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Kabarék színesben
és fekete-fehérben

Ha a Kabaré című musical magyarországi
utánjátszásairól írva filmes kifejezést lo-
punk már a címbe is, nem a véletlen műve.
A Joe Masteroff - John Kander - Harold
Prince szerzőhármas musical-
világfutamába ugyanis hamarosan belépett
egy negyedik név, és lekörözte az eredeti
alkotókat: Bob Fosse, aki az akkor már
évek óta biztos sikert jelentő Broadway-
musicalt filmre írta és Liza Minelli
főszereplésével egyszemélyesre sztárolta.
A darab eredeti bemutatóját tizenkét évvel
ezelőtt, 1966. november 27-én tartották a
Broadway Broadhurst színházában. A West

Side Storyval akkor már sínre került
rendező, Harold Prince mindenképpen
biztosítani akarta a premier sikerét:
Schneider kisasszony szerepére színpadra
csalta Brecht zeneszerző munkatársának,
Kurt Weillnek özvegyét, az akkor
hatvanhat éves Lotte Lenya asszonyt.
Harold Prince jól számolt. A musical
csakhamar komoly exportterméket
jelentett szinte minden kontinens minden
országába. Alig egy évvel a be-mutató
után elnyeri a New York-i Drá-
makritikusok Körének díját a legjobb
musicalért; a londoni Palace Theatre majd
egy évtizedig játszotta a bájos Judy Dench
főszereplésével, Bécsben az operett és
zenés színpadi hagyományokkal
rendelkező Theater an der Wien tűzi
műsorára, és Magyarországon is négy
színház mutatta be idáig. Mi lehet a titka
annak, hogy ez a Christopher Isherwood
novellafüzéréből gyártott vígjáték, pon-
tosabban az ebből készített musical tizen-
két év elmúltával is mindenütt hódít?

Adorno joggal kérdezhette: lehet-e
verset írni Auschwitz után? De még jogo-
sabb az a kérdés, vajon lehet-e musicalt
írni Auschwitz előttről? Illik-e slágerek-
ben tudósítani a náci hatalomátvételről,
színpadon nótázni a zsidóüldözésről?

A filmváltozatban Bob Fosse és forga-
tókönyvírója Jay Allen teljesen megvál-
toztatta az eredeti történetet. A túlságosan
pesszimista jeleneteket ügyes „álom-gyári"

dramaturgiával alakították át, és az akkor
már Amerika-szerte night-club-sztárnak
számító (és heti hatvanezer dolláros
gázsival jegyzett) Liza Minellire

hangszerelték át az összes számot. A tör-
ténetet így a manapság oly divatos kar-
riersztorivá változtatták át, ügyesen
spékelve (kicsit Visconti hatására) a fasiz-
mus természetrajzi magyarázatával.

Hogy a filmből világsiker született, az a
kitűnő mestermunka mellett magyaráz-
ható olyan kiváló partnerekkel is, mint
Joel Grey ceremóniamestere, aki hátbor-
zongató figurájával olyan levakarhatatlan
szerepsémát teremtett már a Broadwayn,
hogy a mozisok - ami pedig ritkaság - a
színházból vették meg a filmszerepre.

*

Már a filmnél szóvá kellett volna tenni, de
Szinetár Miklós 1976-os Ódry színpadi
rendezése megtette: levakarta azt, amit a
színházi bemutatónál jóval erősebb hatású
filmmusical kényszerített rá az eredeti
mondandóra. Szinetár rájött, nem feltét-
lenül szükséges a fasizmus anatómiáját

Cseke Péter az Ódry színpadi
Kabaré Konferansziéja (MTI fotó)

aberrációkon, perverzitásokon keresztül
vizsgálni. Nem mindenképpen célravezető
a fasizmus fiziológiai gyökerei körül
kutatgatni, még ha az igen látványos
eredményekkel kecsegtethet is. Elfeled-
kezett a fasizmus születése körüli szexu-
ális pletykálkodásokról - kicsit talán
magáról a Hitler-fasizmusról is. Előtárta
viszont egy fasizálódó társadalom föld
alatti szívógyökereit, azokat a rejtett
forrásokat, amelyek egy látszólag békés-

nek és jámbornak tűnő panziótulajdonos
vénkisasszonyt is képesek beállítani a
„völkisch" jelszavak követői közé. Em-
berek drámája volt a főiskolai vizsgaelő-
adás, nem pedig szerepek összeütközése.
Történelmi, politikai érdekek csaptak
össze, nem pedig mesterségbeli tudás,
színészi szerepsémák.

