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Szabálytalan portré

Ők hárman

Három fiatal színész elhatározta, hogy
színházat csinál Budapesten, 1980-ban.
Adva volt hozzá egy talpalatnyi hely,
néhány kellék, sok-sok ötlet, kezdemé-
nyezőkészség, színházszeretet és tehetség.
Hármójuk - Császár Angéla, Be-

nedek Miklós, Szacsvay László - érdeme,
hogy a rendhagyó körülmények között
igazi színházi élmény született. A
Nemzeti Színház stúdióprodukciója, a

Budapest - Orfeum a z évad egyik ki-
emelkedő sikere lett. (A műsort tovább
játsszák a nyári szabadtéri programok
keretében a Marczibányi téri Művelődési
Központban.)

A siker okai igen egyszerűek. (5k
hárman mindent tudnak, ami ennek a
mesterségnek sajátja: szerkeszteni, ren-
dezni, tervezni, szavalni, énekelni, tán-
colni, játszani. Vagyis színházat csinálni.

Ők hárman - a produkció szerkesztői.
Műsoruk alcíme: „ 1 9 0 7 - 1 9 4 5 - egy kor-
szak dalok, versek, jelenetek tükrében". A kor
tehát, e fél évszázad - amely egybeesik a
kabaré fejlődésével is - igen mozgalmas: a
békebeli béke évei után a Monarchia
összeomlása, I. világ-háború,
Tanácsköztársaság, fehérterror, gazdasági
világválság, Horthy-rendszer, II.
világháború, ostrom, felszabadulás,
újjáépítés. A kabaréműfaj torz tükörképe a
korabeli politikai-társadalmi viszonyoknak,
a vicc az átlagember gon-
dolkozásmódjának, véleményének hu-
morba öltöztetett, szókimondó megjele-
nítése. Különösen virágzott ez a műfaj a
század első felében, gyakran az igényes
irodalom szintjén is, mint a Nagy Endre-
féle híres kabaréban, amely a legjobb
írókat és művészeket tömörítette maga
köré. (Ady, Reinitz Béla, Gábor Andor,
Molnár Ferenc, Medgyaszay Vilma, Vidor
Ferike.) A Budapest - Orfeum alappillére is
Nagy Endre A kabaré regénye című műve,
ezen kívül számtalan korabeli villámtréfa
(Hacsek és Sajó eredeti változatban),
paródia, kuplé, sanzon és népszerű sláger
hangzik el, amelyek ismert politikai
személyiségeket állítanak pellengérre.
(Kossuth Ferencet, Tisza Istvánt, Horthy
Miklóst, Bethlen Istvánt stb.) A kitűnő
zenei anyag válogatása Orosz István
munkája.

(5k hárman - a produkció rendezői. Ezt a
korszakot jelenítik meg komoly
játékossággal és játékos komolysággal, egy
csipetnyi nosztalgiával és nagy adag
iróniával, elegáns játékkultúrával és olyan
könnyed természetességgel, mint-ha e
műfaj ismeretében nőttek volna fel.
Eszközük mindössze néhány kellék. (Jó
példája annak, hogyan lehet olcsón és
praktikusan, mégis hitelesen és illúziót
keltően színházat csinálni!) Jelzéseik:
néhány kávéházi asztal, szék - a terítő
vállkendő és szükség esetén zászló is -, a
fiúknak sétapálca, monokli, kemény-kalap
és csokornyakkendő, a leánynak párta,
gyöngyös bokréta, selyemkendő és tollboa.
Valamennyi kellék a korszak jellegzetes
darabja, hűen követve és jelezve a divat
változásait a századfordulótól a 40-es évek
végéig. (.Az újjá-építés korszakát például a
kifordított kabát és a svájcisapka jelzi!)

