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A FEKETE PÉTER A VÍGSZÍNHÁZBAN
árom evvel ezelőtt lepett a Csókos

asszony a Vígszínház színpadára.
Jött, láttuk, győzött. Az Iglódi István
rendezte előadás euforikus sikert
aratott. Precedenst, sőt igényt terem-

tett. A Zerkovitz-mű diadala után senkit
nem ért váratlanul, hogy Marton László az
idei évad műsortervébe felüdülésül ismét
beiktatott egy könnyű „dalművet". S mert a
Csókos asszonyoperett feletti minősége

referenciaként szolgált, a Fekete Péter
bemutatóját jóféle várakozás előzte meg.
Bízhattunk benne, hogy ez a produkció
szintén utat talál azokhoz is, akik amúgy
tartózkodóan viszonyulnak az operettmű-
fajhoz. Ilyen értelemben nem is okoz csa-
lódást az Eisemann-mű premierje, de a
Csókos asszonyhoz képest igen. E mos-
tani előadás nívója ugyanis nem éri el
amazét.

Igazságtalanok lennénk azonban, ha
nem tennénk rögtön hozzá, hogy a színvo-
nalkülönbség már papíron adott volt. Hi-
szen a Csókos asszony librettója jóval

sikerültebb, mint a Fekete Péteré. Ez
utóbbi - Zágon István és Somogyi Gyula
szerzeménye - cselekményében sová-
nyabb, fordulataiban szegényesebb, s fő-
ként miliőjében halványabb, mint a Csókos
asszony históriája. A Fekete Péter
bonyodalomépítménye kifejezetten gyenge
lábakon áll. A szerzők alig-alig tudták
göröngyösíteni a hősök egymás-hoz vezető
útját. Pedig azt a legelnézőbb néző is
elvárja, hogy izgulhasson kicsit a
szereplőkért. Ha már azt úgyis első perctől
kezdve tudja, hogy a nehézségeket le-
küzdve ki kivel fog egymásra találni a
végén. (Ha előbb nem.)

Amikor a Vígszínházban felmegy a füg-
göny, Fehér Miklós díszletét kis híján taps
fogadja. Egy-két tenyér összeverődik, de
visszhangtalanul elhal a tetszés hangja.
Furcsa módon hasonló zavar, bátortalan-
ság uralja a játék első negyedóráját (a
második előadáson). Ugyanaz a bizonyta-
lan lelkesedés tölti be a színpadot, mint ami
a nézőteret. Meglepően nehézkes Igó Éva
és Rudolf Péter induló kettőse, nem ke-
vésbé Szalai Krisztina és Méhes László első
jelenete. Rudolf Fekete Péter-i szerencsét-
lenkedései ötletszegények és feltűnően ki-
módoltak. Méhes szokatlanul enerváltan
adja a táncoskomikust, csak imitálja a kön-
nyedséget. Szalai és Igó pedig harsány
felfokozottsággal próbál kezdeti lendületet
adni a játéknak. Kínosan hamis a felütés. A
nézőtérre tanácstalan értetlenség telepszik.
Ennyi nyögvenyelés láttán legszívesebben
felszólnánk a színpadra: mi a baj?

Gödörből indul az előadás, de hamaro-
san kijön belőle. Rövidesen megjelenik
Seress Zoltán, kisvártatva Eszenyi Enikő,
ezzel egyidejűleg gyors javulás áll be a
produkció állapotában. (A második felvo-
nás már-már kifogástalan. A harmadik
viszont - eredendő gyengesége miatt -
szinte menthetetlen.) Seress belépője hó-
dító, hatásos. Táncszáma Alfonzó bűvész-
mutatványaira emlékeztet - ő csinálta va-
rázsolás helyett a nagy semmit, de azt
látványosan, megtévesztően profi moz-
dulatokkal. Seress illúziókeltően, öniró-
niától nem mentes bonviváni pózokkal
érkezik. Ez az ifjú színész voltaképp anak-
ronisztikus figura: alkatilag, fizikailag jel-
lemzően korunkbeli. Tipikusan, mondhat-
ni, fideszesen mai fiatalember. Ugyanak-
kor képes felidézni egy békebeli úriember
eleganciáját, előkelőségét és sármját. (Ez
sajátja lehet, nemigen láthatta-tanulhatta
senkitől a mai világban. Hacsak nem Dar-
vas Ivántól.) Seress nagyon megnyerően
és természetesen eljátszik egy valószerűt-
len és természetellenes figurát: az ope-
retthőst. A királyfit, aki hófehér paripán
érkezik nem önszántából, hanem mert egy
leány álmodozás útján megrendelte őt
magának.

