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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

STUBER ANDREA

KABARÉVÁLOGATOTT
MASTEROFF-KANDER-EBB: KABARÉ



 KRITIKAI TÜKÖR 

Paudits Béla (Konferanszié) és Hirtling István
(Cliff) a Madáchban (Koncz Zsuzsa felvétele)

filmbéli koreográfia gyenge utánzatát. Végezetül
pedig nem árt, ha valaki meg is rendezi a dara-
bot. Jó lehetőséget ad rá, hogy a betétszámok
meglehetősen „mobilak", szinte tetszés szerinti
helyre illeszthetők. S a rendezőre vár az a feladat
is, hogy eldöntse, mit kezd a mű igen erőteljes
hátterével: a fasizálódó Berlinnel. Vagy a fasizá-
lódással magával.

És most nézzük, hogy a fenti szigorú, ám a film
közismertsége és közkedveltsége miatt termé-
szetes elvárásoknak miként felel meg a zala-
egerszegi, a békéscsabai és a Madách színházi
előadás.

Zalaegerszegen a Kabaré színrevitele ama
tragikus tévedésen alapul, miszerint Palásthy
Bea eljátszhatja Sally Bowles-t. S egyáltalán
nem túlzás tragikusnak nevezni ezt a félreértést,
mert arról van itt szó, hogy némely peches szí-
nésznők esetében a külső és a belső alkat szinte
köszönőviszonyban sincs egymással. Palásthy
egészen apró termetű, szőke, kislányos típus.
Pályakezdő korában a rendezők álmukból feléb-
resztve is azonnal ráosztották a naivaszerepe-
ket. Ő pedig mindig érdesebb, karcosabb, ke-
ménykedőbb hangot ütött meg, mint az a szere-
péből megnyugtatóan következett volna. Vala-
mennyi alakítását érdekesnek találtam. És har-
cosnak, minthogy tükrözte azt a heroikus küzdel-
met, amelyet a színésznő a külső adottságai el-
len folytatott. Hanem ennek a hadjáratnak is kell,
hogy legyenek határai. Ekkorát, mint ez a Sally
Bowles-vállalkozás, nem szabad tévedni. Élek a
gyanúperrel, hogy Palásthy ötlete volt az egész
(vö. Liza Minnelli). S a színrevívők talán elhitték
neki, hogy menni fog. A végeredmény siralmas.
Palásthy igyekszik vonaglani és szexiskedni, de
úgy fest, mint egy elsőáldozó, aki vampnak pró-
bálja kiadni magát. Hol vörös, hol fekete, hol sző-
ke parókát kap, hogy izgalmasabb legyen, de a
műhajmódszer hatékonysága nem számottevő.
Ráadásul természetes bája helyett valami gör-
csös nyegleséget mutat. Merev és agresszív.
Szerethetetlen. Azt már szinte restellem hozzá-
tenni, hogy ének- és táncmutatványaiban sincs
sok köszönet.

A Madách Színházban vendég, Básti Juli kap-
ta Sally szerepét, mindenki megelégedésére.
Ám alakítása - számomra legalábbis -- csalódást
okozott. Azt tudhattuk előre, hogy valamelyest
gyengébben táncol és énekel majd, mint
Minnelli. De arra joggal számíthattunk, hogyjáté-
kával ezt feledteti. Remélni lehetett, hogy érvé-
nyesülnek színészi kvalitásai, s e sajátos hangú,
eredeti egyéniségű és tehetségű színésznő egy
sajátos hangú, eredeti egyéniségű Sallyt teremt.
Nem Minnelli-Bowles-t, de Básti-Bowles-t. Ez

sajnos nem történt meg. Maradt a tisztes igyeke-
zettáncban-éneklésben, s kósza és elhaló kísér-
letek (színészi) partnerkapcsolat teremtésére. A
nézőben pedig maradt néhány elragadó kaca-
gás emléke, és más semmi. (Zárójelben meg-
jegyzem, amit tapintatból szeretnék elhallgatni,

