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hogy mivel az eredettörténetben is különböző
kulturális hagyományok érintkeznek egymással,
ők is különböző stílusú és hagyományú művé-
szeket hoznak össze, s hagyják, hadd kezdjenek
egymással valamit. Ez nagyon termékeny ötlet
lehetne, alkalmazásával egyre gyakrabban ta-
lálkozunk a társulatok lazulásának e mostani
időszakában, de a módszer csak akkor haté-
kony, ha nagyformátumú egyéniség irányításá-
val jól átgondolt koncepciónak rendelődik alá.
Jelen esetben azonban a kicsit igénytelen „kuk-
tamódszer" és -dramaturgia érvényesül: minél
több mindent teszünk bele, annál ízletesebb
lesz. Tehát népitánc, klasszikus balett, modern
tánc, musicalszerű össztánc, indiántánc-szerű-
ség, spanyol imitáció, de egyik sem teljesedik ki,
marad az egész se ilyen, se olyan langyos egy-
veleg.

Novák Ferenc rendező valószínűleg jelene-
tekben gondolkodott, amire a darab felépítése
ad is némi okot. Ezekhez válogatta össze a leg-
hatásosabbnak vélt eszközöket; ebben segítsé-
gére volt koreográfus és látványtervező, de még
így is sok lehetőség maradt kihasználatlanul, s
néhány olcsó megoldás is született. Azokban a
jelenetekben például, amelyekben csak néhány
szereplő tartózkodik a színpadon, egyszerűen
nincs kitalálva a színészek mozgása. Ráadásul
bizonyos betétek a darab egészében csak tölte-
lékként funkcionálnak, tehát csak azért jöttek
lét-re, hogy valamely táncprodukció
bemutatására alkalmat teremtsenek - többnyire
gyengén és fantáziátlanul. És végül: hiányzik a
finálé. A finálé, ami nemcsak azért fontos, mert
mind zeneileg, mind a történetet tekintve
lekerekíti és lezár-ja a cselekményt, hanem azért
is, mert ez az utol-só nagy alkalom a zenei
összbenyomás megteremtésére. Üzleti
szempontból sem hanyagol-ható el az előadás
befejezése - márpedig azt a címlapon
feltüntetett pénzügyi szakemberek számából is
kikövetkeztethetjük, hogy ez a meg-fontolás nagy
súllyal esett latba e produkció létrehozásában. A
siker záloga gyakran a fináléban van, jelen
esetben azonban a néző elbizonytalanodik, vajon
valóban vége van-e az előadásnak, vagy
következik még egy felvonás.

Hasznos néhány szót ejteni a szövegkönyvről
is, hiszen ez döntően meghatározza a produkció
kimenetelét. Kolumbusz ismert történetéből
Fábri Péter azt a vonulatot igyekezett
megragad-ni, amelyben egy tipikusnak vélt
vállalkozói kálvária képe rajzolódhat ki, s
amelynek láttán egy mai magyar vállalkozó
(esetleg menedzser) fel-lélegezhet: „Hát így
volt ez mindig a világban, csupán kellő kitartás
és bizakodás kérdése a megérdemelt siker."

A tartalom olyan, amilyen. Az mára megvaló-
sítás módjától, annak finomságától függ, hogy
lesz-e belőle érdekes előadás vagy sem. A for-
mára azonban nem sok gondot fordítottak az al

