
nyok kalapáccsal a kezükben építik a
„szebb jövőt" a budapesti pártszékházat
szimbolizáló háttérdíszlet előtt. (A végén,
elérkezve az arisztotelészi „drámai
katarzishoz", az utolsó jelenetben a párt-
székház összeomlik.) Mindezek alatt
Antigoné a 301-es parcella kövei között
bukdácsolva fejti ki antitotalitáriánus né-
zetét. Az egész így együtt, az antik hexa-
meterekkel vegyítve, szörnyűséges zagy-
vaság, ijesztő antiszínház. A szereplők
talán maguk is érzik e helyzet képtelen-
ségét, mert kritikán aluli színészi telje-
sítményt nyújtanak.

Nietzsche írja, hogy ha a kései utód
csak a szövegből indul ki, a görög szín-
házból vajmi keveset érthet meg, így a
görög sorstragédiák előadása önmagában
véve is több mint problematikus. E
probléma feloldásának aktuálpolitikai
jellegű kísérlete vakvágány, zsákutca.

Ha az évad egészét nézzük, megállapít-
ható, hogy kezdeményeiben - a koráb-
bihoz képest - új színházi forma kezd
körvonalazódni, amely remélhetőleg első-
sorban a minőségre koncentrál, s előbb-
utóbb feltehetően megtalálja érintkezési
pontjait az általa toborzott közönséggel is.
Ez a színház nem kevesebbet vállal, mint
egy komplex szervezési folyamatot, egy
új struktúra kiépítését s ezzel együtt
igényes produkciók létrehozását. Ahogy
mások is leírták már Szegeddel kapcso-
latban: az egyes megnyilvánulások min-
denképpen reménykeltők, s talán egy
hosszabb távú elképzelés első mozzana-
taiként is értékelhetők.

Két dolgot kell végül még megjegyez-
ni. Az egyik: e színház - mert vannak erre
utaló jelek, ahogyan az előzőekből is
kiderült - remélhetőleg nem lesz a
partikularitás, a provinciális aktualitás, a
közvetlen politikum színtere. A másik
inkább kérdés: vajon lesznek-e rendezők,
akik nemcsak vendégként működnek majd
közre a színházban? Hiszen, ahogy ez az
évad folyamán is kiderült, az értékelhető
produkciók vagy Ruszt József nevéhez
fűződnek, vagy vendégrendezések,
amelyek Jordán Tamás munkája kivéte-
lével, mintha szemléletükben és színház-
felfogásukban egészen távol állnának
egymástól. Egy rendező ugyanis nehezen
fog pusztán önmagára hagyatkozva szín-
házat létrehozni, mert a színház, bár az
egyént célozza meg, mégis kollektív te-
vékenység eredménye, s a kollektivitás itt
önálló társakat jelent az alkotás fo-
lyamatában. Ez Szegeden még hiányzik, s
e hiány - félő - mindennemű értelmes
szándék csődjét jelentheti.

GÁBOR ISTVÁN

Mulattatni sem tilos

A Vidám Színpad elmúlt évadjáról

Az 1988/89-es szezonban a Vidám Szín-
pad két bohózatot mutatott be. Vinkó
József Justitia kombinéban című darabja
és Ray Cooney Délután a legjobb című
játéka mellett úgynevezett nyári, zenés
bolondozást adott elő a többértelmű Volt
egyszer egy Wadkelet címmel. A Kis
Színházban a spanyol Alfonso Paso Ön is
lehet gyilkos! című bűnügyi vígjátékát
adták elő. A tavalyi évadról és a nyári
szezonban a Hild-udvarból áthozták a Hol
a határ? című kabarét, ez azonban közben
annyi változáson ment át - e mű-faj
naprakész követelményének megfelelően
-, hogy korábbi megállapításaimat nem
szívesen osztanám meg majd' egy
esztendő elteltével az olvasóval. Nem
titkolom: jól megfontolt óvatosságból is
teszem. Ha a kormány néhány hét vagy
néhány nap alatt változtatni képes
álláspontján, én miért álljak ki korábbi
véleményem mellett?

Hennequin és Veber darabjából merí-
tette ötletét Vinkó József, amikor meg-írta
Justitia kombinéban című bohózatát. A
mű eredetije - francia műről lévén szó -
Párizsban játszódik, Vinkó azonban áttette
a helyszínt egy vidéki megye-székhelyre
és a magyar fővárosba. A francia darab
bemutatójáról főképpen Kosztolányi
Dezső kritikájából tudunk: 1913-ban Az

elnökné címmel a Vígszín-házban kapott
színpadot.

