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Kifogástalanul működik a játéktér: a pené-
szes okszerűséget sugalló falak és a nevetséges
baldachin kissé megtámasztják a vákuum hősé-
nek handabandázását és a darab lepusztult,
mégis nagyjából szabatos nyelvét. Azt, hogy a
színpad a nézőtér felől is megközelíthető, s hogy
középen is van játéklehetőség, egy kicsit jobban
is ki lehetett volna használni.

A jelmezek szándékosan, de talán nem telje-
sen végiggondoltan szedett-vedettek: a kato-
náknak zörgő bakelit mellvértjük van, más sze-
replők egyszerűen rongyosak, a szenátorok fe-
hér tógásak, a párkaszerű öregasszonyok exp-
resszionistán redőzöttek. Engem az eklektika
nem zavar; kérdés, hogy a szereplőknek ad-e fo-
gódzót.

Szándékosan nem írtam le eddig a rendező,
Vincze János nevét, s úgy tettem, mintha nem
beszélnék a rendezésről, holott nagyrészt arról
beszéltem. Az, hogy az előadás egészének ha-
tározott szellemisége van, mindenekelőtt a ren-
dező érdeme. Vinczét mostanáig nem ismertem,
rendezéseit nem láttam, de ez az én hibám és
veszteségem, de nyilván azzal is magyarázható,
hogy Vincze jellegzetesen rejtőzködő rendező -
ami, ha meggondoljuk, ritkaság és furcsaság. A
Vitellius pécsi előadása arról győz meg, hogy
Vinczében nemcsak nagyfokú szenzibilitás és
beleérzés van, de megvan a kellő erély is ahhoz,
hogy egy fegyelmet és összpontosítást kívánó
produkciót határozott kézzel egybetartson. Lá-
tomása van a figuráról és a játékról, és - ami leg-
alább ennyire fontos - ez nagyjából egybevág
Forgách írói szándékaival. Lehet, hogy Vincze
működésére jobban oda kellene figyelni, akkor
is, ha nem állítja előtérbe magát.

A fentiek alapján nem túl nehéz eldönteni,
hogy e sorok írójának egészében véve tetszett-e
az előadás vagy sem. Igazából ez nemis különö-
sebben érdekes. Amit a teljesítményen túl példa-
szerűnek tartok: a szerző, a rendező és a fősze-
replő maximális involváltsága, tartós egymásra
tekintése és egymásra találása. Alighanem ezál-
tal lehetne elérni, hogy a mai magyar dráma és a
mai magyar színház ne legyenek ellentétes fo-
galmak. Hiszen, mint láttuk, vannak esetek, ami-
kor a zsarnok figurája és a mártírhalál sem zárja
ki egymást; s mindez nem a zsarnokság megdi-
csőülését jelenti.

Forgách András: Vitellius (Pécsi Nemzeti Színház)
Játéktér: Horgas Péter. Jelmez: Benedek Mari.
Dramaturg: Duró Győző. A rendezőmunkatársa:
Muschberger Ágnes. Rendezte: Vincze János.
Szereplők: Koltai Róbert, Bereczky Júlia, Barkó
György, Bánky Gábor, Steiner Zsolt, Faludy László,
Várnagy Zoltán, Kőmíves Sándor, Kovács Dénes, Fü-
löp Mihály, Szivler József, Krajcsovits Csaba, Szebeni
János, Csalami Csaba, Németh János, Bella Lajos,
Trimmel Ákos, Fekete András, Pilinczes József, Dimu-
lász Miklós, Krizsik Alfonz, Bank Tamás,, Péter Gizi,
Takács Margit, Krasznói Klára.

Keresi magát ez az új szinház, a Komédium, és
ez bizonyára eltart egy ideig. S bár az igazgató-
mindenes, Verebes István nem mulasztotta el

sűrűn a tudtunkra adni, hogy vállalkozásához
kritikusokra van a legkevésbé szüksége, e
sorok írója most mégis el akarja mondani, meg
akarja üzenni ne-ki, hogy: ez A mélyben, ez
rossz, ez tehetségtelen, ez félrefogott. Ebből a
két egyfelvonásosból „igazi" színpadon sem
születhetne színház - igaz, ott talán eszébe se
jutna senkinek bemutat-ni -, nemhogy egy igazi
pincében, majdnem benne egy igazi
csatornában, ahol az első egy-felvonásos,
ugye, játszódik.