kotók. A darab lineárisan, epikusan építkezik,
minden drámaiságot nélkülöz, ami pedig még
ennél a műfajnál sem mellőzhető. A jelenetek
szépen sorban elmesélik, hogy mi történt
Kolumbusszal, attól a pillanattól kezdve, hogy
megtudta, a Föld gömbölyű, odáig, hogy Izabella
halála után megint teljesen magára maradt, de
újra el-határozta, hogy nem adja fel a harcot.
Természetesen azok a fiktív vagy valós epizódok
emeltetnek ki, amelyek a fentebb említett
analógia megteremtéséhez szükségesek. Az
egyes jelenetek felépítése azonban sematikus,
lélektelen, minden olyan hiteles indulatot és
érzelmet nélkülöz, mely azonosulási
lehetőséget, pontot kínál-hatna a nézőnek.
Persze, ha az előadás egészétől
elvonatkoztatunk, ha tehát magunk is a vélhető
rendezői koncepciónak megfelelően csak je-
lenetekben és nem a darabban gondolkodunk,
felfedezhető néhány jól sikerült részlet is. Az
egyik például Granada híres visszafoglalását
mutatja be, s amelynek fő ereje képiségében
van. A másik pedig az indiánlány két duettje -
előbb Kolumbusszal, majd Rodrigóval -, me-
lyek kifejezetten drámaiak.

Rockoperáról lévén szó, sokat javíthatna a
helyzeten, ha Gallai Péter zenéje igazán magá-
val ragadna. Azonban ebben is esetleges eklek-
ticizmus érezhető, s nem válik az előadás struk-
turális építőelemévé. Felfedezhető benne Ist-
ván, a király-utánérzés, régi Piramis-hangulat

Úgy gondolná az ember, hogy a nagy Chap-
lin-filmek törékeny csavargófigurájából áradó
csendes szomorúság és a strucctollas-flitteres
színpadi revük harsány világa eredendően
taszítja egymást. Az Arizona Színházban
karácsony előtt bemutatott A kölyök alkotói egy
„édes-bús musicalben" megpróbálták
összeházasítani a kettőt, a huszonöt éve el-
hunyt Chaplinre emlékezve.

Az Arizona musicalje alapjául szolgáló, azo-
nos című, 1921-ben bemutatott film - műfaját
tekintve - igaz, kesernyés végű, de mégiscsak
közönséges melodráma. Egy amerikai városi
proli talált csecsemőt nevel, együtt áznak-fáz-
nak, ablakok bezúzásából, majd beüvegezésé-
ből élnek, mígnem előkerül a jószagú mama, aki

egy kis Európa Kiadó-s ritmussal vegyítve, nép-
balladai, zsidó és indián motívumok, és a sor
valószínűleg még tovább folytatható. Sem a
szöveget nem egészíti ki, sem bensőnket nem
bizsergeti meg.

A vállalkozás gyöngyszeme a műsorfüzet,
amelyben az APEH vezérigazgatója nyílt levél-
ben szólít fel mindnyájunkat, hogy
tisztességesen adózzunk, hiszen ezzel egyben
a kultúrát is támogatjuk. Nem lehetne ezt kicsit
diszkrétebben csinálni?

A magyar Broadway tehát igazi Broadway-jé
szeretne válni, zenés monstreprodukciókkal,
nagy kasszasikerekkel. Hogy ez sikerül-e neki,
kizárólag attól függ, hogy hová helyezi a mércét.

Igazán kár, hogy ennyi energiával (hiszen sa-
ját bevallásuk szerint az alkotók két évig készül-
tek erre a produkcióra) és ennyi jó művésszel
csak ennyire futotta.

Gallai Péter- Fábri Péter: Kolumbusz, az őrült spa-
nyol hányattatásai szárazon és vízen (Fővárosi Ope-
rett Színház)
Díszlet: Rajk László. Jelmez: Kemenes Fanny. Kore-
ográfia: Gajdos József. Rendező asszisztens:
Magas-házy István. Rendező: Novák Ferenc.
Szereplők: Bubik István, Kováts Kriszta, Borbély
László, Balogh Márton, Rémi Tünde, Szögi Csaba,
Szabó Gyula, Pagonyi János, Makrai Pál, Gerdesits
Ferenc, Novák Péter, Gajdos József, Horváth
Csaba. Szólót táncol: Castillo Dolores és
Sebestyén Csaba.

visszaveszi a gyereket. A film azért jó, mert a
„papát" Charlie Chaplin játssza, s a vászon
meg-telik melegséggel, megindító
szeretetvággyal.

