
nagyobb csorbulások nélkül. Talán két
jellegzetesebb példára utalnánk. Az óko-
médiák ideológiai magvát hordozó „agon"-
nak (versenynek, vitának) ezúttal igen
komoly jellege van. A verseny-ben vesztes
Pénia érvelése a szegénység serkentő és a
gazdagság rothasztó hatásáról az érvek és
ellenérvek pattogó pergőtüzében világítja
meg a mű legsúlyosabb gondolatát. Ezt a
feszes szellemi párharcot e helyütt a
Lüszisztratéból át-ültetett (ott a maga
helyén tökéletes drámai funkciót betöltő,
emitt viszont funkció nélküli nevettető
„bemondásokká" üresedett) szexuális
célzásokkal bővítette ki az átdolgozás.
Ami által a Péniát játszó színész kissé
bizalmaskodó előadását hozzátéve
pillanatnyilag csakugyan nevettetőbbé, de
tartalmában elmosódottabbá vált a tömör,
lényegretörő vitajelenet.

Az arisztophanészi szerkesztés ugyanis
látszólagos lazasága mellett feszesen cél-
ratörő: a Plutosz minden mozzanata az
alapeszme megismételt kifejezését szol-
gálja. A más művekből (Békák, Madarak,

Lüszisztraté stb.) túl nagy adagban be-
iktatott szövegrészek ezúttal nemegyszer a
céltól eltérítő komikus ötletekké, gegekké
válnak, amelyek időnként óhatatlanul
felhígítják az eredeti mű körvonalait,
határozott szituációit.

Az előjátékot is önmagában szellemes-
nek és dramaturgiailag indokolhatónak, de
hatásában mégis túlméretezettnek,
szerteágazónak éreztük. A beiktatott mu-
latságos epizódok értelemszerűen csak-
ugyan exponálták a szituációt, de zsú-
foltságukkal mégis elterelték a néző fi-
gyelmét az eredeti komédia tökéletes
drámai feszültségű indításáról. Ebben
ugyanis a szolga Karión szitkozódik, mert
urával teljesen értelmetlenül rongyos, vak
csavargót kell kísérnie. Csak hosszas
késleltetés után tudja meg vele együtt a
néző is, hogy ura Apollón rejtélyes
jóslatának engedelmeskedve követi az
elébe vetődött ismeretlen idegent. Majd
újabb késleltetés után tudjuk meg, hogy a
tévelygő vak koldus maga Plutosz.

Az átdolgozót az alapszöveg ilyenfajta
fellazításainál nyilvánvalóan a színészek-
nek némi játéklehetőséget, a közönségnek
mulattatást nyújtó színpadi szükség-
szerűség vezérelte. Annál is inkább meg-
érthető a szövegnek ilyenfajta „feldobása",
mert a rendezőnek ezt az általában
nagyobb színpadokon vagy szabadtéri
fesztiválokon érvényesülő komédiát ez-
úttal a kamaraszínház miniatűr méretei
közt kellett sikerre vinnie, ahol kevés le-
hetőség nyílott arra, hogy a táncnak, ze

nének, általában a karnak nagyobb töme-
geket mozgató dekoratív lehetőségeivel
dúsítsa fel a rövid eredeti szöveget.

A kis színpadon Najmányi László ki-
tűnő játékteret biztosító, kék leplekből
készült díszletei között a rendező ötle-
tesen, jó iramot diktálva pergeti elevenen,
mozgalmasan a játékot. Az alsó és felső
színpadtér szellemes kihasználásával
elevenedik meg előttünk a Plutosz-kultusz
misztikus szertartása, majd az egyre
marakodóbbá váló tömeg arany-borjú
körüli frenetikus tánca.

