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És szerintem nem ízlésesek a harsány, csillogó ezüst
és arany színeket is felvonultató, már-már revüszerû
jelmezek. A szórólap idevonatkozó szövege viszont
korrekt: lényegében csak annyit közöl, hogy a koreog-
ráfia a mozdulatokon keresztül kapcsolódik a zenéhez.
A harmadik Glass-tételre készített mozgásanyagról azt
olvashatjuk: erôszakos és testközpontú (violent and
body centred). Itt némi címre utaló szójátékot sejtek,
amit a magyar fordítás nem ad vissza. 

A Philadanco!-esten a „minden jó, ha a vége jó” elve
maradéktalanul megvalósul. Az Enemy Behind the
Gates címû Huggins-koreográfia – bár az elôbbiekhez
hasonló eszközökkel operál – több mint korrekt: le-
hengerlôen nagyszerû. Steve Reich muzsikája valóban
izzó, a hangulatilag adekvát történetet, elmesélhetô
mondanivalót nem tartalmazó koreográfia pedig any-
nyira anyagerôs és hatásos, hogy az alkotás verbális
magyarázat igénylése nélkül, jó értelemben önmagá-
ért valóvá válik. Érthetô és nem zavaró a mellékelt

„használati utasítás” sem, mely szerint a darab közöt-
tünk bujkáló ellenségekrôl vagy – továbbgondolva –
a bennünk lakozó Rosszról szól. A ritka magas csúcs-
ra járatott dinamikus technicizmus, a fegyelmezett ko-
reografikus kompozíció és a parádés, de ihletett elô-
adásmód együttesen létrehozza azt a különleges,
jelentéses komplex hatást, amelyet közhelyesen ver -
bálisan megfogalmazhatatlan, tiszta táncnak, azaz
kortárstánc-etalonnak szokás nevezni. Fekete testek
fekete ruhákban sötét erôkrôl „beszélnek”, mégsem
banális a „történet”. Elismerem: a Philadanco! ezzel az
utolsó koreográfiával ideiglenesen okafogyottá tette az
ifjúkori élményre visszavezethetô Ailey-nosztalgiámat.
Sikerült ugyanis általa felismernem és elfogadnom az
idôk (s benne önmagunk) változását. Kortárs alkotás
ennél sokkal többet nem tehet. De Aileyék annak ide-
jén színesebb képet mutattak: négy esten tizenkét ko-
reográfiát mutattak be. Mindegyik izgalmas, figyelem-
re méltó volt, és akadt köztük nem egy remekmû is.                      

Pomádés fantom bolyong a Tháliába költözött
Budapesti Operettszínház falai között, és fôként lila-
azúr színekkel, virág formában villódzó fényekkel, vil-
lanykörtékkel telehintett háttéréggel és forgó mamut-
díszlettel torzítja revüvé a többnyire keresztnevekkel
címzett elôadásokat. Megkockáztatom: fotó alapján
csak a legapróbb részletek segítenének eldönteni, vol-
taképpen melyik produkcióról van éppen szó. Ezúttal
piszkosfehér (természetesen színesre világított), csip-
keszerûen áttört, egyébként számos szerepét kiválóan
betöltô épületelôtér vagy veranda tornyosul a színpad
közepén. Hátul ibolyaszín óriásdrapéria, vetített
Lánchíd vagy csillagok (megjegyzem: hóesésben ritka
jelenség a csillagos égbolt, ám karácsonykor minden
lehetséges). Abigélnek minden hatás ellenére derenge-
nek egyéni vonásai. 

Szabó Magda mûve túlmutat ugyan a diákregény ke-
retein, de bája éppen a még tiszta, de már a világra (vi-
lágégésre) nyíló diákszem rajzolta képben rejlik. Két -
ségtelen, hogy a szerzôtrió (Kocsák Tibor, Somogyi

Szilárd, Miklós Tibor) által belegondolt komor és pate-
tikus árnyalatok nagyszínpadra emelése logikus, leg-
alábbis kockázatmentes megoldásnak tûnik. A gyer-
mekszem azonban elvész az elôadásban. A csorba
tompítására egy kiragadott s késôbb megismétlôdô je-
lenet (a majdnem végzetes kulcskeresés) indítja el a
cselekményt – Gina és a nézô elôtt tehát egy emlék-
film pereg le, amelyre azonban a kezdô gesztuson kí-
vül semmi sem utal. 