Kedves igazgató úr, mindkét darab nagyon
rossz. Van jó sok pocsék szavunk - mostaná-
ban születettek - arra, hogy mi ez a csatorna,
meg mi ez a mai „Nachtasyl": ez, kedves Vere-
bes István, a tényvalóság, rögvalóság, meg amit
akar. Lapos közhelyek, melyek hétköznapi, átté-
telmentes igazsága senkit nem győz meg arról,
hogy ezt meg kell nézni, még kevésbé arról, hogy
színházba kell menni érte. Demszky Gábor láto-

Madaras József (Hajmanek) és Farády István (Re-

hus) a Lordok Házában

gat ilyen helyekre néha - nem jókedvéből -, s
mi vele megyünk, ha muszáj, egy percre a tévé-
híradóval. (Onnan, a Komédiumból elmentek né-
hányan a szünetben a bemutató utáni első elő-
adáson. Én nem fizettem a jegyért: kötelessé-
gemnek éreztem maradni. De irigyeltem a néha-
nyakat.)

Van magában ambíció már régóta arra, hogy
nem is oly finoman, de azért művészien jókora
pofont keverjen le kis közönségének - én ezt az
ambícióját díjazni szoktam, rendben van, szín-
házban helye van a pofonnak. Ez a két darab
azonban olyan arculcsapás, melyet a nem mű-
vészi és nem tehetséges indulat generál; ez,
ugye, kedves Verebes István, nem „színházi"
pofon. A Mrožeké, az igen. Az ő elemeltsége -
hogy ne mondjam: tehetsége - kell a belvárosi
fekete (per analogiam kaposvári szürke) kikeve-
réséhez, meg aztán a többieké, Taubé, Gáspáré
meg Eperjesé.

Mert ebben A mélyben, ebben ők sem voltak
jelen, de nem ám. Itt a rendezés legnagyobb ta-
lálmánya az volt, hogy középre tette a ménkű-
vastag csövet, benne majdnem sikeresen elrej-
tette a kellékest, aki a mindenfélét feladogatta
Madaras Józsefnek, aki a rémes közhelyek mű-
indulatból való elővezetése közepette majnem
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Madaras József a Wehner-darabban
(Kaczur György felvételei)

hibátlanul ügyelt arra, hogy a nézőtér mindkét
térfelének egyformán jusson. Kijusson. Tanult és
korosabb kollégáim azt mondják, hogy a hatva-
nas években volt divatja nálunk ennek a hangef-
fektusos sokkolásnak, a nagy csapkodásnak-
reccsenésnek-döndülésnek, sőt, akkor valami
tapintható is járt hozzá, legjobb esetben kicsi víz -
de ez eddig még mind csak rossz volt, rossz,
rossz, rossz.

Hanem aztán a Lordok Háza - mely Odze
életművében sem fog a főhelyen szerepelni -,
az aztán alulmúlta. Itt még az ízlése is cserben-
hagyta magát, hisz egyébként legalább egyszer
megtiltotta volna Maros Gábornak a szódavíz-ri-
tuálé közben elővezetett hatalmas-naturalista
büfögést (az általános iskolában komoly verse-
nyek voltak e tárgyban, teljesítményvoltát tehát
hajlandó vagyok elismerni, de hogy itt ez legyen a
színészet?!). Vagy levetített volna neki (meg a
többieknek is) egy dokumentumfilmet (lásd né-
hány FMS-, BBS-produkció) ezekről az embe-
rekről: ha mára megformálás képessége hiány-
zik, legalább az utánzásé működhetett volna.
Mondandó itt sem volt, a „couleur locale" sablon-
jai lettek ajátéktérre víve - ahogyan azt Móricka,
maga meg én, tehát mindazok, akik sose jártunk
ilyen helyen, viszont jól fűtött, összkomfortos la-

kásainkból indultunk a színházba aznap este, el-
képzeljük.

A nehezen feledhető este után szívesen meg-
nézném - meg is fogom, alkalomadtán - a többi
produkció'"t, mert valóban érdekeI, mire megy
ebben a nekem egyébként nagyon tetsző
kisszínházban. „Technikai okokból" néha elma-
rad egy-egy előadás - értem én, de remélem,
maga is érti. Ne habozzon - nem is habozik, tu-
dom - a csatornatisztító meg a társadalom peri-
fériája helyett elegáns díjkiosztó ünnepségek

Röpke néhány hónap alatt három
színházunk mutatta be a Kabaré című musicalt.
Első és naiv megközelítésben azt
gondolhatnák a dologról, hogy nyilván nem
véletlenül
halmozódnak a Kabarék. Bizonyára rejlik
valamiféle a ktualitás a darabban, ha nagyjából
egy időben több színház műsorra tűzi. Talán
„benne van a 'nű a levegőben". Az előadások
láttán azonban hajlok arra a véleményre, hogy a
Kabaré-torlódás nem magyarázható tartalmi
motívumokkal. Azok prózai: a darab zenés. Rá-
adásul a jobbak <özül való. S mert a színházak
lázasan keresgél k a biztosan sikerre vihető mű-
veket, természetszerűleg eljutottak ehhez is.