Az együttes meggyőződéssel és élve-
zettel tolmácsolja a komédiát. Ariszto-
phanész és Kremilosz kettős szerepében
Kézdy György kitűnő rátermettséggel,
nagy határozottsággal vezeti az egész
játékot. Kremilosza hitelesen járja be az
utat a társadalmi igazságtevést elhatározó
szegény földművestől, a Plutosz házi-
gazdájává vált, már-már hatalmaskodó
népvezérig. Energikus alakítását szeren-
csésen ellenpontozza szolgájának, Kari-
onnak szerepében Szegváry Menyhért
bohókásan játékos, könnyed, sokszínű
farsangi komédiázása. Szellemes rendezői
fogással Plutosz és Pénia szerepét
egyazon színész, Faludy László játssza
hatásos színpadi jelenléttel, sok bölcses-
séggel és humorral. A játékában pilla-
natokra felvillanó kissé operettes árnya-
latokat feledteti a szép befejezés: az em-
bert kereső, csalódott Plutosz tragikus
egyszerűsége. A Szikophanta vissza-
taszító szerepében figyelemre méltó,
gyilkosan komikus alakítást nyújt N.
Szabó Sándor. Tetszett a vénasszony
groteszk epizódját hitelesen és mérték-
tartással megformáló Sólyom Kati. A
szegény földműves feleségét alakító fiatal
Joó Katalin érdekes színpadi megjelenése
érzésünk szerint a későbbiek során jobban
testére szabott szerepekben a mostaninál
hatásosabban fog érvényesül-ni. Paál
Lászlót biztos tudása és fanyar humora
segítette a Karvezető és különösképpen a
jómódú szomszéd nem éppen könnyű
jeleneteinek tapintatos megoldásában.
Harkányi János, Bobor György és Takács
Gyula egyaránt hasznos részt-vevői az
előadásnak. Jól sikerültek, szellemesek
Najmányi László jelmezei.

Arisztophanész: Plutosz (Pécsi Nemzeti Szín-
ház)

Rendező: Karinthy Márton. Díszlet- és
jelmeztervező: Najmányi László.

Szereplők: Kézdy György, Szegváry Meny-
hért, Joó Katalin, Sólyom Kati, Faludy
László, Paál László, Harkányi János, Bobor
György, Takács Gyula, N. Szabó Sándor.

CSÍK ISTVÁN

Hol terem a magyar
néző?

Az országjáró paraván

Nem ismerem a statisztikát, mégis, majd-
nem bizonyos vagyok benne, hogy az
előadások számát tekintve az Állami
Bábszínház a világ legnagyobb színháza.
Évente több mint másfélezerszer jelen-
nek meg a bábok a paraván felett, s e
másfélezer előadás közel kétharmadát az
úgynevezett vidéki társulat produkálja.

Különös sorsú előadások ezek. Talál-
kozhatunk velük Zalától Szabolcsig, Bé-
késtől Nógrádig minden megyében, a
fővárosban azonban elég ritkán, s akkor
is elsősorban a peremkerületekben.
Százezrek látják őket évről évre, de a
szakmai kritika szinte sohasem foglalko-
zik velük. Pedig ezeknek az előadások-
nak a nézőterén ülnek, tapsolnak, visong-
nak a majdani színházlátogatók; ezeken
az előadásokon találkoznak először a
színház varázsával, azzal a sajátos világ-
gal, amely ha megragadja őket, egész éle-
tüket gazdagabbá teheti.

Nem lehet közömbös egyetlen szín-
házat szerető ember számára sem, hogy a
kis nézők mit kapnak és hogyan. A
gyermekek rendkívül fogékonyak, s na-
gyon hálásak azért, amit nyújtanak ne-
kik; de ha a színházzal való első találko-
zások szerencsétlenül sikerednek, annak
egész életre nyoma marad. S nem is
könnyű javítani. Hiszen az ezerötszáz
előadás csak akkor tűnik soknak, ha
egyetlen színház viszonylag nem nagy
társulatát számítjuk; ha arra gondolunk,
hogy hazánkban hozzávetőlegesen egy-
millió olyan korú gyerek van, akinek a
bábszínház nyújthatja a színház igézetét,
egymillió olyan fiatal, akivel a bábok sze-
rettethetik meg az élő színházművészetet
- ez az előadásszám rettentően kevés.
Kétszer, háromszor ennyi előadás sem
lenne sok, hiszen a kisebb településeken
is, ahová évente egyszer jut el valamelyik
utazó társulat, öt-hat előadásra lenne
igény.