Vinkó József ügyesen honosította hazai
tájakra a francia bohózatot és a pikáns
szituációkat, például az igazságügyi
miniszter szobájában játszódókat kaba-
réelemekkel tűzdelte meg. A nőrajongó
miniszter gáláns alkalmi kalandja a bár-
táncosnővel, akit a bíró hitvesének néz,
alkalmat ad politikai kiszólásokra is. Mi-
után véletlen vidéki flörtjét folytatni kí-
vánja a fővárosban is, ezért a férjnek hitt
bírót a miniszter mind magasabb be-
osztásba helyezi. Ez a fajta protekcioniz-
mus jó lehetőséget kínál a szerzőnek és a
színháznak, hogy korunk visszásságait is
kinevettesse. Meglehet, ez utalások nem
erősebbek és nem bátrabbak, mint ami-
lyeneket ezen a helyen, illetve a Mik-
roszkóp Színpadon, a rádióban vagy a
televízióban megszoktunk. A darab azon-
ban a nézőnek újfent megszerzi azt az
elégtételt, hogy ezúttal is jól beolvasnak
néhány, az Eötvös József ábrázolta feudá-
lis uraknál is elszántabb vezetőnek és

mögöttük annak a rendnek, amely ezt
lehetővé tette.

Pusztán Kosztolányi leírásából ismer-
vén az eredeti francia művet, csupán sej-
teni lehet, hogy a magyar szerző inkább az
alapötletet és annak frivol helyzeteit
mentette át hazai színpadra, egyébként
helybéli ismereteire és tapasztalataira tá-
maszkodott. Bármilyen ügyesen bonyolítja
is azonban Vinkó József a darabot, meg
kell jegyezni, hogy bizonyos logi-
kátlanságokat a legszélsőségesebb ele-
mekre támaszkodó bohózat is nehezen
visel el. Az például aligha képzelhető el a
mi vidéki, uram-bátyámos, olykor fél-
feudálisnak tetsző világunkban, hogy egy
miniszter ne kapjon szállást, érkezzék bár
az éjszaka kellős közepén.

Jobbára színpadtechnikai - lehetőleg egy
helyszínen játszódjék a cselekmény
nagyobb része - és nem dramaturgiai
okokkal magyarázható, hogy a vidéki után
a budapesti légyott, a többszörös vetkőzés
abban a miniszteri szobában zajlik, ahová
szabad bejárása van nem-csak a személyi
titkárnak, hanem a nyomorúságos sorsú
kistisztviselőnek, de még a takarítónőnek
is. Honi viszonyaink ismeretében az is
valószínűtlen, hogy a miniszter titkára
nyíltan intrikál főnöke ellen; nincs olyan
lakájtípus, aki ezt zavartalanul
megtehetné, talán csak a mű eredeti
helyszínén, Párizsban vagy más nyugati
demokráciában. De még abban sem
vagyok biztos, hogy e nyílt lázadás akár
ott is hiteles lenne.

Tudom, szőrszálhasogatásnak tetszik e
logikátlanságok fölemlegetése, ám jobbára
a nézők érdekében teszem ezeket szóvá,
nehogy bárki úgy érezze: őt olyan
tapasztalatlan fajankónak tekintik, aki
tudatlanságában mindezt könynyedén
elhiszi. Még ha bohózatról van is szó,
annak sem szabad nélkülöznie a valóság
legfőbb elemeit. Ezzel együtt is jól
szerkesztett, szarkasztikusan gunyoros
hangvételű darab a Justitia kombinéban,
amely, címéhez igazodva, néhány sze-
replőt ez intim ruházatban mutat be. Nem
biztos, hogy mindegyikük kellemes
látványt kínál neglizsében, de ez már
színházvezetési és rendezői kérdés,
amelyre még visszatérek.

Számtalan elődje van Ray Cooney
Délután a legjobb című bohózatának;
Feydeau-nak például e témában is ren-
geteg követője akadt. Miután e beszámoló
nem vállalkozhat színháztörténeti
oknyomozásra, ezért szükségtelennek
tetszik fölsorolni mindazokat a hazai és
külföldi szerzőket, akik ennél a bohózat-
nál jobbakat írtak - az élet pedig sokkal
cifrábbakat is produkál, gondoljunk csak a
nevezetes Profumo-ügyre. Az



újabbak közül arra az esetre utalok, ami-
kor „Call-girl az alsóházban!" címmel ír-ta
meg a News of the World Pamella
Borderának, egy angol konzervatív kép-
viselő titkárnőjének esetét, aki az angol
parlament több rangos tisztviselőjével
került intim kapcsolatba.

