
Csodák nincsenek. A ge-
nius loci, a hely szelleme 
bármilyen változás történ-
jék is a József Attila Szín-
ház életében, vezetésében, 
művészi gárdájában, győze-
delmeskedni fog. Kár itt 
komoly drámával, mélyre-
ható gondolkodással kísér-
letezni. Ez a színház a 
könnyű szórakoztatás ottho-
na — a kétkedők beszéltek 
így öt esztendeje, amikor 
a színház társulatában és 
szellemében alapvető átala-
kulás történt. S most az 
idei évad első bemutatója 
után a kétkedőik igazolód-
ni látszanak. A genius lo-
ci megifjodva, fölfrissülve, 
megszépülve bár — miként 
maga az épület is — föltá-
madott. 

Suppé Boccaccióját játsz-
sza a színház. Egész ponto-
san Zell és Genée — az 
operett szövegírói — művé-
nek Boccaccio Dékameron-
jának fölhasználásával át-
átdolgozott — Iglódi István 
és Selmeczi György mun-
kája — változatát, Selmeczi 
György zenei vezetésével 
maivá újított muzsikával. 
Az előadás meglehetősen 
didaktikusán indul: a ma-
gába mélyedt Boccaccio fö-
lött az éteri, vagy nagyon 
is földi hangok műveiről 

kiáltanak ki egy-egy, leg-
többször elutasító mondatot. 
Ilyen a világ s az irodalom 
sorsa. Utóbb azonban, amint 
kibontakozik a történet, 
hatalmas tempó, jókedv, 
egészséges harsányság, lát-
vány és tartalom pontos 
egysége lesz úr a színen. A 
pajzán históriák magától 
értetődő nyíltsággal, hu-
morral, ám mindvégig 
ügyelve a jó ízlésre, eleve-
nednek meg a színen. Tán 
valamicskével kevesebb 
ugyan ebben az esetben is, 
ahogy a mondás szól, több 
lett volna. A színpadra iga-
zitoknak nem volt szívük 
elhagyni a rafinált legen-
dákból, a csúfondáros csel-
szövésekből, inkább hozzá-
tettek az eredeti alapján. 
Imígyen azonban túlságo-
san is elnyújtották a játé-
kot, és az egyre jobban bur-
jánzó cselekményt alig tud-
ták befejezni. Erről tanús-
kodik az utójátéknak vagy 
kiváló tapsrendnek is beil-
lő dalismétléssor a harma-
dik fölvonás végén. 

Ami azonban egyértel-
műen magávalragadó a Jó-
zsef Attila Színház előadá-
sában, az a zenei földolgo-
zás és a rendezői-színészi 
megfogalmazás. Selmeczi 
György zenét és színházat 

Boccaccio. Szabó Éva, Józsa Imre, Szerencsi Éva és Borbély 
László 

mas efféle játékok jó szín-
vonalú megvalósítására. 

Hajdú László mesevilá-
got idéző díszletei közt Ke-
menes Fanni tarka, válto-
zatos kosztümjeiben a szí-
nészek nagy lendülettel ve-
szik birtokukba Boccaccio 
hat évszázados világát. 
Mindenekelőtt Józsa Imre, 
aki annyi esetlen bájjal, 

Győzedelmeskedett hát a 
hely szelleme? A förgeteges 
előadás erre utal. Még in-
kább arra: a következetes 
színházi munka meghozza 
eredményét. S ha időnként 
a könnyű műfajban is, ám 
tegye. Csak a mérce ma-
radjon magasan. 
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együtt érző és értő munká-
ja nem először hozott jeles 
sikert e színházba. Most 
Suppé másfél százados mu-
zsikáját illetlen meghamisí-
tás nélkül úgy hangszerel-
te, hangolta, ritmizálta mai 
ízlésünkre, hogy az egyszer-
re őrizte meg alkotójának 
zenei világát és teremtette 
meg egy modern zenés já-
ték alapját, hangulatát. Rá-
adásul Selmeczi karnagy-
ként is úgy él együtt a szí-
nészekkel, hogy a társulat 
elsősorban prózai művekre 
szerződött művészeivel is 
könnyedén teremti meg a 
tiszta zenei hangzást. 

Iglódi István tiszta stí-
lusérzékkel, nagyszerű tem-
póban, színesen, humorral 
bonyolítja a történetet, ve-
zeti színészeit. S ami külö-
nösen fontos: ez az előadás 
nyilvánvalóvá tette, sike-
rült létrehoznia egy olyan 
fiatal együttest, amely szí-
nészetében, zenei fölké-
szültségében, mozgáskul-
túrájában egyaránt alkal-

ügyetlen kedvességgel, för-
geteges humorral és kiváló 
énekesi teljesítménnyel je-
leníti meg Pietro figuráját, 
hogy tökéletesen meggyőz 
nemcsak Palermo hercegé-
nek alakjáról, hanem kivé-
teles komikusi adottságai-
ról is. Egyenrangú partne-
re énekesként is Borbély 
László fanyarabb, iróniát 
is sejtető Leonettója is. 
Mellettük néhol halványabb 
színeket mutat Rátóti Zol-
tán vonzó Boccacciója. A 
szerelmes és szerelemre vá-
gyó asszonyokat, lányokat 
kedvvel, színesen formázza 
Kocsis Judit, Szerencsi Éva,
Radó Denise és Incze Ildi-
kó. Bővérű, egészséges hu-
morról tesz példamutató 
tanúságot Szabó Éva Pet-
ronellája. Az álszemérmes 
prüdéria képviselőit, a bor-
bélyt Vitai András     ,   a     sza-
tócsot Nagy Miklós karak-
teresen hozza. Fölöslegesen 
harsány és erőltetetten túl-
játszott viszont Zsolnay 
András bodnárja. 




