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„Lenin körúti
Broadway-produkció”

„Lenin körúti
Broadway-produkció”

Jelenet a Macskák 1983-as bemutatójáról

„Ha a vállalkozás elképesztő volt, az eredmény bámulatos. 

A nagyszerű balett-táncosok és a nagyszerűen táncoló szí-

nészek között nem észlelünk különbséget, s a harmonikus 

összbenyomás értékéből mit sem von le, hogy az utóbbiak-

kal talán tapintatosabban bánt a koreográfus, Seregi László.  

A koreográfiáról egyébként is csak felsőfokban beszélhetünk.”

Torda: Emberszabású Macskák
Ország Világ, 1983. április 20.

Bemutató: 1983.  március 25.



37az operaház fantomja

Az Operaház fantomja CSENGERI ATTILA, MILLER ZOLTÁN, SASVÁRI SÁNDOR
Christine Daaé, énekesnő BÍRÓ ESZTER, KIRÁLY LINDA, MAHÓ ANDREA
Raoul, Vicomta de Chagny HOMONNAY ZSOLT, MILLER ZOLTÁN, BOT GÁBOR
Carlotta Giudicelli, operaénekesnő PELLE ERZSÉBET, RÖSER ORSOLYA, SÁFÁR MÓNIKA
Umberto Piangi, operaénekes PANKOTAY PÉTER, ROZSOS ISTVÁN
Monsieur André, operaigazgató MIKÓ ISTVÁN, SZEREDNYEY BÉLA
Monsieur Firmin, operaigazgató GALBENISZ TOMASZ, WEIL RÓBERT
Madame Giry, balettmester BAJZA VIKTÓRIA, BENCZE ILONA
Meg Giry, a lánya, balettáncosnő HAFFNER ANIKÓ, KUTHY PATRÍCIA, LADINEK JUDIT
Joseph Bouquet, zsinórmester BARABÁS KISS ZOLTÁN, VIKIDÁL GYULA
Monsieur Reyer, korrepetítor
   (ficsúr az “Il Muto”-ban) BOGNÁR ZSOLT, LAKLÓTH ALADÁR
Monsieur Lefevre,
   az Operaház leköszönő igazgatója KOLTAI JÁNOS, LŐTE ATTILA
Árverési kikiáltó LESZNEK TIBOR, PUSZTASZERI KORNÉL
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a Fantom

L ondonba mentünk ki 1985-ben megnézni a Fantomot. 

Ketten: Seregi László és én. Elájultam. Lelkes és bol-

dog voltam. Zubogott a zene, magával ragadott az 

előadás képzőművészeti gazdagsága, a látvány szépsége és  

a csodálatos melódiák – nem tudtam magamhoz térni.

Seregi Lacinak nem tetszett. Egyáltalán nem tetszett. Ak-

kor nem értettem, miért, ma már tudom: számára nem volt 

benne feladat. A Macskák a tánc, a mozgás köré épül. A Fan-

tomban alig van tánc.

Nem tagadom, Seregi Laci elbizonytalanított, de a darab 

mégsem hagyott nyugodni. 

Úgy éreztem: akárhogyan, akármikor, akármilyen szer-

vezeti formában, de ezt a darabot be kell mutatni Budapes-

ten. Mindenáron meg akartam szerezni a darab játszási jo-

gát. Hosszú ideig úgy tűnt, hogy az angol jogtulajdonosok 

nem tárgyalnak non-replica jogokról, csak az eredeti változat 

kapható. Aztán a ’90-es évek elején felcsillant némi remény.  

De tudtam, a produkció olyan gigantikus méretű, hogy egyet-

len magyar színház sem képes önmagában kiállítani. Ezért há-

rom színház együttműködését próbáltam létrehozni: a Rock-

színházét, az Operettét és a Madáchét. Egyszerű rendezőként 

ez nem ment könnyen. Mindhárom színházból kaptam bízta-

tást, ha nem is nagyon erőset. Végül, miután hiányzott az erős 

központi akarat, a három színház sokféle érdekei ellehetetle-

nítették a tervet. 