Kocsák Tibor zeneszerzô nem támogatta meg szol-
gaian az Operettszínház fantomját – Abigélt egy lehe-
letnyi választja el attól, hogy saját arca legyen, néhány
kegyes pillanatban rá is talál. Zeneileg és színrevitelé-
ben is szellemes Gina és a terrárium meghiúsult há-
zasságának története, de a dal regiszterén késôbb ke-
vésszer „zongoráznak”. Különös az alkotók tartózko-
dása a könnyedségtôl és a fricskától, holott nem
fel tétlenül a harsogó nagyária mutathat önmagán túl-
ra. Mintha – feleslegesen – igazolni kívánnák a musi-
cal mûfajának komolyságát. Az árkodi Matula Leány -
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z Abigél címû regény sorai mögött vöröslô vészkiáltás zeng a musicalszínpadon. Szabó Magda
mûvébôl nagy formátumú elôadást álmodtak az ôsbemutató alkotói. A papírforma szerint azonban

az elmaradhatatlan színorgia viharában könnyen elvesznek a finomabb árnyalatok. Tömegcikknek álcázva
gördülnek a közönség elé az értékes pillanatok is, és a reflektorfénytôl elvakítva igen nehéz fellelni ôket.
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nevelô Intézet mégiscsak megtelik olykor élettel, hála
többek között Peller Anna bájosan balga Tormájának
és Szendy Szilvi paprikásan karcos Kis Marijának.
Csonka András Kônig tanár úr öregbítô sminkkel és
ôszítôporral rá szabott, de lötyögô szerepében aligha
kap teret a tétovaságon túli vonások megmutatására
(még „gyôzelme” pillanatában sem). Homonnay Zsolt
Kalmár tanár úr súlytalanított bonvivánszerepében
elegáns és tisztelni való, mintegy látványosságként van
jelen a színpadon, osztályához nemigen fûzik érzelmi
szálak. Különös, hogy Zsuzsanna nôvérhez (Nádasi
Veronika) sem, aki – Vitay Georgina személyesebb
igazságai mellett – a világhoz kiáltó, a lelket menteni
vágyó dalokat énekli. Alakítása sokszínû: lágy és hatá-
rozott, félszeg és áradó. Nem hat meglepetésként,
hogy a melegszívû, életteli pezsgés a Horn Mici szere-
pére invitált Udvaros Dorottya kiváltsága. Jelenléte
sem képes ugyan megolvasztani a profizmus jégtömb-
jét, de önmagában brillírozva is jótékonyan támogatja
társait. Balikó Tamás Torma Gedeonjának tömbös fe-
ketesége nyomasztóan prózai jelenség ebben a néha
túl poétikus közegben, és e nagyság fenyegetettségével
többet hoz be a külvilág ôrületébôl, mint a vörösre szí-
nezett frontjelenetek. Földes Tamás Vitay tábornok va-
lószerû, de kidolgozatlan szerepében igazat mond, és
a lányának tett, még a sejtett vég elôtti szeretetvallo-
mása sem hat érzelgésnek. Mészáros Árpád Zsolt
Kuncz Ferijébôl az elsô pillanatban bûzlik az intrika és
az ôszintétlenség, nem adatik neki széles skála, de tol-
mácsolása erôteljes. Az energia és a hit menti Vágó
Zsuzsi Vitay Georgináját is. A slágergyanús (de nem
jellegzetes) dalokban tökéletesen áll helyt: színházfalakat

FENT: Csonka András (Kônig tanár úr)
LENT: Udvaros Dorottya (Horn Mici) 
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repesztô erôvel énekel a semmibe vetett diáklány fáj-
dalmáról, elesettségérôl és csalódásáról. Alkalmanként
képes a varázslatra, de egészében néhány szipogáson
és szeppenésen kívül nemigen rajzol személyiségívet,
és éppen nézôpontjának összetettsége és fontossága
nem tükrözôdik alakításában (néhány kimerevített je-
lenetben legalább külsôleg van erre lehetôsége, hiszen
kommentálhatja a megfagyott történéseket). A hiány -
érzetért viselt felelôsség nem(csak) a színésznô vállát
nyomasztja: a kifelé építkezô (és folyton forgó) formá-
ban szinte lehetetlen befelé nézni, a pacifista „Abi gél-
küldetés” fontosabbá válik a lány sorsánál. 