A színműírói képességeit már bizonyított
Pozsgai Zsolt kapta a feladatot, hogy a filmet
színpadi show-vá írja át. Ő, valószínűleg
zavarában, kreált egy majdhogynem
követhetetlen indítást, mely Hollywood miliőjét
hivatott megteremteni. Revügörlök,
szendvicsemberek, rejtélyes ügynökök és soha
többé fel nem bukkanó filmi-pari személyiségek
éppúgy megjelennek benne, mint maga
Chaplin, aki épp elveszíti beteg kis-gyermekét,
de az utcán talál egy másikat. Ezután - „film a
színházban" - felskiccelte A kölyök
cselekményét, ismét csak helyet juttatva a dal-
és táncbetéteknek. Végezetül - akár dramatur-
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CHAPLIN-REVÜ AZ ARIZONÁBAN
NAGY-POZSGAI-BRADÁNYI: A KÖLYÖK
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Mikó István (Chaplin) és Kreisz Rudolf (Kölyök)
(Papp Dezső felvétele)

giai hiba árán is - igyekezett happy endinggé át-
fabrikálni az eredeti fanyarkás befejezést, túl-
áradó csúcsjelenetként tüntetve fel anya s gyer-
meke egymásra találását, s a főszereplőt gya-
korlatilag eltakarítva a színről.

Pereg tehát a „film" a stroboszkóppal elvágott
jelenetekben; Kónya András némafilmek hangu-
latát idéző, fekete-fehér fényképkivágatokra
emlékeztető díszletelemei között (a boltívek
mindazonáltal nem nagyon jellemzik az amerikai
nagyváros utcaképét). A szereplők meg-meg-
vallják érzelmeiket Nagy Tibor túlcsorduló tánc-
dalaiban, melyeket Bradányi Iván szövegeire írt,
nagyjából Máté Péter stílusában, s közben von-
tatottan bár, de araszol előre a történet. A revük
világában otthonosabb Ferkai Tamás színházi
rendezésére is leginkább a show-műsorok logi-
kája jellemző: az énekbetéthez érő hős mögé
nemegyszer leereszti a függönyt; valósággal ki-
tépi ezzel a színházi szituációból, hogy az abszo-

lút reflektorfénybe, pódiumra állíthassa. Meg-
szorul viszont Ferkai, ha drámai helyzetet kell
megoldania: például amikor Chaplin és asszonya
gyermekük haláláért szenvedélyesen egy-mást
vádolják, egymástól tizenöt-húsz métere állnak
lecövekelve, majd a főhős egyenes vonalban fel-
alá masíroz a színpadon - így fest a szakítással
végződő családi veszekedés. A rendezőnek az
sem szúr szemet, hogy szükség-szálláson
tengődő hölgyek nemigen járnak kivágott fekete
bársonyruhában - még ha táncos-nőként
hamarosan szükség is lesz rá az amúgy
meglehetősen sikktelen menhely-charlestonban.

Reménytelennek mondható feladat hárul Mikó
Istvánra, hiszen magát Chaplint kell eljátszania.
Ő magára is ölti a modell bő nadrágját, szűk
kabátját és keménykalapját, s igyekszik utána-
csinálni a mókás esetlenséget. Ám ahol a bohóc-
ból elő kellene hívnia a fájdalmat, az érzést, ott
csak édeskés érzelgősséget sikerül előcsalnia -
arról nem beszélve, hogy nem bírja kiénekelni a
magas hangokat. A táncdalfesztivált is nyert
Keresztes Ildikó az énekesnő-mama szerepé-
ben erős, képzett hangon énekel, és elegáns je-
lenség, de igazából a függöny előtt állva, széttárt
karral van elemében. Ahol játszania kellene, a
rendező beállítja, s ő merev pátosszal elmondja
a szöveget. A Kölyök - a premieren Vass Gábor -
nyújtja, amit kell: kedves, vagány, jópofa kis
csibész - biztos siker.