Ezután közel tíz évig semmi.

a Fantom

Bemutató: 2003.  május 31

szirtes tamás
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„Nyelvet ölt
a saját műfajára”
„A Producerekkel a Madách Színház eljutott oda, hogy nem 

görcsösen akarja bizonyítani, szuperprodukció előadására ő 

is képes, nem erőszakosan felpörgetett tempóval és felsró-

folt hangerővel igyekszik bombázni a publikumot, mer laza, 

olykor akár halk és parodisztikus lenni. Meg meri mutatni a 

showbiznisz fonákját, van bátorsága nyelvet ölteni a saját 

műfajára. Szirtes Tamás rendezésében a Madách Színház 

úgy hozott létre szuperprodukciót, hogy ezzel nem hivalko-

dik, nem döngeti a mellét, és a direktor a premieren nem di-

cséri agyon a színpadon a saját társulata teljesítményét. Sze-

rényen is tudnak örülni.”

Bóta Gábor: Parodisztikus szuperprodukció
Magyar Hí rlap, 2006. június 6.

„Nyelvet ölt
a saját műfajára”

Bemutató: 2006.  júNius 2.

„Nincs mese: a Madách Színház a musicalek teátruma immár 

huszonhárom esztendeje, amikor is a Macskákat bemutatták. 

(…) A társulat bocsánat, de igaz: vérprofi. És persze telhetet-

len az ember, mert vágyik rá, hogy másik szereposztásokban 

is láthassa a produkciót… Nincs mese, a Madách musicalben 

verhetetlen Kelet-Közép-Európában.”

Szenkovits Péter: Profi a Producerek
Vas Népe, 2006. június 9. 
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Webber weblapján
ő a Fáraó

Ü lt egy fiatal, éppen csak, hogy felnőtt korú frissen végzett magyar zongoris-

ta egy bázeli színház zenekari árkában, ujjaival lelkesen verte a billentyűket, 

hogy a maga monumentalitásával megszólaljon a musicalirodalom operai 

igényességű gyöngyszeme, Az Operaház Fantomja. A fiatalembert Posta Victornak hívták. 

Miközben lapozta a kottát, fel-fel pillantott a színpadra, és arról ábrándozott, hogy egy nap 

ő áll majd ott, arcán az összetéveszthetetlen hófehér maszkkal, és ő ragadja el Christine-t 

a szerelmes Raoultól. Akkor határozta el, hogy ha egyszer annyi idős lesz, megpróbálja. 

Bár énekes képzettsége is volt, az álom – akkor még – nagyon távolinak tűnt. 

Posta Victor azonban nem a zongora mellett várt a nagy pillanatra. Inkább elkezdett 

szereplőválogatásra járni, nem is eredménytelenül: sorra kapta a musicalfőszerepeket, 

bejárta Svájc legnagyobb városait, ám ahhoz, hogy valóra váljon az, amiről ábrándozott, 

először ki kellett tanulnia a színészmesterséget. Sikerei csúcsán hátat fordított Svájcnak, 

hazatért Magyarországra, és felvételizett a főiskolára. Sikerrel járt, beülhetett az iskola-

padba. Kerényi Imre osztályában a zenés mesterséget Szirtes Tamás tanította neki. Így 

ismerve képességeit – és talán ambícióit is – tanára hívta el a Fantom pótmeghallgatásá-

ra, amikor Miller Zoltán visszaadta a szerepet. Épp idejében, hiszen lehetőséget kapott, 

hogy Svájcban onnan folytassa, ahol abbahagyta. Ő azonban a maradás mellett döntött.

Posta Victor

Webber weblapján
ő a Fáraó

Webber weblapján
ő a Fáraó

Posta Victor a Fáraó szerepében
a József és a színes szélesvásznú
álomkabátban – 2008.
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Bár a meghallgatás jól sikerült, még két év telt el, mire ott állhatott a színpadon a címszerepben 

és lepillanthatott a zenekari árokban játszó zongoristára. Főiskolásként ugyanis kisebb szerepeket ját-

szott a Volt egyszer egy csapatban és a Producerekben, álmai előadásában csak „tartalékfantom” lehe-

tett, csak akkor léphetett volna fel, ha az összes többi Fantom egyszerre mondta volna le az előadást, 

ilyen azonban nem történt. Ám, amint ráütötték a pecsétet színészi diplomájára, megnyílt előtte az út, 

és huszonnyolc évesen, a világ legfiatalabb Fantomjaként révbe ért. Az első előadásra ma is jól emlék-

szik. Mindössze két próba után állt be a produkcióba, DVD alapján tanulta meg a járásokat. Egyedül arra 

nem számított, hogy milyen kényelmetlen az áhított maszkban énekelni… A kollégák azonnal maguk 

közé fogadták, és ez a barátságos légkör azóta is töretlen: a Madách többek között erről is híres a ma-

gyar színházi világban. 