Ezeknek ,a mindenfelől jelentkező
igények szorításának köszönhettem ma-
gam is, hogy módom volt végignézni az
országjáró előadásokat - legalábbis nagy
részüket. Nyáron ugyanis a délelőtti, kora
délutáni órákban a budapesti szabadtéri
színpadokon állítják fel e sokfelé



járt paravánokat, s így mód nyílik arra,
hogy a budapesti néző is találkozhasson a
Csizmás Kandúrral és a többiekkel.

Varázslat - napfényben

A bábszínházi szakemberek nem szeretik
a szabadtéri előadásokat, a bábszínészek
pedig valósággal gyűlölik. Sok szem-
pontból igazuk van. A gyerekeknek nem
lehet este játszani, amikor sötét van, s

napvilágnál használhatatlanná válnak a
világítási trükkök, a színeket tüzesebbé
tevő, a formákat plasztikusabban ki-
domborító s a mozgatás eszközeit jó-
tékonyan elrejtő fényeffektusok. A szél-
ben hajlongó fák, a kirekeszthetetlen
városi zajok, de a színpad fölött köröző,
csivitelő madarak is kérlelhetetlen ellen-
felek: megosztják a gyerekek figyelmét.
Ilyen körülmények között sokkalta ne-

hezebb a színpad irányába kényszeríteni a
kalandozó tekinteteket, megragadni a
csapongó gondolatokat. Mégis, a nap-
fény, a szabad ég ad valamit cserébe, ami
kárpótolhatná a berzenkedő színészeket is.
A hajdani vásárok komédiáinak, a
régenvolt bábjátékosok, képmutogató
emberek produkcióinak hangulata valami
különös, sajátos izgalmat, színt ad az
előadásoknak. Igaz, hogy ez elsősorban a
felnőtt nézőket ragadja magával; a gye-
rekek akkor figyelnek tágra nyílt
szemmel, minden mást kikapcsolva, csak
a színpadra, ha nekik szólnak - s ha jó az
előadás.

Mert a gyerekeknek előadást csinálni
külön művészet. Ehhez az kell, hogy szer-
ző és tervező, színész és rendező közös
nyelvet beszéljen velük; megtalálja azt a
hangot, amelyen ebben a közegben
beszélni lehet. Mert jaj annak, aki hisz a
közhelyeknek, aki gügyög vagy ne-
gédeskedik: a kegyetlen gyermeknézők
minden bizonnyal közönyre ítélik. Ér-
dektelenségre.

A gyerek nem „kis felnőtt", de nem is
gügye. Csak másképp gondolkozik, mint a
szülei, mást fogad el realitásnak, s
fantáziája is szabadabban szárnyal, mint az
idősebbeké, akiknél gondos és rend-
szerető kezek többnyire végzetesen gátat
szabtak mindenféle szárnyalásnak.

Szeretném sietve megjegyezni, hogy
azokban az előadásokban, amelyeket
végignéztem, a művészek megtalálták ezt
a hangot, s nemcsak a hangot, a
hangsúlyokat is. Ha néha-néha akadt is
egy-egy disszonáns akkord, egy-két olyan
szóvicc, amelyen inkább csak az elrontott
ízlésű felnőttek nevetnek, vagy néhány
olyan motívum, ami nehezen fér bele a
gyermeki világképbe, nem zökkentette ki
a kis nézőket színházi áhítatukból,
átsiklottak felette, mert hatott rájuk az
egész.