A film embersége elsikkadt a színpadon, de
legalább a show lenne show! Gajdos József ko-

Temesvar a forradalom varosa. Tudjuk. De aki
gyanútlan idegenként érkezik a „Begaparti
metropoliszba", annak az első !be-nyomása a
tankcsapdányi gödrökkel ékes utcák, a lerobbant
házak, illetve a kisebb-nagyobb, angol feliratos,
importáruval teli üzletek látványa. Más ez a
város, mint Kolozsvár, Marosvásárhely vagy
Sepsiszentgyörgy - hogy csak a színházzal
rendelkező városok egyikét-másikát említsem -,
más a hangulata. Polgárias. Magán viseli - még
ma is - a magyar, román és német lakosság
egymás mellett éléséből, a korábbi kedvező
gazdasági és földrajzi helyzetéből fakadó
előnyök áldásos nyomait. Mára azonban alig
maradt német ajkú, s rendkívüli mértékben
megfogyatkozott a magyar népesség. A hajdani
egységes, eklektikus város-kép az idők során
lepusztult, a régi házak egy ré

reográfiái -- főleg az utca népére írottak - ötle-
tesek és mozgalmasak, a megvalósításra viszont
nem. jellemző a technikai tökély. Soka pongyola
mozdulat, az egyik lány erre köröz a tányérral, a
másik arra. A színházon kívülről verbuvált
revügörlök arcán betanult, merev mosoly, pillájuk
reszket a kínos koncentrálástól. El-elvé-tik a
lépést, fordulásnál egymásba ütköznek - s van
közöltük, aki egész egyszerűen tömzsi. S
egyáltalán: miért karcosak, koszosak a tükrök?
Miért lengedez a téglafal? Ha a Kölyök beveri az
ablakot, miért nincs benne üveg, hogy összetör-
jön? A kályhában miért nem ég a tűz, s ha már fe-
kete lyuk tátong a helyén, miért kell a főhősnek
feltűnően megforgatni benne a piszkavasat? S
ha az a baj, hogy fenyő helyett tuját hoz valaki ka-
rácsonyra., akkor az legyen tuja, ne fenyő.

Ott a fényfüzér a színpad körül, ott a profi
Chaplin-figura logóként a függönyön. Ennyi len-
ne Hollywood, „a csodás, a varázs" - ahogyan a
kórus énekli?

Nagy Tibor-Pozsgai Zsolt-Bradányi Iván: A kölyök
(Arizona Színház)
Díszlet-jelmez: Kónya András. Zenei vezető: Papp
Gyula, Dalla Péter. Koreográfus: Gajdos József. Ren-
dező-dramaturg: Ferkai Tamás.
Szereplők. Mikó István, Vass Gábor, Keresztes Ildikó
m. v., Bede-Fazekas Annamária, Tóth Auguszta, Si-
pos András, Kocsis György, Bede-Fazekas Szabolcs
f. h., Urmai Gábor, Bácskai János, Konrád Antal, Nagy
Gábor, Benkő Péter, Nyírö Bea, Hacser Józsa, Pálfai
Péter, Hüse Mariann, Magócs Ottó.

sze helyett újakat építettek, ugyanakkor az el-
múlt két évben számos értékes épületet és épü-
letegyüttest dicséretes igyekezettel felújítottak. A
főtéren álló színház is visszanyerte régi szép-
ségét.

A Helmer és Fellner cég által tervezett épület-
ben három színház működik: a nagyteremben a
román prózai és operatársulat, egy emeleti kiste-
remben pedig a magyar és a német együttes. (Ez
utóbbit az elvándorlás következtében gyakorlati-
lag az amatőr szintről kellett újjászervezni.) A
magyar tagozat 1989 után Csiky Gergely nevét
vette fel.

Ha az erdélyi színházakról általában elmond-
ható, hogy rossz körülmények között dolgoznak, a
temesvári egyenesen katasztrofális állapotban
volt 1989 után. Mindössze hét diplomás színész
alkotta a társulatot, s hiányzott a rendező, a ter-
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