Azóta több mint százszor öltötte magára a nagy fekete köpenyt, amellyel egyszer meg is gyűlt  

a baja. Amikor az első felvonásban Christine öltözőjében megjelenik a tükörben, a díszítők egy taka-

rófalat tesznek mögé, hogy a felcsillanó fény ne borítsa be és tegye láthatóvá a színpad hátulját. Ám 

a rögzítéskor a tükör mögött rejtőző ifjú Fantom köpenyét is sikerült a színpadhoz erősíteni, aki hiába 

próbált előlépni a világosságból, a köpeny visszarántotta. Az utolsó pillanatban szerencsére kiszaba-

dították váratlan fogságából, így a nézők semmit sem vettek észre.

A József és a színes szélesvásznú álomkabát Fáraójára különösen büszke. Alaposan felkészült  

a produkcióra, hosszan tanulmányozta Elvis Presley munkásságát, hiszen a darabban Egyiptom ural-

kodója Elvis-imitátorként lép színre. A közönségsiker mellett Posta Victor még egy komoly elismerést 

begyűjtött. Andrew Lloyd Webber színházi vállalata, a Really Useful Group honlapján az ő előadásában 

volt látható és hallható A Fáraó dala!

Webber weblapján
ő a Fáraó

Fantomok: balról: Csengeri Attila, Sasvári Sándor, Posta Victor
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A legelső… a Macskák, persze. Tizenhárom éves volt, amikor először látta. Paudits 

Bélával, Szerednyeyvel, Hűvösvölgyivel. Minden pillanat megmaradt, de a dön-

tő nem a zene volt, nem is a tánc. 

Hanem egy illat. A szárazjég szaga fogta meg, ejtette rabul, attól nem tudott szaba-

dulni.

A szárazjég miatt lett színész és énekes.

A legnehezebb előadás… a Volt egyszer egy csapat. Irgalmatlanul sok benne a tánc, 

se azelőtt, se azóta nem vett részt ilyen fárasztó próbafolyamatban. És utána is, minden 

előadás felért egy hosszútávfutással.

A legnagyobb megtiszteltetés nem a Junior Prima-díj, de nem is az Artisjus-díj, ha-

nem az, hogy két ikonja, Haumann Péter és Gálvölgyi János öltözőjében készülhetett  

a Volt egyszer egy csapat előadásaira. Az érzést máig őrzi.

A legtöbb nevetés… a Spamalot próbáin. Négy szerepet játszik benne, és nagyon sze-

reti. Ezúttal nem meghallgatáson nyert, Szirtes Tamás hívta meg a feladatra. Emlékei 

szerint már a próbák is végig nevetéssel teltek, végül Szirtes Tamásnak kellett rendet 

teremtenie, azt mondta, ez a szöveg csak akkor él meg, ha nagyon komolyan veszik. Így 

nem is változtathattak rajta. De azért a jó hangulat megmaradt.

 A legmeghatározóbb pillanat… az volt, amikor elénekelhette az Andrew Lloyd Webber 

hatvanadik születésnapjára rendezett gálán a Szerelem arcaiból (Aspects of Love) a Love 

Changes Everything című lírai dalt és a Jézus Krisztus Szupersztárból a Gethsemane-t. 

Nem csak azért, mert ezután kérte fel őt Szirtes a Jézus Krisztusra. Hanem, mert Web-

ber kezet fogott vele, és azt mondta: „Fantasztikus volt, szívből gratulálok!”

 A legnagyobb átalakulás… a Jézus Krisztus Szupersztár. Serbán Attila játssza benne 

Júdást, márpedig Feke Pál legjobb barátja, Serbán. Általában ötre jártak be a színházba, 

de hattól már nem szóltak egymáshoz. Próbálták elfelejteni a viszonyukat, próbálták 

átállítani az agyukat, hiszen Jézus mégiscsak Jézus, Júdás pedig Júdás!

