassága elle-
nére is - hevenyészettnek, összecsapott-
nak látszik. Erősebben érződik rajta a
sietős érvényességű megszólalás vágya,
mint az átgondoltság és az írói műgond.

A tizenkettedik óra bizonyára elevenbe
vágó darabnak tűnt a bemutató idején.
Hiszen 1933-ban íródott, s 1933-ban is ját-
szódik egy meg nem nevezett országban,
amelyről nem nehéz elképzelni, hogy
Kelet-Európa közepén található. Világ-
háború után vagyunk, a gazdasági válság
kellős közepén, amikor a következő vi-
lágháború előszele is érződik már. A gaz-
dasági helyzet kétségbeejtő, a munka-
nélküliség nő, s folyik a készülődés a
háborúra, mely legalább ipari fellendü-