de nem megy. Arról van szó, hogy Básti Juli jó pár
évvel idősebb a szerepnél. A bajok ott kezdőd-
nek, hogy ez érzékelhető. S ott folytatódnak,
hogy az érett asszonyiság nem fér bele Sally fi-
gurájába. Ő huszonéves hebrencs, bolondos
nőszemély, aki arról álmodozik, hogy színésznő
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Jelenet a zalaegerszegi Kabaréból (Zóka Gyula
felvétele)

lesz. Harminconéves korára vagy megvalósult
ez az álma, vagy pedig iszákos konzumnővé
strapálódott le. De harmincegynéhány évesen
már biztosan nem lesz ott EZ a Sally EBBEN a
Kabaréban.)

Örömmel jelentem, hogy volt szerencsém
igazi Sallyhez is. A sorozatos Kabaré-
bemutatók egyetlen autentikus Bowles
kisasszonyát Békéscsabán üdvözölhettük. Réti
Andrea személyében sikerült olyan színésznőt
találni, aki nem egyszerűen abszolválja az
éneklést, hanem azt

csinál a hangjával, amit akar. Tökéletes techni-
kával és mély érzéssel dalol. „Görlösen", pajko-
san, líraian, drámai erővel, ha kell. S mindezt te-
szi egy varázsla.os fruska képében, aki szeszé-
lyes, könnyed, szeleburdi és elragadó. Réti nyil-
vánvalóan mixelt: összevegyített némi Minnellit,
némi Somát és (alighanem) némi Réti Andreát, s
előállított egy Sally Bowles-t. Parádés mutat-
vány.

Mármost a Kcnferanszié-helyzet még vigasz-
talanabb. Adottságai alapján a Madách színházi
szereplő, Paudits Béla ideálisnak tűnne, ha ké-
pes lenne felhagyni a maga „Joúska, levelet
hozott a poústa" fémjelezte énekstílusával.

De nem képes. Ahogy Józsefként kuplémodor-
ban hajlítgatta a hangját, úgy most is. E tekintet-
ben közömbös számára, hogy mit (kít) játszik.
Ennek következtében ez számomra is indiffe-
renssé vált. Zalaegerszegen R. Kárpáti Péter tá-
gabb lehetőséget kap a játékra, mint Konferan-
szié kollégái, hiszen itt az egész történet a Kit Kat
Klubban játszódik. A Konferanszié - mint-egy
demonstrátori rangban - maga vezényli le a
históriát. R. Kárpáti Péter azonban a szerep
megnövekedett súlya ellenére is súlytalan. Bé-
késcsabán Zubornyák Zoltánnak ugyancsak
nem sikerül nemhogy elénekelni a szerepet, de
még eljátszani se. Mindketten meglehetősen
mereven téblábolnak a táncszámokban, s alakí-
tásukat a könnyedség, az elegancia és a fölény
teljes hiánya jellemzi.

Zalaegerszegen Egervári Klára és Siménfalvy
Lajos játssza az idősecske párost, amolyan
„echt" énekes szerepként. Felfogásuk egyéb-
ként nem mond ellent a rendezői koncepciónak,
minthogy a vendég Vas Zoltán Iván - ahogy em-
lítettem - a történet egyetlen színhelyévé a ka-
barét tette meg. S mivel Schneider kisasszony és
Schultz úr énekszámai beékelődtek a Kit Kat
Klub műsorába, nem kifogásolhatjuk, hogy ope-
rettstílust vesznek fel az előadók. Legfeljebb saj-
náljuk, hogy ez a modor elidegeníti őket tőlünk.
Nem kifejezetten szívet melengetőek.