 A legnagyobb vágy… Sok éve tervezi, álmodik vele, és tudja, hogy egyszer még el-

énekelheti a szerepek szerepét, a musicalirodalom csúcsát, a Fantomot! Vajon teljesül?

Feke Pál

Egy színész legjeiegy színész legjei
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Reményt adó mese

A Mary Poppins-szal ellentmondásos viszonyban voltam. A darab itt feküdt a szín-

házunkban közel két évig, és nem mertem hozzányúlni. Nem tudtam pontosan, 

hol kell megfogni, számos rendezői problémám volt vele. Vívódtam a darab 

felnőttsége és gyerekessége között. Nem akartam egy gyerekes történetet színpadra 

állítani, de a történet felnőtt részét nem éreztem elég erősnek. 

A pozitív döntést végül egy másfajta kihívás hozta meg. Elkezdtünk foglalkozni a da-

rab színpadra állításának szcenikai problémáival, és hamar világossá vált, hogy techni-

kai igényeit tekintve ez a mű nehezebb és bonyolultabb, mint az előző évek musicaljei. 

Lehetőséget kínált, hogy a Madách Színház szcenikailag és színpadi szervezettségét 

illetően felsőbb osztályba lépjen. Ez rendkívül vonzónak, és nagy kihívásnak tűnt. 

Ezek után egyszer csak elkezdtek sokasodni a darab mellett szóló érvek. 

Újra elolvastam az eredeti regényt, ami nagyon tetszett. Kegyetlen és reális világ tá-

rult fel benne. P.L. Travers ausztrál írónő keserédes történetet írt. A 20. század elejének 

Angliájában egyetlen úr van: a pénz, és ebből a világból csak a gyermeki képzelet révén 

van kiút. Olyan meséről van szó, amely a valóság és a képzelet határán játszódik, és 

ahol a csodák a hétköznap részei, ha Mary Poppins úgy akarja. Tündérjáték, szinte álom.

Ugyanakkor felnőtt történet is, reményt adó mese. A zenés színháznak ez az egyik 

küldetése – reményt nyújtani. 

Örök vita, hogy a színház mire való, hozzáteszem, hogy a színház rengeteg min-

denre való. Ugyanúgy való a gondolkodtatásra, megbotránkoztatására, nagy történetek 

elmesélésére, de a zenés színház képes arra is, hogy „segítsen élni”. És amikor gondo-

latban idáig eljutottam, akkor szántam rá magamat, hogy megcsinálom.

Reményt adó mese
SziRteS tAmáS

„Tündérjáték, szinte álom.”
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Reményt adó mese
Mary Poppinsok és a rendező: 

Polyák Lilla, Mahó Andrea és 
Oroszlán Szonja Szirtes Tamással 

a premieren

Szirtes Tamás a Mary Poppins díszletében

Maryk és Bertie-k a 100. 
előadás után a rendezővel
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Ezer rossz út van
és csak egyetlen jó

M inden színházban mást jelent a siker. És más jelenti a sikert. De azt minden-

ki, aki színházban dolgozik, tudja, hogy vannak jobban és rosszabbul sike-

rült előadások, és van, amikor a rosszabb sikeres, a jobb megbukik. Minden-

ki tudja, hogy így van, és mindenki tudja, hogy egy-egy bukás belefér. Mert, ahogy Szirtes 

Tamás fogalmaz: mindig ezer rossz út van és csak egyetlen jó!

De a Madáchban nem fér bele a bukás. Mert, ha egy szuperprodukció, mint a Mamma 

Mia! bukik, akkor bukik vele a rendező, a színház és talán az egész koncepció.

Mert egy Mamma Mia! nem bukhat meg. Egyéb-

ként pedig – tehetnénk fel a kérdést – miért is nem? 

Nagyon is megbukhat, hiszen sokan látták az eredeti 

előadást, még többen a filmet, komoly elvárásnak kell 

megfelelni.

