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rámát látnánk. Egri Kati (Toinette) az abszolút
llentét: rendetlen, durva takarítónő, egy elha-
yagolt háztartás tartozéka, aki feladatainak tel-

esítése helyett átveszi a hatalmat a házban, a
áz önmagával elfoglalt ura helyett intézi a csa-

ádtagok fontosabb dolgait, irányítja lelki életüket,
apcsolataikat. Tóth Ildikó (Angelika) több mint
aiva, butuska leányzó, aki rá is szorul az ot-
omba cseléd irányítására, mert együgyű érzé-
einek konfliktusa megoldhatatlan feladat elé ál-
ítja.

László Zsolt (Cléante) olyan nyílt, tiszta, be-
sületes fiatalembert játszik, akinek magától
ligha jutott volna eszébe, hogy álruhában lopa-
odjék be kedvese otthonába. Lengyel Ferenc
Tamás) nem pusztán ostoba stréber, hanem
zinte eufórikus önfeledtséggel teljesíti az atyai
tasításokat, a szó fizikai értelmében törtet, gázol
eresztül mindenen. Miklósy György (Béralde)
ölcs és joviális, Kiss Jenő (Diafoirus) utálatos,
ellemetlen, erőszakos. A címszerepben Kern
ndrás lemond manírjairól, mást viszont nem

átszik helyettük. A dolgok megtörténnek vele,
intha nemis ő, az ő betegségmániája len-ne az
semények elindítója, minden bajnak, bo-
yodalomnak az oka.

A vígjátéki konvenció végül is maga alá gyűri
z itt-ott felbukkanó egyéni színeket, értelmezé-
eket. Nagy-Kálózy Eszter pszichologizáló rea-

izmusa éppoly idegen az előadásban, mint finom
leganciája a koszlott környezetben, Egri Kati
tilizáló-karikírozó játéka pedig beleolvad az
ldoktorként való alakoskodásba. Nincs ugyanis az
lőadásnak egységes egyéni stílusa, sajátos
ondanivalója.

A Radnóti színpadán, középtől kissé balra áll
gy oszlop, amellyel a díszlettervezők többnyire
em tudnak mit kezdeni. Ott a kulisszák többnyi-re
egtörnek, előretüremkednek, szinte begyű-
ődnek. Itt mindenféle térnek, teremnek, szalon-
ak csak jobboldalt lehet mélysége. A díszletter-
ező, Menczel Róbert ezúttal körbejátszatja ezt
z oszlopot. Mintha Argan szétzüllőben lévő,
zedett-vedett háztartása valamiféle modern,
gyterű lakásba hurcolkodott volna be, ahol a la-
ók nem tudnak mit kezdeni sem a tárgyaikkal,
em önmagukkal. Moliére-nek azonban, úgy lát-
zik, nem volt nagy kedve beköltözni ebbe a kör-
yezetbe, s ha már belekényszerítették, maka-
sul megállt középen, és nem hagyta magát el-
ozdítani. Meglehet, éppen ezért kellett menet-

özben inkább a rendezőt lecserélni.

ellére: A képzelt beteg (Radnóti Színház) Fordította:
ajor Tamás és Várkonyi Zoltán. Díszlet: Menczel
óbert m. v. Jelmez: Tordai Hajnal. Zene: Novák
ános. Dramaturg: Morcsányi Géza. Rendező: Márton
ndrás.
zereplők: Kern András m. v., Nagy-Kalózy Eszter,
óth Ildikó, Miklósy György, László Zsolt, Kiss Jenő,
engyel Ferenc, Széles László, Egri Kati.

K O V Á C S D E Z S Ő

A legdrágább jegy négyszáz forintba kerül. A
dekoratív, háromnyelvű, színes plakáttal bélelt
műsorfüzetet ötvenhat, a produkció hangkazettáját
vagy lemezét háromszáz forintért viheti haza a
musical-re éhes publikum. Az előcsarnok jobb oldali
fertályában, ott, ahol egykoron büfé várta a nagyér-
deműt, most a Madách Kulturális és Idegenforgalmi
Kft. bécsi társasutazásokat kínál, többek között a
hírneves zeneszerző soros világsikerének, Az
operaház fantomjának előadására, potom
tizenegyezer-kilencszázért.