Ok hárman - a műsor főszereplői.
Mindhárman csaknem két óra hosszat, az
előadás egész időtartama alatt színen
vannak,

Császár Angéla - a z egyetlen nő a
produkcióban. Figurateremtő skálája

Benedek Miklós, Császár Angéla és Szacsvay László a Budapest Orpheum-ban (Klády László felvétele )



szemle
rendkívül széles: a szobacicától a hon-
leányon át a sanzonénekesnőig egyéni
karaktereket teremt néhány villanásban
többre nincs is ideje. Cserfes fruska
matrózblúzban, aki hiszekegyet imádkozik, a
csonka Magyarországért gyöngyös pártás,
nemzetiszín szalagos, lelkes honleányként a
magyar zászló dicsőségéről énekel, és pikáns-
szekszepiles, behízelgő hangú dizőzként a
nép-szerű Karádi-slágert adja elő. Talán ez a
Karádi-paródia elragadó, sejtelmes, nagyszerű
előadóművészként - a legnagyobb
magánszáma Császár Angélának. (Alakítása
kapcsán ismét le kell írnunk, hogy nagy
regiszterű, kulturált hang-anyaga komoly
énekes szerepek eljátszására is alkalmas!)

Szacsvay Lászlo -- a műsor sava-borsa.
Egyszer pesti vagányba oltott párizsi gamin,
cserfes-kölykös, vásott utcagyerek. Máskor

csetlő-botló chaplini kis-ember. Ő a pesti
utca igazi szószólója. Nagyszerű ellentéte
Benedek Miklós magas, vékony, elegáns
alakjának, ők ketten úgy egészítik ki egymást,
mint Stan és Part, Hacsek és Sajó. Szacsvay
színészi pályafutásának jelentős állomása ez a
rendhagyó szerep, amely nemcsak humorát
bizonyítja, hanem új színt villant fel
karakterábrázoló képességében: a kisember
chaplini figuráját.

Benedek Miklós - a legigazibb orfeum-
jelenség. Magas, szikár alakja, vonzó
egyénisége, fanyar iróniája, keserű-torz, már-
már groteszk fintora, rendíthetetlen
nyugalma, szikrázó okossága, játékának
hűvös eleganciája a Nagy Endre-féle kabaré
legjobb hagyományait folytatja. (Anélkül,
hogy ismerhette volna az eredetit! Akárcsak
ők hárman, én is az a generáció vagyok,
amely sosem látott valódi orfeumot, de úgy
képzelem el ezt a műfajt, ahogy Benedek
Miklós megjeleníti.) A hasonmás
megrendítően hiteles. Benedek a műsor igazi
rezonőrje, konferansziéja, irányítója és lelke,
szemlyében testet ölt mindaz, ami e mű-
fajban maradandó érték és igazi művészet.
Ők hárman külön-külön is nagyszerű

egyéniségek, akik tudásuk és képességük
legjavát adják ehhez a produkcióhoz. A

Budapest Orfeum legfőbb erénye mégis az,
hogy nem esik szét színészi magánszámokra.
Az előadás igazi érté-két a művészi fegyelem
és az együttes munka harmóniája adja. Ez a
három fiatal színész példát mutatott a
színház-teremtés szép mesterségéből.

RAJK ANDRÁS

„Magyar drámák
színháza"

Koltaí Tamás könyvéhez

A. könyv inkább csak alkalom, hogy
kommentálásának mintegy a nyitánya-ként
megpendítsem egy vitákban gyakran
alulmaradó, jobb esetben elsikkadó
meggyőződésemet. Azt nevezetesen, hogy a
színházi kritikánk színvonala körüli
szakmabeli fanyalgás indokolatlan. Nem
egyéb, mint tájékozatlanságnak, jóhiszemű
nosztalgiának, egyesek rosszhiszemű
önvédelmének, továbbá tehetségtelenség és
tehetetlenség kilátástalan zászlóbontásának
nem éppen szerencsés keveréke. Annak a
naiv hiedelemnek a kicsapódása, miszerint ha
sikerül bebizonyítani a kritikáról, hogy
értéktelen, akkor drámaírásunk és
színházművészetünk gyengéi felmentő
ítéletet kapnak.

A Magyar drámák színháza című könyv,
Koltai Tamás munkálkodása címben
meghatározott részének (pontosabban ez
utóbbi rész bizonyos részének) a gyűj-
teménye egy a lehetséges ellenbizonyítékok
közül.