Nos, pontosan egy ilyen esetet dolgo-
zott fel vagy előlegezett meg Ungvári
Tamás nyelvi fordulatokban is gazdag,
szellemes és leleményes fordításában a
darab, amelyben természetesen vala-
mennyi szereplő a morál védelmében száll
síkra. Erkölcsnemesítő törvény el-
fogadására érkezett Londonba Richard
Willey angol képviselő - akárcsak magyar
társa, Vinkó József bohózatában Sárosi
Miklós igazságügyi miniszter -, ehhez
asszisztál honfitársa és hű titkára, s egy
újabb Profumo-ügyhöz szállít bizonyítékot
csinos, tettrekész titkárnője. Bonyolítja a
helyzetet, hogy a képviselő felesége is
igyekszik kihasználni a helyzetet, éppen
férje jóképű titkárát szemelve ki a
kalandhoz. A két, egymással pontosan
azonos berendezésű szállodai budoár a
műfaj szabályainak megfelelően
természetesen lehetetlenné teszi a vágyak
teljesülését. Közben azonban számtalan
személy- és helycserének le-hetünk nevető
tanúi, és olyasfajta képtelenségeknek,
amelyek olykor ugyan súrolják a jó ízlés
határát, ám a feydeau-i típusú bohózatban
még elviselhetők.

Alfonso Paso bűnügyi vígjátékáról szólt
már e hasábokon kolléganőm (SZÍNHÁZ,
1989/5.). Ha Róna Katalin lesújtó
véleményével nem is értek mindenben
egyet, nem olyan súlyos a probléma és
nem annyira mély a szakadék a
megítélésben köztünk, hogy az komolyabb
polémiára adna okot. Abban azonban
bizonyos vagyok, hogy a rendezés és
helyenként a színészi játék is jobb, mint
azt Róna Katalin megítéli; erre majd a cikk
végén még visszatérek. Abban aligha lehet
komolyabb vitám kollégáimmal,- hogy a
Volt egyszer egy Wadkelet című kabaré e
színpadnak az utóbbi években bemutatott
leggyöngébb produkciói közé tartozik.

Állításomat a sok közül két ténnyel tá-
masztom alá. Köztudott, hogy e műfaj-nak
is megvan a maga sokféle szabálya és
sajátos dramaturgiája. Ezek közé tartozik,
hogy az első és második részt rend-szerint
egy nagyobb blokkal, általában rövid
bohózattal szokás befejezni. Ez-úttal az
előadás első felét a már unalomig ismételt
jelenet zárja a négy diákkal és bugyuta
tanárukkal; csakhogy elő-adóik e
szerepekből lassacskán kiöregedtek, és
válaszaik színvonala még e sablonos
jelenetek leggyengébbjeiét sem

éri el. A második rész a Szexklinika és a
vadász című jelenettel fejeződik be. Ta-
lán nem kell bővebben megokolnom el-
lenérzéseimet ez egyfelvonásossal szem-
ben, ha ideírom, hogy a férfira éhes egyik
ápoltat e sajátos klinikában Csala Zsuzsa
alakítja, a vadászt pedig, akit mindenki a
klinika különleges férfiúi teendők
ellátására szerződtetendő alkal-
mazottjának néz, Kabos László játssza.
Nem hagyhatom említés nélkül, hogy
mindketten legrosszabb sablonjaikat, íz-
léstelen manírjaikat elevenítik föl. Ami
azért sajnálatos, mert mind Kabos, mind
Csala Zsuzsa korábban már bizonyították
megújulási hajlamaikat és képességüket.
Utóbbinál elegendő, ha csupán
Camolettinek Anna csak egy van című
darabjára utalok, ahol a pályáján valaha
nagyon jól indult művésznő már-már
moliére-i színekkel ábrázolt egy talpra-
esett, cselekvő cselédlányt.

Dicsérni való kevés akad ez új ka-
baréban, legföljebb Csákányi Lászlónak
kissé magyarkodó, ám jól előadott ma-
gánszáma, Faragó Vera néhány kedve-
sen elénekelt sanzonja vagy a Fehér
Házban, a pártfőtitkár dolgozószobájában
játszódó jelenet. Ezenkívül szakállas
viccek köszönnek vissza, ismert szituá-
ciók elevenednek meg a szokványos ösz-
szetévesztésen alapuló rövid bohózatban,
és Mari (Juli?) néniről az derül ki, amit
már mindannyian sejthettünk a bo-
nyolultnak tetsző szituációból.