Seress jó szereplése nem meglepetés,
inkább szerepeltetése az. Örvendetes,
hogy Marton László ezúttal alaposabban
körülnézett a társulatában, s végre meg-

Seress Zoltán és Eszenyi Enikő a Fekete Péter-
ben

H
akadt a szeme Seressen. Ha még tágabb
körből válogatott volna, talán Colette sze-
repére is talált volna színésznőt, aki Igó
Évánál egyértelműbben táncos lábú. (Van
tippem.) No de hát Marton idáig nem ment
el. Így Igó Éva ismét küzdhet a táncosnői
szólószámokkal, akárcsak a Csókos
asszonyban. Becsülettel végzi, de
korántsem átütő sikerrel. Jó Rudolf Péter
Fekete Péterként, bár mintha hiányozna
belőle a felszabadultság. Meglehet, egy-
szerűen nincs még készen az alakítás,
hiszen Rudolf a próbaidőszak közepén,
Kern András sérülését követően csöppent
bele a címszerepbe. Színes és mulatságos
jelenései vannak Sipos Andrásnak, s kel-
lemes komikusi modort vesz fel Cserna
Antal.

Az előadás csodája Eszenyi Enikő, aki-
nek tehetségére éppúgy jól menő rész-
vénytársaságot lehetne alapítani, mint
Fekete Péter balszerencséjére. Nem az a
csoda, hogy megint ragyogó alakítást
nyújt, hanem ahogyan operettet játszik.
Hisz nincs is neki hangja! (Van ugyan,
erős is, de nem eléggé képzett.) Hisz nem
is tud énekelni! (Ám ezt nagyon ügyesen
leplezi.) Egyszerűen mindenkinél jobb
hallgatni őt. Amikor kitör belőle a Lesz
maga juszt is az enyém! kezdetű dal, azaz
előadás csúcspontja.

Eszenyi rút kiskacsaként totyog be a
színpadra. Jánoskuti Márta teljes sikerrel
öltöztette - hogy az állathasonlatoknál
maradjunk - szürke verébnek. Nincs nő,
akinek jól állna az a kalap, amit a jelmez-



E S Z E N Y I R T .

Eszenyi Enikő, a „rút kiskacsa" Rudolf Péter és Méhes László párosa (Sárközi Marianna felvételei)

tervező a színésznő fejére tétetett. A rá-
adott ruha is rafináltan előnytelen: a leg-
rosszabb helyen van a dereka és az alja.
Az orra okuláré, a nyakba nyakkendő, a
lábra tisztesen csúnyácska félcipő, s már
kész is a trampli. A jelentéktelen kis titkár-
nő, akin keresztülnéz a főnöke. Pedig lát-
nia kellene: Eszenyi-Claire-ben annyi
megható báj van, hogy az ember legszíve-
sebben ölbe venné és megszeretgetné.
Eszenyi temperamentumos alakítása
csupa líra és csupa humor. Felsejlik benne
a színésznő több korábbi szerepe is. Idézi
a Pantaleon Brazilkájának pózoló szépsé-

gét csakúgy, mint az Egy tenyér, ha csat-

tan Janette-jének bájos együgyűségét,
vagy a Körmagyar Fiatalasszonyának kis-
zámított naivitását. De Claire mégis külö-
nös minőség, egyedi és egyszeri jelenség.
Elvarázsolt királykisasszony, aki maga is
varázsol; mesébe feledkező gyermekké
teszi a nézőt. Hamupipőke, aki nem megy
bálba, hanem nekünk rendez gondűző,
szívderítő mulatságot. Megkönnyeztet,
megnevettet, elringat és elgyönyörködtet.
Amikor megszépül, megszépíti álmainkat
is. Tündérkedésével szeretetet és örömet
fakaszt. Végtére is egy operettől ennél
többet nem kérhet, nem várhat az ember.
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