A Kabarét persze mindenki ismeri Bob Fosse
Oscar-díjas filmje alapján. Ez a színrevitelre néz-
vést legalább akkora hátrány, mint amekkora
előny. Mindenekelőtt Liza Minnelli adta fel a lec-
két azon kolléganőinek, akik Sally Bowles meg-
formálására válla koznak. Minnelli azonban ma-
gasra tette a lécet. Aki fel akarja venni vele a
versenyt, annak remekül kell énekelnie és
táncolnia. Nem amatőr színvonalú, szorgalmas
igyekezet-tel, hanem meggyőző profizmussal. És
még ez is kevés. Emellett nőnek kell lennie. Ez
ugyan evidencia, de például ami fiatal
színésznőink között meglehetősen kevés a
nőforma nő. S csak elvétve akad köztük o yan,
aki női - ha úgy tetszik: színésznői -
minőségében képes lehet létre-hozni a Sally
Bow es-i varázst. Ékesen példázza ezt az a
jelenet, e melyben Sally beállít Cliffhez. Egyszer
látta életében, s most jön számolatlan
csomagjaival, hogy hozzáköltözzék. Öt perc
alatt felmorzsolja az ellenállást. S bizony lehen-
gerlően bűvös-bá osnak kell lennie ahhoz, hogy

elegáns fogadásait megrendezni addig is, míg
megfelelő opuszokat és művészeket talál ehhez
a deprimáló, rémes, magyar rögvalósághoz. Ha
már egyszer ezt akarja.

A mélyben - két egyfelvonásos (Wehner Tibor: És
tsa; Odze György: Lordok Háza) (Komédium)
Diszlet, jelmez, rendező: Verebes István. A rendező
munkatársa: Piti Attila.
Szereplök: Madaras József, Maros Gábor, Andics Ti-
bor, Farády István.

a néző elhiggye: a regényírásnak veselkedő
amerikai fiatalember nem dobja ki ezt az izgága
leányzót.

A Kabaré színrevitelének elengedhetetlen
személyi feltétele: Sally Bowles, de van itt még
más is: szükség van továbbá Konferansziéra. Az
ő játékának ugyancsak sine qua nonja a magas
szintű ének- és tánctudás, s hozzá még valami
delejes erő, karizmatikus kisugárzás igényelte-
tik. Neki ugyanis szövege alig van, inkább csak
dalszövege - magyar változatában az is kínosan
botladozó, de erről majd alább -, tehát meg-
jelenésével, személyiségének súlyával kell(ene)
rezonőrré válnia. S itt még mindig nem ér véget a
feltételek lajstroma. A filmváltozat több ponton
jelentősen eltér a színpaditól, például negligálja
a Schneider kisasszony és Schultz úr közötti, el-
reménytelenülő szerelmet. (Schultz úr egészen
kívülrekedt a mozin.) A színházban viszont ez a
vonulat majdhogynem egyenrangú Sally és Cliff
történetével, legalábbis köré tekeredik a fősztori-
nak. Amiből következik, hogy mindennek tetejé-
be még Schneider kisasszonyt meg Schultz urat
is kér a bemutató. Két korosodó színészt, aki ka-
rakter, s képes megszerettetni magát. (Ugye azt
már mondanom sem kell, hogy táncolní, dalolni
se szégyelljen.) Végül és utolsó sorban az is kí-
vánatos, hogy legyen egy jóképű, érzékeny Cliff.
(Ének, tánc stb.)

Eddig csak a Kabaré színészigényeit sorol-
tam, de hasonlóan fontos a koreográfus szere-
pe. Neki kell a Kit Kat Klub műsorát kiötölnie.
Alapvetően rajta múlik, hogy pazar, látványos
betétszámokat Iátunk-e avagy ötlettelen tánci-
kálást, esetlen ide-oda lépegetéseket, netán a
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