A mesék metamorfózisa
A bábjáték természetes közege a mese. De
napjainkban már egy kis baj van a
mesékkel.

A népmese évszázadokon át megőriz-
hette függetlenségét: formálódva, csi-
szolódva, de lényegében változatlanul
vándorolt szájról szájra, nemzedékről
nemzedékre. Apa és fiú, szülő és gyermek
szinte azonos kulturális körben mozgott,
tapasztalati úton is többé-kevésbé azonos
ismereteket szerzett, könnyű volt hát
elfogadni és befogadni az ebből a világból
mesévé eszményített helyzeteket és
képeket. Ma némileg

A Csizmás Kandúr a Bábszínházban



bonyolultabb a helyzet. A hajdani kis-
fiúnak könnyű volt megalkotnia a táltos
képét: egyszerűen csodás tulajdonságokkal
ruházta fel a kedves lovat, amellyel
naponta találkozott. Számára a mégoly
stilizált báb is egyértelműen felidézte a
lovat, a táltost. De vajon ugyanilyen
könnyen cl tudja-e képzelni a táltost a
nagyvárosi gyermek, aki már a lovat is
elsősorban csak a meséből ismeri? Ter-
mészetesen ez utóbbi gyerek is lelkesedik a
táltos paripákért. Csak valahogy más-ként.

A meséket tehát valamilyen formában
adaptálni kell, közelíteni a mai közeghez,
amelyben élünk, és ez - valljuk be őszintén
- nagyon nehéz. Mert itt igazán nem lehet
vulgárisan „fordítani". . .

Ha végignézzük a Bábszínház reper-
toárját, azt tapasztalhatjuk, hogy szinte
minden egyes előadás más-más formában
kísérli meg napjainkat belopni a mesék
birodalmába. Vegyük sorra e lehetséges
utakat.

Az eredendő népmese

Ha a népmesei motívumok szinte vál-
toztatás nélkül kerülnek egymás mellé, ha
a dramaturgiai rendszerben az egy-kori
mesélők játékos cselekménybonyolítása él
tovább, akkor a hétköznapi ízek a
dialógusokban kapnak helyet. Jó példa
erre az Ezüstfurulya. Szilágyi Dezső
szövegkönyve szinte klasszikus népmese,
de annak ellenére, hogy a párbeszédekben
is makacsul őriz bizonyos népmesei
fordulatokat, s előszeretettel használ olyan
ódon ízű szavakat, amelyek bizony meg-
meghökkentik a színpadra csodálkozó, ám
a régi magyar irodalmi nyelv-ben járatlan
gyermekeket, mégis úgy beszélteti
bábhőseit, a háromfejű sárkányt s a
gonosz udvarmestert, az alamuszi királyt s
tündérszép Ilonát, hogy a
gyermekközönség habozás nélkül el-
fogadja az ismeretlen szavakat is. A ter-
vezők, a díszleteket megformáló Ország
Lili s a bábokat kigondoló Bródy Vera
fantáziája is összhangba tudta hozni a
formákat és színeket a dialógusok hang-
vételével; nekik természetesen könnyebb
dolguk volt. Korunk formanyelve, az a
képi világ, amelyre gyermekeink rányitják
szemüket, korántsem áll olyan távol a
szigorú népi formáktól, ősi motívumoktól,
mint ahogy azt sokan hiszik. A Szőnyi
Kató rendezte produkció színészei,
Demeter Sára, Román Katalin, Blasek
Gyöngyi, Horváth Károly, Bognár Péter s
Korzsényi Tibor a mozgatásban is olyan
megoldásokkal kísérletez-

nek, amelyek híven illeszkednek a dialó-
gusokhoz. Az ötletes játék, a szellemes
animáció az igazi mese varázsával aján-
dékozza meg a gyermekeket.