A Madáchban Psota Irén remek Schneider kis-
asszony. Lágy, esendő, szeretnivaló. Ráadásul
nagyszerűen énekel. (Nem tudom, miért, de
ezen mindig meglepődöm.) Szegény Schultz úr,
vagyis Garas Dezső nemigen győzi követni. Pe-
dig folyton váltogatja az oktávokat, hogy valame-
lyikben elbírjon a szólammal. Garas amúgy ked-
ves, bájos, de a született Schultz urat ugyancsak
a békéscsabaiak prezentálták. Jancsik Ferenc
mindent kihoz a szerepből, amit lehet, annál még
többet is. Kifogástalanul, s egyben a figura lelkü-
letéből fakadó esetlenséggel énekel. Elragadó-
an tartózkodó, feszengő és szerény. Tartásá-
ban, apró kézmozdulataiban - például ahogy a
zakója zsebét babrálja - jellem mutatkozik. Té-
tovaságával, rendíthetetlen emberségével sor-
sot formái. Jancsik után számomra nincs más
Schultz úr. Felkai Eszter - némi kezdeti bizony-
talankodás után - hozzáillő partner.

A Cliff -csapat kevés mondanivalót kínál: Hirt-
ling István (Madách) és Horváth Lajos (Békés-
csaba) megfelelőnek mutatkozik. Hirtling bizto-
sabban dalol, Horváth bensőségesebben ját-
szik. A zalaegerszegi Tóth Loon amatőr benyo-
mását kelti. Összességében tehát a legjobbak:
Sally és Schultz úr és esetleg Cliff Békéscsabá-
ról, Schneider kisasszony a Madáchból, Ernst
Zalaegerszegről - mert Kulcsár Lajos volt náci-
nak a legkeményebb - és Konferanszié - jobb
híján - a Madáchból. Réti, Jancsik, Horváth
(vagy Hirtling), Psota - ez a forduló válogatottja.
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Zalaegerszegen és Budapesten playback és
félplayback technikával szólaltatták meg a zenét,
Békéscsabán eleven zenekar húzta, amit a
magam részéről méltányolok. (A körúton Kocsák
Tibor mintha lelassította volna a melódiákat.) A
Madáchban és a Hevesi Sándor Színházban
Blum Tamás dalszövegei hangzottak el, Békés-
csabán G. Dénes György fordítását énekelték.
Egyik sem az igazi. Meglehetősen szegényesek,
hogyne mondjam: primitívek a strófák. Sok ben-
nük a magyartalanság, prozódiailag döcögősek,
rosszul énekelhetők. Ideje lenne már valakinek a
kezébe adni a Kabaré dalait, fordítaná le rende-
sen. (Ajánlanám például Verebes Istvánt.)

A koreográfusok mindhárom helyen megle-
hetősen szerény igényeket támasztottak a sze-
replőkkel szemben, nyilván nem véletlenül. S
egyikük sem tudott (akart) teljesen elszakadni a
film táncjeleneteitől. A betétszámok megkompo-
nálásában a legtöbb eredetiséget a zalaeger-
szegi előadás mutatta. Stefán Gábor koreográfi-
ája látványosságával, fantáziagazdagságával
tűnt ki a többi közül. S az is kétségtelen, hogy a
zalaegerszegi produkció mélyén munkálta lege-
rőteljesebb rendezői szándék. A Madách Szín-
házban Szirtes Tamás inkább revüként, mint
musicalként vitte színre a Kabarét. Természete-
sen itt állt rendelkezésre a legnagyobb, leggaz-
dagabb és legpraktikusabb díszlet (Vayer Ta-
más munkája). Ennek ellenére többet hozott ki a
színpadképből Menczel Róbert díszlettervező és
Bischof Sándor szcenikus Zalaegerszegen.
(Például az igen szellemes, világító fal a revü-
pompát éppúgy képes volt imitálni, mint az elha-
ladó vonat fényeit.) A Madách színházi gazdag
kiállítás egyébként problematikus, mert kétséges,
hogy illik-e egyáltalán a darabhoz. Végtére is a
gazdasági válság idején vagyunk Berlinben, s a
Kit Kat Klub aligha fényűző lokál. Nyilván nem
véletlenül nevezik a szereplők maguk is ócska le-
bujnak. Ilyeténképpen a Tasnádi Márton rendez-
te békéscsabai előadás szűkebb, szegényesebb,
pénztelenebb színpadképe bizonnyal adekvátabb
helyszín, mint a Madáché. Vayer díszlete alapján
ez a Kit Kat Klub akár a Moulin Rouge is lehetne.
S ha így van, akkor nem is el-képzelhetetlen az,
amiről Sally oly hiábavalóan ábrándozik: hogy
egyszer majd betéved Max Reinhardt. De én jobb
szeretném, ha a békés-csabai Kabaréba tévedne
be.