Apró pontjai voltak Szinetár első
Kabaré-rendezésének, amelyek az Ódry

Színpad parányi játékterén erős hang-súlyt
kaphattak, megpörgették és visszájára
fordították a színpadi történést. Időről
időre kellemetlen szájízt eredményező
pirulákat osztogatott az előadás, melyek
azonmód fölszárították a meg-hatottság
könnycseppeit is. A vígság, móka, kacagás
kellős közepén, egy több-hónapos románc
születése pillanatában beesett a színpadra
egy taxisofőr - akiről megfeledkeztek.
Bohókás operettszínpadi csomagok tucatja
alatt roskadozott, és hálásan mosolygott a
hárommárkás fuvardíjért, „amelyben a
borravaló is bennefoglaltatik". Es
kibicegett a színpadról. Bent hagyott
azonban valamit abból az erjedésből, ami
a kinti - fekete-fehér - világot jelenti.
Ennek a tagadhatatlanul brechti hatásnak a
színpadra követelődzése adta meg az
előadás alaphangját. (Ne feledjük, Brecht
egyáltalán nem áll messze a Kabaré

világától, a történet idején Berlinben él és
rendez, és idekívánkozik az a színház- és
filmtörténeti apróság is, hogy az
Amerikába száműzött Brechtet a musical
alapjául szolgáló Isten veled, Berlin című
novellafüzér írója, Christopher Isherwood
várta a hajóállomáson és indította el
amerikai karrierjén.)

*

Hogy ezeket a pillanatokat, ezeket az
érzéseket az operettszínházi utánjátszás
képtelen volt föléleszteni, annak több oka
is lehetett. Mondják, az amerikai for-
galmazó a hivatásos magyarországi pre-
mier engedélyezését a díszletek be-
mutatásához kötötte. Fehér Miklós tehát
gyönyörű csillogó-villogó díszletet ter-
vezett, Wieber Mariann agyondíszített, a
filmváltozat vizuális terrorja alatt nyög-
décselő ruhákba öltöztette színészeit. Az
operettszínházi bemutató hasonlóan a
New York-i premierhez, közönségcsaló
come-backkel is szolgált, Schultz úr sze-
repébe Feleki Kamillt szerződtetve. Fele-
ki visszatérése azonban mást is hozott a
színpadra, mint színészi hatalmát. Egy
másfajta stílus lehetőségét csempészte be a
színházba, egy könnyesebb, a szerelmi



történetre koncentráló nagyoperett csá-
bításával szolgált. Ez a flitteres operett-
színházi Kabarénak jobban meg is felelt,
hiszen ne feledjük, ezek a színészek azért
közelebb állnak a bécsi operettjátszáshoz,
mint a kemény és energikus színjátszást
követelő musicalhez. Könnyebben is te-
remtődik itt meg egy színes, szélesvásznú
revü, mint egy precíz és beosztásra kény-
szerítő játék. Ez utóbbira talán másfél
évtizeddel ezelőtt kerülhetett volna sor -
esetleg szintén Szinetár rendezésében - az
Operettszínház mostani épületével
szemközt elhelyezkedett Petőfi Színház
társulatával, ha ez a musicalszínház nem
szűnik meg érthetetlen módon pár évi
fennállás után.