Be kell látnunk, a körúti néző tulajdonképpen
jól jár. Nem szükséges Bécsbe bumliznia télvíz
idején, mondjuk, légkondicionált autóbusszal,
ahogy az utazási iroda hirdeti, az Erzsébet kör-
úton is hozzájuthat a hőn áhított, csillogó-villogó
„nyugati" áruhoz, a Jézus Krisztus Szupersztár
és az Evita világhíres szerzőpárosának ifjúkori
szuperprodukciójához. Amely szórakoztatóipari
kvalitásait tekintve messze elmarad ugyan a Ma-
dáchban nyolc év alatt hatszázas szériát megért
Macskák, vagy akár a Jézus Krisztus Szuper-
sztár színvonalától, ám mégis vadonatúj, hazai
termék.

Maga a darab, a bibliai József-legenda forgá-
csait feldolgozó musical afféle ifjúkori szárnypró-
bálgatás, stíluskeresgélés (Lloyd Webber tizen-
kilenc évesen kezdte vele diadalútját a show-bu-
sinessben) - de mára vitathatatlan zenei tehet-
ség fölismerhető stílusjegyeivel s a későbbi lele-
ményes darabgyáros nézőcsalogató patentjeivel.
Fülbemászó muzsika, néhány slágerré lett
dalbetét, lendületes koreográfia s az epikusan,
lassan hömpölygő történet megtörése néhány
gyors, drámai töltetű epizóddal - erre a drama-
turgiai vázra épülhet fel az előadás színpompás
kép-, hang- és látványvilága. Az ótestamentumi
József alakját, akit testvérei előbb
féltékenységből meg akarnak ölni, majd eladják
rabszolgának, hogy végül nagy hatalmú
uralkodóként lássák viszont, úgy emeli
„szupersztár" tőszereplőjévé a musical, hogy
közben csipetnyi iróniával fűszerezve megőrzi
esendő karakterét, csetlő-botló naivitását,
gyermeki egyszerűségét. József a musicalben
korántsem ótestamentumi kalandokba
bonyolódik; Potifár feleségének például
egyáltalán nem tud ellenállni, nyílt színen
szarvazva fel a parancsnokot. Andrew Lloyd

MADÁCH•TOURSSZAL EURÓPÁBA?

RICE-LLOYD WEBBER: JÓZSEF ÉS A...
Webber pályakezdő zeneszerzőként mintha vé-
gig akarta volna próbálni a hatvanas évek máso-
dik felének divatos zenei irányzatait, ahogy epi-
zódról epizódra megkomponálta a mű zenei
alapanyagát: a rock and rolltól kezdve a count-
ryig és a folkbeatig számos zenei stílust vegyített
össze, s a stílusok eklektikájából szőtt egységes
zenei szövetet. Aminek kétségtelenül dramatur-
giai konzekvenciái is vannak az előadásban: az
önállósuló zenei betétek olykor szimpla stíluspa-
ródiának hatnak, máskor meg, ha feltehetőleg
éppen ironikus ellenpontnak voltak szánva, stí-
lustörésnek.

Szirtes Tamás, a Madách Színház előadásá-
nak rendezője a Macskák nyolc évvel ezelőtti, si-
kerszériát hozó színrevitelével ugyancsak ma-
gasra állította a mércét önmaga és társulata
előtt: ezúttal azonban rendre alul maradnak az
összehasonlításban, s nemcsak azért, mert a
Macskák kiforrottabb darab. A musicalspecialis-
ta Szirtes annyi nagyvonalú precizitással merült
el a különböző világítási trükkök, effektusok, lé-
zershow-k, gyertyás felvonulások, tűzijátékok
lebonyolításában, hogy közben megfeledkezett
a fontosabbról: a zenés-táncos játék emberi di-
menzióinak és szituációinak kidolgozásáról, a
zenei dramaturgia színpadi kiaknázásáról és
működtetéséről. Mozgalmassága ellenére is in-

Vikidál Gyula (Fáraó)
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Hűvösvölgyi Ildikó (Narrátor) és Paudits Béla
(József) (llovszky Béla felvételei)

venciótlannak tűnik az előadás látványvilága:
csillogó üresség sugárzik a színpadról, amit még
csak kontrasztosan hangsúlyoz a „biblikus jele-
netek" szemforgatóan álszent, emelkedett dida-
xisa, valamiféle kvázikatarzis élményét kínálva a
gyanútlan nézőnek.