Jancsi és Juliska története már lénye-
gesen több dramaturgiai változtatáson
ment keresztül. Eltűntek vagy lényegesen
tompultak az eredeti mese kegyetlen
motívumai, s egy játékos kettős: a manó
és a medve az imitt-amott megmaradó,
szorongató feszültséget is játékos izga-
lomba, nevetésbe oldja. A szövegkönyv-
író Szilágyi Dezső s az előadást rendező
Óhidy Lehel igyekeztek minél több al-
kalmat teremteni a gyermeknézők akti-
vizálására: az előadást dicséri, hogy a
nézőtéren elmosódnak a korkülönbségek s
a tíz év körüli „felnőtt közönség"

ugyanolyan lelkesen ismétli, mondja a
számára előírt szöveget, mint a cselek-
ményt követni alig tudó négy-öt-hat éve-
sek. A nézők aktivizálását, az események-
be való bekapcsolását jól szolgálja a
színészek játéka is; a mozgatással és
szövegmondással provokálják ki közön-
ségükből, hogy beleszóljanak, állást
foglaljanak olyankor is, amikor nem
egyenesen nekik szegeznek valamilyen
kérdést. E társulat színészei: Bánky Ró-
bert, Györkös Kató, Meixler Ildikó,
Bognár Péter, Csajághy Béla, Hetey
László.

Tóth Eszter Csizmás Kandúrja meg-
lehetősen szabadon variálja a mese-
motívumokat, s éppen azáltal, hogy
közelít a mához, a mai valósághoz, hogy
Hollófernyiges varázsló naivságát, hiú
dicsekvését, amellyel egérré változtatja
magát, a szereplés vágyával magyarázza -
Csizmás Kandúr, a legyőzhetetlen
macska, aki egy kis furfangért sem megy
a szomszédba, újságírónak adja ki ma-gát
-, ritka sikert ér el ifjú nézői körében.

Ugyanakkor néha már túlzott a mára
kacsintás, s kilóg a meséből egy-egy
gondolat. Szerencsére Koós Iván nagy-
szerű bábui, Urbán Gyula szellemes ren-
dezése s a poénokat ízléssel kiaknázó
színészek: Dörögdy Miklós, Magyar
Attila, Vanyó János, K. Kovács István,
Simándi Anna, Kaszner Irén ilyenkor is
átsegítik az előadást e buktatókon.

A mese vonzásában

Mesemotívumokból, afrikai népmesék
elemeiből építkezik a Foltos és Fülenagy
írója, G. Vladicsina s adaptálója Tarbay
Ede is; de már ők sokkalta inkább mesét
teremtenek, mint mesét dramatizálnak.
Foltos és Fülenagy története ideális
bábjáték: az egymáshoz kapcsolódó s
egymástól mégis független két rész
elsősorban a kisebbek számára teremt
lehetőséget az azonosulásra. A jó érte-
lemben bájos történetet már nemegyszer
sikerre vitték a Bábszínház művészei; a
most látható előadás érdekessége, hogy a
Bródy Vera tervezte bábokkal, Szőnyi
Kató rendezésében a bábszínészképző
stúdió végzős hallgatói vizsgáznak ezzel a
darabbal. Pontosabban, vizsgáztak, hiszen
régen megvolt már a vizsgaelőadás, de
akkora volt az érdeklődés, s oly nagy a
siker, hogy a kis társulat egyelő-re -
együtt maradt. S a nézők, gyerekek és
felnőttek egyaránt élvezettel nézhetik az
ifjú bábszínészek magabiztos és lelkes
produkcióját.