Abigél csodatételeit mindannyiszor sejtetô, földön-
túli dallam és ködgomolygás kíséri. Az éterien remegô
dalokat a történet felnôtt nôi szereplôi éneklik (a finá-
léban sokszorozott erôvel), egyfajta békeangyalként,

így viszont Kônig tanár úr figurája és leleplezése értel-
mezhetetlenné válik, s nem több üres, kényszerû gesz-
tusnál. 

A zenei egyénítésnek, illetve egységesítésnek alig
akad további példája. Vannak a dallamszövetbôl töké-
letesen kilógó melódiák, például a Mimó néni teáját
megéneklô békebeli bugyutaság. Nincs hasonszôrû
társa Horn Mici tangójának sem, de annak elevensége
és humora legalább levegôt enged a terembe. A nagy-
áriák a forgó díszlettel megtámasztva zengik a világ
igazságtalanságát. Számos dal hatásos és borzongató,
de az Abigél repertoárját végigfülelve megállapítható: a
zene olyannyira maga alá temette Ginát internátusos-
tul, hogy bármely háborús-szerelmes történet kíséreté-
re alkalmas lenne. A fantom Abigél fedônevû akciója
sikert hozott.

A SZÍNHÁZ folyóirat pályázatot hirdet a mai magyar
színház kérdéseit elemzô írásokra. Olyan kritikai
hang vételû, elemzô szemléletû tanulmányokat, esz-
széket, vizsgálatokat, kutatásokat várunk bármilyen
mûfajban, amelyek rámutatnak a kortárs magyar
színház meghatározó jelenségeire, állapotának átfo-
gó elemzésére törekszenek. Továbbá kiemelkedô
(budapesti, vidéki, határon túli) színházak, alkotó
sze mélyiségek, mûhelyek, jelenségek (kortárs drá-
ma, különbözô színházi stílusok, iskolák, hagyomá-
nyok vagy a közönség) helyének, mû vészi, társadal-
mi szerepének elemzését célozzák meg.

• A pályázat célja inspirálni a mai magyar színház
átfogó vizsgálatát, serkenteni a kritikai szellemû
elemzést. 

• A pályázat jeligés.

• Pályázatot nyújthat be bárki magyar állampolgár,
határon túli vagy külföldi szerzô még nem publikált
írással. 

• FIGYELEM! AZ ÁPRILISI KIÍRÁSHOZ KÉPEST
RÉSZBEN MÓDOSÍTOTT FELTÉTELEK!

• Terjedelmi korlátok: minimum 20 000 – maxi-
mum 40 000 karakter. Az ennél nagyobb terje-
delmû írásoknál – készülôben lévô, monografikus

elemzések, könyvek fejezetei, kutatások anyagai
stb. – a tervbe vett mû vázlatát a pályázattal együtt
kérjük benyújtani. 

• A pályázatot zárt borítékban 3 nyomtatott pél -
dányban kérjük benyújtani, ugyanebbe a borí-
tékba lezárt kisborítékban mellé kelve a pályázó
nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.
A kisborítékra, valamint a tanulmány minden pél-
dányára kérjük felírni a választott jeligét.  

• A nem titkosított pályázatokat a pályázatból
kizárjuk.

• Pályázati határidô: 2008. augusztus 1. 

• Díjak: I. díj – 300 000 Ft
II. díj – 200 000 Ft
III. díj – 100 000 Ft

• A pályázatot szakmai zsûri bírálja el. Bírálók:
Fodor Géza, Radics Viktória, Schilling Árpád, va la -
mint a SZÍNHÁZ folyóirat szer kesztôi (1 szavazat). 

• Eredményhirdetés: 2008. október 1.

A SZÍNHÁZ folyóirat fenntartja a jogot a nyertes,
illet ve kiemelkedô pá lyázatok publikálására.  
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