Hegyesi Arankának, az előadás koreográfu-
sának tulajdonképpen a lehetetlent kellett volna
megoldania, amikor is egy nem egészen profi
tánckarból kívánt időről időre százszázalékos
profi teljesítményt előhívni. Az együttes dinamiz-
musa nem feledtethette az olykori ritmuszavaro-
kat, mint ahogy a tánckar kevés lepelbe burkolt,
mutatós lányai sem feledtethették mozgásuk
egyenetlenségeit. (A jelmezeket Rátkai Erzsébet
tervezte.)

Götz Béla, aki a Macskákban sikeres és lele-
ményes alkotótársa volta rendezőnek, ezúttal is
pompázatos, csillogó, nagyvonalú díszleteket és
roppant látványos világítási effektusokat terve-
zett az előadáshoz; néha már-már egy rockkon-
cert lézershow-ján érezhettük magunkat.

Hogy Szirtes Tamás rendezése voltaképpen
alatta marad az előadás lehetőségeinek, a sze

reposztás mutatja legjellemzőbben. A fontosabb
szereplők szinte kivétel nélkül testre szabott sze-
repben tűnnek fel, s a rendezés szinte kivétel nél-
kül nem tud velük mit kezdeni. József szerepé-
ben - aki Mózes könyve szerint „szép termetű
és szép arczú vala" - Paudits Béla remekül éne-
kel, jól bírja hanggal - s kevésbé jól színészi erő-
vel és szuggesztivitással. A robbanékony indulatú
pophősök specialistájának, az őserejű Vikidál
Gyulának Fáraóként ezúttal egy enyhén ironikus
rock and roll nótára telik az erejéből - Elvis Pres-
ley vagy még inkább Komár László modorában.
A produkció narrátorai önmagukban helytálló
alakításokat nyújtanak, kevéssé tisztázott azon-
ban a rendező által kijelölt helyük, szerepük az
előadásban. Szerednyey Béla és főként Hűvös-
völgyi Ildikó így is az előadás legjobbjai, utóbbi
ének- és tánctudása, színészi eleganciája révén
messze kimagaslik az előadásból. A bölcs Jákób
(Zenthe Ferenc) s az önironikus Potifár (Lőte At-
tila) mértéktartással oldják meg a nem túl hálás
szerepüket.

A József és a színes, szélesvásznú álomkabát
előadásának legfontosabb szereplője természe-
tesen mégis a közönség. Az a közönség, amely
tomboló sikert akar látnia színházban - s meg is
kapja. Ráadást is akar a fülbemászó nó

tákból - jár neki, megkapja. A tapsrend har-
mincperces, utána még tizenegy percen át zúg a
taps. A ráadások majdnem sikerültebbek, mint
maga az előadás, amelyet egy magyar lakossági
bank és egy biztosító szponzorált. Hogy hosszú
szériasiker lesz-e a József ből, nem tudhatjuk.
Ám, hogy a körúti népszínház hangzatosan meg-
hirdetett eszménye a gyakorlatban egyre inkább
zenés-táncos könnyű szórakozást jelent, az bi-
zonyosnak látszik.

Tim Rice-Andrew Lloyd Webber: József és a színes,
szélesvásznú álomkabát (Madách Színház)
Fordította: Blum Tamás. Díszlet és világítás: Götz Bé-
la. Jelmez: Rátkai Erzsébet. Koreográfus: Hegyesi
Aranka. A rendező munkatársai: Szerednyey Béla és
Tatár Eszter. A hangfelvételt készítette és a zenét
hangszerelte: Kocsák Tibor. A hangszereket progra-

mozta: Szakály László. Hangmérnök: Kálmán Sándor
és Jánosi Béla. Vezényel: Kocsák Tibor, illetve Gebora
György. Rendezte: Szirtes Tamás.
Szereplők: Paudits Béla m. v., Vikidál Gyula m. v.,
Szerednyey Béla, Hűvösvölgyi Ildikó, Zenthe Ferenc,
Lőte Attila, Kökényessy Ági, Lesznek Tibor, Veszeli-
nov András, Kautzky Armand, Pusztaszeri Kornél, Lip-
pai László m. v., Laklóth Aladár, Galbenisz Tomasz,
Mészáros Károly m. v., Kiss Zoltán f. h., Weil Róbert f.
h., Bihari Zoltán, Molnár Ferenc, Arató Balázs, Buczkó
Martin, Poór Henrik.