Eredeti mese, írói lelemény szolgált a
legfrissebb produkció alapjául is. Tamási
Áron Szegény ördöge és Weöres Sándor
Csalóka Pétere egy műsorban Furfangosok
címen került a közönség elé. Tamási ízes,
pajkos meséje, Weöres játékos, könnyed
története, amelyben helyet kaptak a költő
szinte minden óvodás számára ismerős

Jelenet A kacsalaki rejtély bábszínházi előadásából



versei is, stilárisan talán nem illenek össze,
de egymáshoz kapcsolja őket a költőiség.
Ezt a költőiséget fejezik ki, a stiláris kü-
lönbségek iránt is érzékenyen, Ország Lili
bábjai és díszletei; Bánd Anna rendezése
izgalmas mozgatással teremti meg a
szöveg színpadi közegét. A szereplők -
Fóthy Edit, Turcsányi Erzsébet, Galamb
György, Háray Ferenc, Leviczky Andor -
rendkívül magabiztosan játszanak: a
bábok úgy táncolnak a paraván felett, mint
a színész kezének-testének szerves részei.

Lényegében mese, de ízig-vérig mai
mese Urbán Gyula „bábkrimije", A ka-
csalaki rejtély. Ajándék ez az előadás
azoknak a gyerekeknek, akiket a bűnügyi
történetek kezdetekor jólnevelt szüleik
elzavarnak a televízió képernyője elől:
megkapják Maigret felügyelő avagy
Columbo hadnagy nyomozásának izgal-
mait - mesébe oltva. A Bródy Vera
tervezte bábok a mai mese kívánalmainak
felelnek meg, ötletes, nagyszerű figurák;
Bánd Anna rendezése azt sugallja, hogy
érdemes lenne a színháznak - a régi mesék
s népmesék felidézése mellett - ezen az
úton tovább haladnia. A szereplők
Dörögdy Miklós, Kaszner Irén, K. Kovács
István, Magyar Attila, Simándi Anna,
Vanyó János érezhetően élvezet-tel
játszadoznak a krimi játékos műfajával.

Az országjárás előnyei

Az előadásokat nézve soha, egy percre sem
lehetett elfelejteni, hogy ezek a produk-
ciók vándorlásra születtek. Arra, hogy egy
autóbuszból ki- meg becsomagolva,
egyetlen nap alatt néha több helyen is
örömet, élményt szerezzenek a gyerekek-
nek. Ennek következtében felépítésük a
lehetőségekhez képest egyszerű, a díszle-
tek tömörek, de a bábok képzőművészeti
kialakítása sem lehet bőbeszédű. Ez a
tömörség minden egyes darabnak előnyére
válik: a nagy, látványos s öncélú
mozgáskavalkádok helyett kidolgozott,
részleteiben is telitalálatnak számító,
sokszor virtuóz bábmozgatást láttunk,
amellyel ha nem is mindig, de többnyire
lépést tart a színész hangja, a dialógusok-
ban rejlő színészi munka.

Az egyetlen pont, ahol - hála az elekt-
romos hangrögzítésnek - nincs szükség
tömörítésre s puritán egyszerűségre: a
zene. A zene, amely a bábjáték nagyszerű
kifejezőeszköze, nemcsak mint hangulati
tényező, hanem mint a mozgatás
ritmusának megszervezője és meghatá-
rozója is jelentős szerepet játszik. Ezek-

nek a funkcióknak felel meg Decsényi
János muzsikája - a Csizmás Kandúr néhány
zeneszámát a gyerekek már a nézőtérről
kifelé menet tovább dúdolják -, András
Béla melódiái az Ezüstfurulyában, Maros
Rudolf dallamai a Jancsi és Juliskában,

Kocsár Miklós zenéje a Furfangosokban
már dramaturgiai funkciókat is magára
vállal, csakúgy, mint A kacsalaki rejtély

zeneszerzője, Láng István.