Koltai öt részre tagolja könyvét, amely az
1967 és 1979 között eltelt idő-szak. így vagy
úgy (plusz-mínusz) figyelemre méltatott
magyar drámáinak és színházi
megvalósításuknak az érté-kelését foglalja
magában. Tucat év alatt százhuszonegy
magyar műről százhuszonhét előadáson
fejtette ki a véleményét - a körszínházi Tig r i s

é s hiénától, Petőfi előadhatatlan és lám,
mégis elő-adott drámájától (1967) Örkény
István sajnos utolsó és Csurka István még
szinte tegnap is „legutóbbi"-nak nevezett
színművéig, a Pis t i a vérzivatarban és a
Házmestersirató című groteszkig (mindkettőt
1979-ben mutatták be).

így hát a mű ezeknek a soroknak az
írásakor (198o. május) csaknem „napra-kész
nek mondható, képet ad az említett időszak
hazai színházművészetének az állapotáról,
kezdeményezéseiről, irányultságáról - egy
jelentékeny kritikus meglátásában. Szubjektív
? Egyrészt: ha már jelentékenynek mondom,
akkor nem is lehet más. Másrészt: Koltai a
legkevésbé sem tartozik az úgynevezett
szubjektív kritikusok közé - ellenkezően.
Nagy felkészültsége, tájékozottsága éppen a
tárgyszerűség, a tárgyilagosság

irányában befolyásolja, ebbe az irányba tereli
egész kritikusi tevékenységét. Érvei lévén,
nincs szüksége sem jelzőhalmozásra, sem
elragadtatott v ag y a n ívótlanságtól
felháborodott, esetleg az élménytelenségtől
érdektelen belső állapotának kivetítésére.
írásai elemzések, a. s z ó legjobb értelmében.

Akárcsak az az öt kis tanulmány, amellyel
bevezeti kötetének önként választott
strukturális egységeit. Ezek: Klasszikusok -
Játékok a félmúltból - Történelmi képek -
Példázatok - Hétköz-napok harcai.
Természetesen ez a beosztás sem a
valóságban, sem a könyvben nem jelenti,
hogy mondjuk a szolnokiak 1976-os
klasszikusában (Karnyóné, Magyar Elektra)
ne volna annyi vagy több hét-köznapjaink
harcaiból, mint teszem a Katona József
Színház és a József Attila Színház három)
évvel korábbi „két építészdrámájában, (idézet
a szerzőtől, Ken-de Sándor: .Szerelmetes
barátaim és Benedek Katalin: Alattunk a
város című darabjával kapcsolatban). A
dolgok az élet-ben, következésképp a
színházművészet-ben is összetettebbek
ennél.

A hetvenes évtized magyar drámai és
színházművészeti életéből sarjadt kri-
tikagyűjtemény szükségképpen hátra-előre
több ennél az évtizednél. ha nem. szűken
értelmezzük az időszakot. És nem csak a már
érintett vonatkozásban több (hogy a taglalt
drámák, keletkezésük szerint,
végeredményben négyszáz évre kínálnak
áttekintést, Bornemisza Pétertől - mondjuk -
Spiró Györgyig), hanem úgy is, hogy a
tájékozott kritikus latolgatásai, viszonyításai
folyamán érinti és érzékelteti előző
évtizedeink színházi tendenciáit és mai
helyzetünket, távlatunkát is.

Jellemző ez a tágabb horizont az öt részt
bevezető minitanuhnánvokra, a könyv
egyetlen tizenöt oldalas eszmefuttatására
Katona József: Bánk bánjáról (majd a
rövidebb értékelésre az 1976-os átigazított
változatról) és az egyes kritikákra egyaránt.
Az utóbbiak közül a legizgalmasabb
„olvasmány-játék" ott adódik, ahol -
Tragédia, Csongor és Tünde Móricz:
Rokonok, Sütő András: Csillag a máglyán,
Karinthy Ferenc: Hetvenes érek, Sarkadi
Imre: némileg Os z l opo s S imeon, főként
Elveszett paradicsom és Ház a varos mellett (
a három utóbbi esetben egy kritikán bélül) -
előadások egybeverésére is kínálkozik
elméleti, illetve gyakorlati alkalom.
(„Elméletit" azért említek, mert az említett
Sarkadi-színművek