Masteroff-Kander-Ebb: Kabaré (békéscsabai Jókai
Szinház)
Fordította: Szinetár Miklós. A verseket fordította: G.
Dénes György. Díszlet: Horváth Éva m. v. Jelmez: Csík
György m. v. Koreográfus: Hegyesi Aranka m. v. Kore-
ográfusasszisztens: Novák Éva. Korrepetitor: Bátkai
József. Karmester: Hajdú Sándor.
Rendezőasszisztens: Szeli Ildikó. Rendezte:
Tasnádi Márton.
Szereplők: Zubornyák Zoltán, Horváth Lajos,
Tornanek Gábor, Felkai Eszter, Bökönyi Laura,
Jancsik Ferenc, Réti Andrea.

Zubornyák Zoltán, a békéscsabai előadás
Konferansziéja (Ilovszky Béla felvétele)

Kabaré (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)
Forditotta: Szirtes Tamás. A verseket fordította: Blum
Tamás. Diszlettervező: Menczel Róbert. Szcenikus:
Bischof Sándor. Jelmeztervező: Laczó Henriette. Dra-
maturg: Faragó Zsuzsa. Zenei vezető: Fekete Mária
m. v. Koreográfus: Stefán Gábor. Korrepetitor: Hajdú
Sándor. Asszisztens: Tompa Gábor. Rendezte: Vas
Zoltán Iván m. v.

A bemutató előadáson harom sorral
mogöttem sűrűn hallatott úgynevezett
ate-lier-nevetéseket egy kevésbé ismert ifjú
szakmabéli, s ilyenkor két sorral mögöttem
egy nem szakmabéli értelmiségi fel-háborodva
pisszegett. Szemmel láthatóan illet-lenségnek
tartotta, hogy valaki heherésszen, amikor a
színpadon halálos veszélytől fenyegetett
üldözöttek sorsa kel életre.

Mindkettőjüknek igaza volt.
A beavatott értékelte a Katona kiváló színé-

szeinek most is szellemes és tetszetős szakmai

Szereplők: R. Kárpáti Péter, Tóth Loon, Kulcsár Lajos,
Egervári Klára, Kocsis Ági, Siménfalvy Lajos, Palásthy
Bea.
Cabaret (Madách Színház)
Fordította: Szirtes Tamás. A verseket fordította: Blum
Tamás. Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Schäffer Judit.
Dramaturg: Springer Márta. Koreográfus: László Péter.
Próbavezető balettmester: Sebestyén Csaba. Zenei
vezető: Kacsák Tibor. Rendezte: Szirtes Tamás.
Szereplők: Paudits Béla, Hirtling István, Laklóth Ala-
dár, Psota Irén, Györgyi Anna, Garas Dezső m. v.,
Básti Juli m. v.

megoldásait, amelyeket ebben a színházban ak-
kor is szabad volt honorálni, ha világraszóló tétek
forogtak kockán„ a laikus pedig ösztönösen ráér-
zett, hogy itt egy ízig-vérig realista életszelet szá-
mára bontották ki a negyedik falat, tehát a néző-
nek illik úgy reagálnia, mintha ő is részese volna
a színpadra áttett életvalóságnak.

Ilyen darabot azonban a Katona eddig nem-
igen játszott. Schwajda vagy Spiró hipernatura-
lizmusa is egészen más dolog, mint az a kézmű-
ves lírai kisrealizmus, amelynek Jean-Claude
Grumberg meglehetősen jól ismert képviselője.
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