Hátravan még a politikai kabaré ha-
gyományaiban mindig nagy szerepet ját-

szó konferansz megítélése. Verebes Ist-
ván legtehetségesebb művészeink közé
tartozik, akinek kezében szinte minden
arannyá változik. Az ő szereplései igazi
színházi, rádiós és televíziós események,
ám félő, hogy e rokonszenves színházi
szakembert is „elkapta a gépszíj". Az a
rövid monológja, amelyet ebben a mű-
sorban hallhattunk, mélyen Verebes szo-
kott színvonala alatt maradt. Két héttel
Nagy Imre temetése után még kabaréban
sem illik viccelődni e témáról; Rajk
László, Nagy Imre és Kádár János tra-
gédiája kevés okot ad az élcelődésre.

Bodrogi Gyula rendezte a Justitia kom-
binéban című bohózatot. Nem sokat tö-
rődött a darab logikájával, pontosabban
logikátlanságával, és inkább a jelenetek
komikumát aknázta ki a lehető legna-
gyobb mértékben. Sziporkázóan ötletes
munkája jóvoltából minduntalan történik
valami mulatságos a színpadon, amin
némely színész túlzásai ellenére is szívből
lehet derülni. Kalmár Tibor roppant
gondosan dolgozta ki a Délután a legjobb
rendezését, amelyben bővelkednek az
eredeti ötletek. Amellett a színpadra ál-
lító művész arról is gondoskodik, hogy a
máshonnan már ismert sablonok itt ne
váljanak unalmasakká és egyhangúakká;
nála még az előre kiszámítható személy-
és helycseréken is derülni lehet. Pethes
György színpadi munkássága ebben a
színházban kezd kibontakozni, és ezért

Vinkó József: Justitia kombinéban (Vidám Színpad). Csákányi László és Urbán Erika (lklády László felvétele)



nem tudom Róna Katalinhoz hasonlóan
elmarasztalni tevékenységét az Ön is le-
het gyilkos! című bűnügyi vígjátékban.
Itt a rendezőnek a szokványhelyzetek-
kel kell fölvennie a harcot, és Pethes
György dicséretére legyen mondva, min-
dig tartogat valami meglepőt a néző szá-
mára. Végül a Volt egyszer egy Wadkelet
című kabarét szerkesztő-rendezők-ként
Szenes Iván és Bodrogi Gyula jegyzik.
Ok is ludasak abban, hogy ez a mű-sor
ennyire félresikeredett, és hogy a szí-
nészek - köztük maga Bodrogi Gyula is,
aki bizonyára nem tudta önmagát kont-
rollálni - a rosszabb fajta manírjaikat és
modorosságaikat hozzák elő.

Ritka az az előadás a Vidám Színpadon,
ahol szinte valamennyi színész annyira a
helyén volna, mint a Justitia kombinéban
előadásán. Kitűnő Csákányi László a
megyei bíróság erénycsősz elnökének és
a félrelépésen rajtakapott, majd fölszar-
vazott férjnek a szerepében, akárcsak a
bártündérként kellemes idomait muto-
gató, derűsen komédiázó Urbán Erika.
Az ostobaságot és a hódítási vágyat egy-
aránt jól érzékelteti miniszterként a
mind egyénibb hangú Buss Gyula. Né-
hány epizodista, például a gyáva, meg-
rettent tisztviselőként Horváth Gyula, az
angolul tökéletesen beszélő kedélyes
közrendőrként Vajda Károly, valamint a
bájosan tetszelgő Szűcs Andrea és
Dzsupin Ibolya kitűnően illeszkednek a
kellemesen szórakoztató előadásba. Ez
kevésbé mondható el a most jobbára
rutinjából élő Horváth Tivadarról, aki
roppant átlátszóan intrikál, valamint a
lenge kosztümben is föl-föltünedező Lo-
rán Lenkéről, aki olykor túlzásokra ra-
gadtatja magát.

Egysíkú szerepében ezúttal is kiváló

Gálvölgyi János, aki az erkölcsöket vé-
delmező, de szállodai szobájában azokat
sárba tipró képviselőt alakítja a Délután
a legjobb című bohózatban. Alakítása
valóságos színpadi remeklés, amit Voith
Ágiról a látott előadáson aligha lehetett
elmondani. Gálvölgyinek méltó társa a
mind erőteljesebb egyéniséggé fejlődő
Straub Dezső, aki a félénk és a szere-
lemben tapasztalatlan titkárt játssza. Si-
morjay Emese alakította sok eredeti hu-
morral és pikantériával a légyottra érke-
ző igyekvő titkárnőt, és különösképpen
Kósa András volt kitűnő egy szolgálat-
kész és ezzel nagyon sok bonyodalmat,
galibát okozó bamba kínai pincér szere-
pében. Kétségtelen, hogy az ö n is lehet
gyilkos! szereplői közül viszonylag kevés
színészt lehet kiemelni. Talán csak Ki-
bédi Ervin tűnt ki egy állandóan gyanak-
vó, nem túlságosan okos és szemfüles
detektívfelügyelőként, kicsiny szerepé-
ben pedig az akkor még főiskolás Sajgál
Erika és a másutt már előnyös oldaláról
megismert, eredeti tehetségű Gergely
Róbert.