*

Várható volt, hogy a Kabaré-hullám Ma-
gyarországon is végigfut, s talán a film és
az Operettszínház is ludas abban, hogy az
első vidéki utánjátszás több mint egy évet
váratott magára. Hogyan lehetne
elkészíteni ilyen drága díszletet, honnan
lehetne szerződtetni ilyen jól képzett
táncosokat, kérdezhették a vidéki szín-
házak - és jogtalanul. Jogtalanul, hiszen
ezt a kabarét nem csak Las Vegas-i mu-
latónak lehet elképzelni. Lehet egy kosz-
lott, mocsadék kis lebuj is - mint amilyen
például Isherwood leírásában is volt.
Szurdi Miklós kecskeméti rendezésében a
koszra, a lepusztultságra, az utolsó pillanat
előtti állapotra helyezi a hangsúlyt. Nála
Sally valóban harmadrangú énekesnő egy
negyedrangú kócerájban. Ennek a
megyeszékhelyi Sally Bowlesnak
különösebb vágyai sincsenek, nem is
nevezhető lecsúszottnak, hiszen fent sem
volt soha. Az egész színpadi világ ko-
szosszürke. A díszlet és a jelmezek fénye-
sek voltak valamikor, mára már a fekete és
a fehér színek is mosottszürkére uni-
formizálódtak. Minden alpári és „vala-
havolt", és ehhez a rendező által megte-
remtett színpadi világhoz igazodik az
egész előadás. A görlök valaha valóban
szépek lehettek, mindegyikük egy-egy
reményvesztett Sally Bowles, saját siker-
hajhász vágyaikkal. Most már használat
után vannak, és szinte a mostani első
hölgyet is közöttük látjuk, egy öt-tíz év
múlva készülő pillanatképben.

Van egyfajta - rossz - színházi hagyo-
mány: hiányoznak a polifon, szimultán
történések a színpadról. Ha a főszereplőké
a szó, a statisztéria megmerevedik vagy
legalábbis olyan mímelt hátsószín-padi
beszélgetésbe kezd, amelyről az első
pillanatban kiderül: semmi köze a

színpadi világhoz, a színészek aznapi
gondjaikat beszélik meg végszavukra
várva. A kecskeméti kabaré vendégei nem
csupán lézengenek és a karmester bein-
tésére mulatozni, duhajkodni kezdenek, -
mint például a később tárgyalandó
debreceni előadásban - hanem egész
egyszerűen élnek. Vendégei egy mulató-
nak, szórakoznak, ölelkeznek, táncolnak,
addig is amíg a többi vendéggel történik
valami. Semmivel nem különböznek a
kiemeltektől, ugyanúgy akár róluk is
szólhatna az előadás. Nem vidám papír-
masé figurák, sokkal inkább hasonlítanak
egy Ödön von Horváth által megálmodott
bécsi mulató özönvízelőtti nyárs-
polgáraira.

Ez az utolsó órai hangulat a záróképben
teljesedik ki, amikor elhúzzák a hátsó
függönyöket, és megmutatják a komor-
szürkére koszolódott tűzfalat. Megindul a
forgószínpad, hogy egy-egy mondattal
visszajátssza a szereplőket. Ez a forgó-
színpad azonban nem finom, lelassított
dallamra körbeúszó színházi ringlispil,
hanem vadul keringő, indulatos gép,
amely kihajítja, durván lelöki magáról a
rákerülteket. Arra sincs idejük, hogy a
szövegüket elmondhassák, máris leke-
rülnek a deszkákról, és valahova a sötét
sarokba csapódnak. Bizonytalanságot és
félelemérzetet közvetít a finálé rendezői
megoldása is.

Rencz Antalt debreceni rendezésében
nem elégítette ki a Kabaré kínálta politikai
mondanivaló, szükségesnek érezte kí-
vülről is „megerőszakolni" a darabot.
Kezdjük rögtön a végén. Ahogy a záró-
kép körforgásjelenete lepereg, egy hatal-
mas Hitler-kép kúszik le a zsinórpadlásról,
amelyen a Führer mosolyogva köszöni
meg egy kislánynak a feléje nyújtott
virágcsokrot. Alatta pedig lelassított
mozgással egyhelyben menetel Schultz úr,
fekete kabátján szépen hímzett sárga-
csillaggal. Ezt követi a tapsrend, mely-ben
a nácit játszó színész fölerősített
mozdulattal letépi magáról a horogke-
resztes karszalagot, jelezvén, hogy nem
azonosítja magát a szereppel. Ötletes he-
lyett ötletszerű a dramaturgiai átszabás,
fölösleges szervátültetéseket hajtottak
végre a darabon: bántóan csikorgó rig-
musokkal nyújtották meg az előadást.

