
„Nyílik végre a lótuszvirág ?" 

A Mikádó meg azok a csodák 

Rejtjeles parancsok röp-
ködnek a négyes stú-

dióban a műterem és a 
vezérlőfülke között: 

— Bucsi! Told el a he-
gyeidet balra! 

— Lacikám! Ki mögé 
akarsz napot? 

— Gyerekek! Nyílik vég-
re az a lótuszvirág? 

Arról van szó Seregi 
László rendező és Molnár 
Miklós operatőr között, ho-
gyan állítsák be a szépsé-
ges Yum-Yum és a daliás 
Nanki Poo, azaz Szerencsi 
Éva és Farkas Bálint ket-
tősét. Hogyan barnál l janak 
a háttérben a hegyek, mi-
kor süssön pirosan a nap 
az egzotikus japán környe-
zetben. 

Bonyolult a felvétel. Far-
kas Bálint vagy tízszer is 
megkerüli Szerencsi Évát. 
Minden centiméterre vi-
gyázni kell, igazodni a má-
sik oldalról fotózott lótusz-
virág formáihoz és mére-
teihez. Végül minden si-
kerül és a jelenethez egy 
trükkötlet társul: a szerel-
mesek az ég kékjében 
úszva tovarepülnek. 

— Ennek a nagyoperett-
nek az az érdekessége, — 
mondja Seregi László —, 
hogy Suliivan, aki 1842-
től 1900-ig élt, tulajdon-
képpen az angol közálla-
potokról, a korrupciókról 
szóló librettóra komponál-
ta. Ez olyan jól sikerült 
számára, hogy Viktória 
királynő Sir-i rangra emel-
te, azaz lovaggá ütötte. A 
zene vígoperai igényű, du-
ettek. kvartettek, kvintet-

Kokónak kivégzést kell produkálnia, Nanki Poo a tervezett áldozat 
(Farkas Bálint és Kibédi Ervin) 

tek követik egymást, ezért 
éneklik olyan jeles éneke-
sek, mint Rozsos István, 
Ötvös Csilla, Mészöly Kata-
lin, Gilbert szövegkönyve 
csupa nonszensz és abszur-
ditás. Elképzelésünk sze-
rint a játékmegoldásoknak 
is itt a tévében csupa kép-
telenségnek kell lenniük. 

Mélyvörös ruhában Ki-
bédi Ervin közeledik, a 
főhóhérrá előléptetett Ko-
kó. 

— Imádom nézni a trük-
köket, beülni a vezérlőbe, 
figyelni, amint apró pont-
ból hatalmassá válok, vagy 
amint a fejem elmozdul a 
nyakamról. A felvételkor 
engem nyakon alul takar-
tak le. egy statisztának pe-

dig a fejét, s amikor azt 
éneklem, hogy jaj csak el 
ne veszítsem a fejem, a 
fejem a képernyőn elmoz-
dul és én az ujjaimmal 
hívom vissza. 

Bakó Márta jön át az 
apró japán hídon, „Cso-
Cso-Szán"-ra maszkírozva. 

— Kathisát játszom — 
mondja — ebben az ope-
rettben ő az „ügyeletes 
bányarém". Ő üldözi sze-
relmével az i f j ú Nanki 
Poo-t, s varrja végül ma-
gát a kényszerhelyzetben 
levő Kokó nyakába. A szí-
nészek dolga eléggé bonyo-
lult: a zene szépségének 
tökéletesen érvényesülni 
kell, ugyanakkor a játék 
markáns, mert a grotesz-

ket és a trükköt bele kell 
ágyazni a színészi kifeje-
zésmódba. Én például a 
többi között csontvázzá 
változom egyszer, a köny-
nyeim pedig a híd alatt 
fortyogó lávapatakká vál-
nak. 

Kigyullad a piros lámpa, 
a büféből az eddig ott bé-
kén sakkozó statiszták nya-
kukon kötéllel a főhóhér 
elé indulnak. 

— És még azt állítják 
rólam, hogy lírai lelkű 
operettrendező vagyok — 
mondja Seregi László. 

Közben ujjaival önkén-
telenül hurkot köt egy el-
heverő hóhérköté lből . . . 

Nagy Judit 

A másodtrombonos és a miniszter vitája Kathisa és a Mikádó 
(Farkas Bálint és Bodrogi Gyula) (Bakó Márta és Suka Sándor) 