A kabaréműsorban aligha nevezhető
meg bárki is, aki felülmúlta volna az át-
lagot. Egy-egy epizódban a most is jól
mulattató Gálvölgyi János, Kibédi Er-
vin, valamint Verebély Iván, Szuhay Ba-
lázs, Farkas Kati és Urbán Erika szerep-
lése említhető meg, a többiekről aligha
szükséges szót ejteni. Pedig azok is, akik
ezúttal kimaradtak a névsorból, koráb-
ban már bebizonyították, hogy a látott
előadásnál jóval többre képesek. Mind-
három darab díszleteit Bakó József ter-
vezte - a kabarénál indokolt szerény-
ségből nincs feltüntetve a tervező neve -
, és e művész kitűnően ért ahhoz, ho-
gyan kell kis színpadon is gazdagságot, jó-
létet árasztó, ugyanakkor bőséges játék-
teret nyújtó szobabelsőket készítenie.

P. MÜLLER PÉTER

A degenerálódás távlatai

A Kutyaszív
a Katona József Színházban

A Gothár Péter által színpadra alkalma-
zott és rendezett Kutyaszív-előadás má-
sodik részében a színpadot határoló szé-
les, a professzor lakását megtöltő polco-
kon jobbra egy akvárium látható. Egy
ponty úszkál benne. Amikor Bulgakov
hőséhez az utolsó jelenetek egyikében
berontanak a lakóbizottság proletárjai, a
lövöldözés során kilyukad az akvárium, s
a víz előbb széles, majd egyre apadó
sugárban a színpadi deszkákra folyik. A
mit sem sejtő hal előbb nyugodtan tovább
úszkál, ám idővel lesüllyed az apa-dó
vízzel az akvárium fenekére, s ott re-
ménytelenül tátogat. Mire a ponty meg-
döglene, lemegy a függöny.

Ez, a rendező által az előadásba be-vont
mozzanat a kisregényben is gyakran
felbukkanó vízmotívumhoz kapcsolódik.
Az előadás kezdetén, amikor a leforrázott
kutyát Preobrazsenszkij megtalálja, a
színpad hátsó traktusának ereszéről hosz-
szú fürtökben csurran le az esővíz. A pro-
fesszor a moszkvai belváros tekintélyes
lakóépületének, a Kalabuhov-háznak ki-
csiny, redőnyös üzletekkel tarkított bejá-
rójába esernyővel érkezik. Az üzlet fölött
cirill betűkkel áll a magyar felirat. (Ezt a
nyelvvegyítést pár éve a Gothár rendezte
kaposvári Gőzfürdőben is láthattuk.)

A víz a professzorral nem jut be a
lakásba (a doktor állandó problémája a
kalocsnik helyzete), elárasztja viszont a
szalont akkor, amikor az ifjú és lelkes
proletárok (a lakóbizottság tagjai) be-
rontanak a hétszobás lakásba, azzal a
céllal, hogy lefoglalják e hét szoba va-
lamelyikét. Ruhájukból ömlik a víz:
egyikük csizmájából egy kannányit borít
ki, másikuk a kucsmájából önt ki egy
litert. A jelenet során a szobalány, Darja
(Csomós Mari) újságpapírt tereget le a
padlóra, erre állítja a négy proletárt.
Egyikük a talpáravalót felkapja, és tanul-
mányozni kezdi, a kultúros kislány pedig a
kezében szorongat egy magával hozott -
és ronggyá ázott - paksamétát. Ennek
megvételére agitálja a jelenet végén a
professzort („a német gyerekek javára").

A Kutyaszív egyik epizódjában a már
beültetett humán mirigyek következtében
emberalakot öltő lény benn reked a
fürdőszobában, s nem tudja elzárni a
csapot. A végül kívülről felfeszített ajtón
át a víz (a Katona József Színházban is)

Paso: Ön is lehet gyilkos! (Vidám Színpad). Böröndi Tamás és Straub Dezső (MTI-fotó)