Jánosa Lajos díszlete nem ügyel a
színpadi mozgásra, revüfüggönye a szó
legszorosabb értelmében megakasztja az

előadást, különféle tárgyak akadnak rá a
forgószínpad mozgásánál. Mialkovszky
Erzsébet változatos vitrázsfüggönyökbe
öltöztette szereplőit. Indokolatlan, sőt
logikailag hibás nézőtéri felbukkanások-ra
kényszeríti á rendező színészeit, kon-
cepciójával nem fér cl a színpadon. A
statisztéria nem érdekelt a színpadon
történtekben. A jelenetek végén a színé-
szek és a táncosok állóképekbe mereved-

Jelenet a debreceni Kabaréból. Sally Bowles: Máriáss Melinda (Kalmár István felvétele)



nek, és a taps után a vészkijáratlámpák
szürkés fényében ódalognak ki.

Az ingerültnek ható fölsorolás után
kizártnak tartom, hogy Rencz csupán -
korántsem lenne lebecsülendő! - szó-
rakoztatóipari terméknek szánta az elő-
adást, hiszen még az előcsarnokot is
teleaggatták újfasizmusról szóló doku-
mentumokkal. (Az igazsághoz tartozik, a
musical - az idei debreceni évad leg-
nagyobb sikere.)

Összességében érdekes csiki-csuki
játékkal szolgál az előadás. Egy jó szán-
dékú, de megvalósításában meglehetősen
kétes értékű koncepció, mely a fényes,
színes megjelenítésre helyezi a hangsúlyt,
ebből azonban olyan helyzet teremtődik,
mintha valaki ráncait takargatandó két-
szer annyi rúzst és púdert ken fel magára.
Azt hiszem, azt bizonyítani sem kell, hogy
mennyivel hangsúlyosabbak lesznek a
ráncok egy agyonkent, púderrel teleszórt
arcon.

*

Szinte természetes, hogy egy ilyen nagy
hatású film színészi konvenciókat erő-
szakol a játszókra. Emeljük ki ezért azokat
csupán, akik az erős külsődleges ha-

tásokhoz hozzá tudtak tenni valamit saját
egyéniségükből. Andorai Péter a
kecskeméti előadás konferansziéja. A
vastagon fehérre mázolt arc alig engedi ki
a színészt, Andorainak mégis végletes
mimikája van a máz alatt. Tekintete
egyszer gúnyossá merevedik, egyszer
szánakozó szemlélője az eseményeknek,
majd amikor kevésnek tartja az álarc
nyújtotta lehetőségeket, egy kihívó, vörös
könnycseppet pingál az arcára. Andorai
nem csupán a szó zenés színház-béli
értelmében táncolja végig a darabot,
testének elkülönült, önálló gesztusai
vannak. Súlyos és komoly szemlélője-
résztvevője az eseményeknek, ellentétben a
szintén ügyesen egyéniesítő Cseke
Péterrel, aki az Ódry színpadi és az
(általam látott) debreceni szereposztásban
inkább örök komédiásként, Puck-ként
loholja végig a történetet. Neki is van
azonban mindig egy-egy pillantása,
pontosabban pimasz szembenézése kö-
zönséggel.

Vándor Éva főiskolai Sallyje bájosan
naivvá és tisztává formált, erősen befo-
lyásolva Liza Minelli filmbeli hatásától.
Monyók Ildikó Kecskeméten tökéletesen
megfelel Szurdi Miklós elképzeléseinek:

rekedt és elbicsakló hangú, véréig erotikus
énekesnőt játszik, akinek romlottsága egy
más morál szerinti megítélést követel.
Sallyje inkább szánalomra méltó, mint
romlott, utolsó számával szinte rá-tapad a
falra, és eltűnik a függönyrojtok között.
Máriáss Melinda debreceni Sally Bowles-a
a második fölvonás utolsó perceiben
érthető és fogható meg igazán, amikor
reszketve igyekszik megmagyarázni, mi
köti annyira a színpadhoz. Ha egy színész
legőszintébb mondatai azok, melyben
színpadi (kabarébeli) sikereit hiányolja, a
rendezőnek kötelessége lenne
kizsákmányolni ezt a pillanatot és innen
visszavezetni a szerepet. Ennek hiányában
azonban Máriáss Melinda jelenete
mindössze egy igen szép és őszinte
pillanattal menti az előadást.

Kabaré - szövegét John van Drunten színműve és
Chistopher Isherwood elbeszélései alapján írta:

Joe Masteroff. Zenéjét szerezte: John Kander.
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New York-i bemutató színpadra állítója és ren-
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G. Dénes György. Magyar szöveg: Szinetár
Miklós.
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