A kérdés, amivel az előkészületek idején a leg-

többen bosszantották a rendezőt: ki lesz Donna, azaz: 

Meryl Streep. Végül is adódik a kérdés. És kezdetben 

nem lehetett könnyű a válasz, és abban sem lehe-

tünk biztosak, hogy a korábban tippelők közül sokan 

mondhatták, amikor kiderült a névsor: na, ugye, meg-

mondtam! 

És ugyanígy kérdés a nyelv. A dalszövegeket éppúgy megszoktuk, mint a dalokat,  

a Dancing Queen, vagy az a sor: Slipping through my fingers éppen úgy beivódott, mint  

a hozzá társuló dallam. Hát hogy hangzik majd magyarul?

Persze azonnal felmerült a kérdés, le kell-e fordítani az ABBA-t. Vagy hagyni úgy a dal - 

szövegeket, ahogy vannak? Aki érti, érti, aki nem, majd érzi. De Szirtes Tamás válasza egy-

értelmű. Le kell fordítani. Hát persze, hogy le kell! A magyar nyelv árnyalt, gazdag és gyö-

nyörűséges, az ABBA-szövegek is azok lesznek majd. Új élmény lesz, hogy feltárul a szö-

vegek mélysége, hiszen, aki tud angolul, az sem biztos, hogy érti az árnyalatokat. Például 

a Super trouper. Aki nem figyeli a szöveget, azt hihetné, valami különleges katonáról szól, 

pedig dehogyis! A super trouper színházi szakszó, a fejgépet illetik vele, azt a reflektort 

tehát, amely a színészeket monológ vagy ária közben megvilágítja, követi. Az ABBA pedig 

nem egy különleges katonáról írta világhírű dalát, hanem egy fényszóróról. Ilyen titkok 

tárulnak fel a magyar szövegből, ettől lesz az előadás teljesebb, a siker nagyobb! 

Ezer rossz út van
és csak egyetlen jó

SzirtES taMáS
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a szabadság himnusza
M ilyen könnyű legyinteni! Zenés színház… Ezt gondolta Kerényi Imre is, an-

nak idején, amikor azt mondta, kell a musical, mert a kocsma bevételéből 

kell kifizetni a könyvtár költségeit. Hol vagyunk már ettől? Ki gondolja már  

Az Operaház Fantomjáról, hogy egyszerű musical, a benne fellépők pedig táncos komiku-

sok… Az idő Webber mellett áll, a Fantom lassan elfoglalja a helyét a kánonban, és nem 

kizárt, hogy a musical színházakból előbb-utóbb az Operaházakba költözik. Ahogyan  

a Macskák vagy az Evita is. Mert egy musical sikeréhez nem elég a fülbemászó zene, a jó 

koreográfia, vagy az ügyes énekesek.

Az igazi klasszikusok ennél sokkal többet mondanak. A West Side Story, a My Fair Lady, 

vagy Webber művei messze túlmutatnak a musicalen és a West Enden. Vagy a Broadway-n. 

Ahogyan – bár a zene egyszerű, bár remek pop – a Mamma Mia! is. Mert a Mamma Mia! 

nem az ABBA együttes dalai köré kerített ügyes kis háttértörténet. Ennél sokkal több.

Mély összecsapás a szabad felfogású angolok és a babonás konzervativizmus-

ban élő görögök világlátása között, a szabadság nagy győzelme az előítéletek felett.  

Mert Sophie férjhez akar menni, és templomban esküdni, és a szigeten maradni, de a fia - 

talos öregek meggyőzik, hogy a szabadság mindennél fontosabb. És kinek van joga el-

ítélni Donnát, amiért egy hónap alatt három férfival hált, és ki ítélkezhet Harry Bright 

felett, akinek Donna volt az első nő az életében és az utolsó is, mert most Rodrigóval él, 

szerelemben. És nem kell tudni, kinek a lánya Sophie, és nem kell őt elítélni azért sem, 

mert meg akarta tudni. Mert a szabadságvágy, a tapintat, egy együtt-élés legyőzi a dog-

mák, hiedelmek világát, mert a szabadság mindenek felett.

Erről szól a West End előadás, erről szól a Meryl Streep film is, és ezt rendezte meg 

Szirtes Tamás is, Budapesten.

Egy szabadság himnuszt.

Bárdos András

a szabadság himnusza