A színek nyelve, a formák dramaturgiája

A következetesen egyszerű, tömör dísz-
letek, kifejező bábok tervezői többnyire
tiszta színekkel gazdálkodnak. A formai
elemek között, érthető módon, jelentős
szerephez jutottak a népi motívumok; de
felhasználásukból hiányzik minden
népieskedés. Egyetlen előadásban sem
találkozhattunk naturális megoldásokkal,
de édeskés, „hercig" figurákkal sem. A
bábok megformálásában uralkodik a
tárgyszerűség, az anyag: nem afféle
kicsinyített műemberkék táncolnak a
paraván felett, akik a „megszólalásig"
hasonlítanak az igazira, hanem tárgyak.
Őszintén, bevallottan tárgyak, amelyeket
humanizált a tervező s az animátor mű-
vészete. A mese logikájához, a gyermeki
képzeletvilághoz is ez áll közelebb: erre
szavaznak naponta, amikor a szülők nagy
bosszúságára sarokba vágják a beszélő-
alvó hajasbabát, s a főzőkanálból fabrikált
bábuval, a kutyává előléptetett,
cipőfűzőpórázon vezetett cipővel ját-
szanak.

Ami elszáll, és ami megmarad

A gyerekek... Végeredményben ők az
előadások igazi, érzékeny és megveszte-
gethetetlen kritikusai. Nem csak most,
nem csak a tapssal szavaznak, nem csak a
néma csenddel, a kitágult szemekkel
minősítenek; véleményük tíz, húsz, har-
minc év távlatából is visszhangzik, ami-
kor unottan legyintenek a színház szó
hallatán - vagy nem tudnak meglenni
nélküle. S ahányszor jegyet vesznek egy
színházi előadásra, az igényeikben vizs-
gáznak a hajdani bábszínházi előadások is.
A paraván előtt a jövő nézői ülnek; ezért
nagy felelősség nekik játszani.

GÁBOR ISTVÁN

Hervétől Gáspár Margitig

A Fővárosi Operettszínház évadjáról

A Fővárosi Operettszínház évek óta törek-szik
maibbá tenni arculatát. Egyrészt a
hagyományos operettelőadások
hozzáigazításával a megváltozott ízléshez,
másrészt a műfaj megújítását vállaló modern
musicalek műsorra tűzésével. A z itt következő
két írás erről a munkáról ad számot. A Gábor
István értékelő cikkét követő interjú után
megmarad bennünk a kérdés: elismerve az
operett és a musical szükségességét, vajon
feltétlenül e két műfajra kell-e bízni a fiatalok
zenei ízlésének nevelését, olyan nyomatékkal,
hogy külön ifjúsági bérletet indítanak ?

( A Szerk.)
Ha leltárt készítünk a Fővárosi Ope-

rettszínház 1975-76-os évadjáról, a mér-
leg föltétlenül pozitívnak mondható. Elő-
adták Hervé operettjét, a Nebáncsvirágot,
bemutattak egy eredeti musicalt, A kutya,
akit Bozzi úrnak hívtak címmel, műsorra
tűzték Lehár Ferenc operettjét, a Cigány-
szerelmet, és az évad a Csepeli Munkás-
otthonban zárult Gáspár Margit vígjá-
tékának, A z állam én vagyoknak zenés
változatával. A színház tehát e négy
darabbal úgyszólván mindenféle köte-
lezettségének eleget tett. Hű maradt a
bécsi hagyományokat kedvelő operett-
közönséghez, kitekintett a merészebb
harmóniavilágú francia zenés műfaj felé,
folytatta jól megkezdett munkásságát, a
musical területén, és nem maradt adósunk
a színészek drámai képességeit is próbára
tevő zenés vígjátékkal. Ha ez utóbbi
darabhoz, Gáspár Margit játékához
hozzáfűzzük, hogy ennek csepeli
bemutatója a színház és a művelődési
otthon között megkötött szocialista
szerződés első lépése, amelyet a szerződés
értelmében évadonként egy-egy bemutató
követ e munkásvidéken, akkor látnivaló,
hogy a Fővárosi Operettszínház ki akar
lépni megszokott közegéből, és új
területet, új közönséget kíván meghó-
dítani társulata számára.

Nebáncsvirág

Az első bemutatóra, pontosabban fel-
újításra, csak decemberben került sor,
amit aligha indokol ennek a sokszor
játszott népszerű francia operettnek, a
Nebáncsvirágnak az előkészítő munkája.


