
kell egyszerre - bennük valóban ráis-
merhetünk sajna egyre sűrűbben s egyre
több helyszínen felbukkanó, gátlástalanul
trágárkodó, nőket és öregeket pimaszul
inzultáló, járműveken exhibicionistán
egymásra tapadó, mozikban ápolatlanul
nyerítő, egyszerre szánalmat és iszo-
nyodást keltő ifjú honfitársainkra, aligha-
nem még élesebben, mint azokban az
osztrák és német színházakban, amelyek a
cselekményt honi környezetbe helyezték, s
a dialógust helyi dialektusokba
transzponálták. Rendezői szempontból
azonban ez a kulcsfontosságú jelenet sú-
lyos ritmushibában szenved, hiányzik
belőle a démoni-hisztérikus fokozódás, a
rombolás öngerjesztő eksztázisa, amely
olyankor szabadul el, amikor a galerilét
védelme alatt egyszer csak kioldódik az
amúgy is gyenge civilizációs gátlás. E je-
lenet írói sajátossága, hogy hátborzongató
naturalizmusa és szublimált meta-
forikussága csak együtt, egymást erősítve
valósulhatnak meg; a túl óvatos kezelés
miatt azonban itt e lehetőség csak jelezve
van. Amellett szinte érthetetlen zavar
támad azáltal, hogy Szőke a negyedik
huligán, Pete szerepét Jeney Istvánra bízta.
Igaz, Pete Bond szerint is idősebb
valamivel a többieknél: míg azok 1 8 - 2 1

évesek, Pete a leírás szerint 25, s tény az
is, hogy az ő indulatai a legjegesebben
szadisták. Jeney azonban nem öt, hanem
legalább tizenöt évvel látszik idősebbnek
társainál, piperkőcös öltözékével is kirí
közülük, s így az a furcsa és semmivel
sem indokolt benyomás keletkezik, mint-
ha a srácok egy idősebb, perverz férfi
vezetésével és felbujtására cselekedné-
nek.

Vegyes benyomásokat kelt tehát a Saved
magyarországi bemutatója, de annyi
bizonyos: sikerült megoldásai csak-úgy,
mint alapvető hibái tanulságosak, mind a
dráma és a szerző további hazai sorsa,
mind színjátszásunk egész állapota és
közönségkapcsolatai szempontjából.
Annál fájdalmasabb, hogy - a pécsi szín-
ház nem lévén divatban - e tanulságok
megfogalmazására alig akad vállalkozó.

Edward Bond: Kinn vagyunk a vízből (pécsi
Nemzeti Színház)

Fordította: Osztovits Levente. Díszlet:
Kerényi józsef m. v. Jelmez: Fekete Mária
m. v. Zene: Darvas Ferenc, Gasner János.
Rendező: Szőke István m. v.

Szereplők: Balikó Tamás, Gergely Róbert,
Győry Emil, Jeney István, Csuja Imre,
Matoricz József, Bánky Gábor, Füsti Molnár
Éva, Vári Éva, Dévényi Ildikó.

CSÁKI JUDIT

Megalkuvásokkal

A Vértestvérek Pécsett

Willy Russell musicalje részint jellegze-
tesen angol képződmény - nyilván jól
megél persze a tengerentúlon is, és nem
pusztán a nyelvi közösség miatt. Más-
részt pedig a műfaj iskoladarabjának te-
kinthető, több értelemben is. Hordja ma-
gán és magában a musical cselekményé-
nek, dramaturgiájának, zenei és szöveg-
beli szerkesztésének megannyi tipikus
jegyét, sőt nem is igen több e tipikus je-
gyek halmazánál, azaz szinte laboratóri-
umi munka. Pont az és annyi van benne,
ami és amennyi kell. Még az is a műfaj
szabályai közé tartozik, hogy kiszámítható
fordulatai a kiszámíthatóságon belül
mindig tartogatnak egy csipetnyi „kvázi-
meglepetést", hagyományosnak tekinthető
szereplőinek pedig többnyire akad egy-
egy egyénítésre alkalmas jellemvonása.

Az „importáru"

Akárcsak a műfaj klasszikusai, a
Vértestvérek szerkezete is szimmetrikus. A
szimmetria középpontjában ezúttal nem
egyetlen pont áll - mint, mondjuk, a Hair
történetének fordulópontja, Claude be-
vonulása a hadseregbe -, hanem tengely,
tehát párhuzamos szerkesztésű történet.

Adott benne két asszony. A szegény és
termékeny Anya, és a gazdag, ám gyer-
mektelen Mrs. Lyons. Kapcsolatuk és a
konfliktus forrása e két ellentétes adott-
ságpárból fakad, s a cselekmény alakulá-
sának megfelelő módosulásokkal végig is
vonul a darabon. Az Anyának már hét
gyereke van - egyedül és nyomorogva
neveli őket-, nem is akar többet, amikor
kiderül, hogy ismét terhes, sőt ikrei lesz-
nek. Mrs. Lyonsnak viszont nem lehet
gyereke - csak pénze van, férje (éppen
távol néhány hónapra) és makacs vágya a
gyerek után. Amikor az Anya elpanaszolja
neki, hogy ráadásul ikrei lesznek, a
hirtelen támadt ötletből hamarosan meg-
állapodás, sőt esküvel szentesített ígéret
lesz: az Anya neki adja majd az egyik
gyereket, úgy, hogy soha senki nem tudja
meg: nem Mrs. Lyons szülte. A férj
távolléte és a körülmények egyébként is
szerencsés összejátszása lehetővé teszi,
hogy Mrs. Lyons - a színpadon kívül

- eljátssza a terhességi és szülési komé-
diát, majd a két kisfiú megszületése után
behajtja immár jogosnak tekintett kö-
vetelését. Az Anya vonakodik az ígéret
teljesítésétől - hiába. Az ikreket elvá-
lasztják egymástól, majd Mrs. Lyons
gyorsan megszabadul addigi bejárónőjétől,
az Anyától, aki nem is láthatja többé
gyermekét.

Mindeddig a történetet a kulcsfontos-
ságú jelenetek kivételével -- a narrátor
meséli el, a szereplők mozgással, kime-
revített képekkel illusztrálják az elhang-
zottakat. Az előzmények, a meghatározó
jellemzők közlése ez, a konfliktus későbbi
lehetséges megnyilvánulásának előre-
vetítése. Ettől kezdve a cselekményve-
zetés egyik legfontosabb tartalmi eleme a
véletlen, hiszen a konfliktus realizálásához
a testvéreknek találkozniuk kell, többször
is.

Először nyolcévesen bukkan egymás-ra
a két fiú. Természetesen nem tudják, hogy
testvérek, de megszeretik egymást,
vérszerződést kötnek. Mickey, aki az Anyá-
nál maradt, külvárosi proligyerek, Eddie,
aki Mrs. Lyonshoz került, igazi úrifiú. A
történet álromantikus jellegéből
következően el kell hinnünk, hogy a
fellángolt szeretet igazi mozgatója a „vér
szava", hiszen a két fiú közeledésére egyéb
motiváció - némi gyerekes kíváncsiságon
kívül - természetesen nincs. Az anyák
rájönnek, hogy a két fiú találkozott. Mrs.
Lyons gyorsan és határozottan dönt:
elköltöznek a környékről.

A második rész elején tizennégy éves a
két fiú. Ismét összeakadnak, fellángol a
régi barátság. Ekkor találkozik újra a két
anya. Mrs. Lyons előbb megpróbálja rá-
beszélni, majd pénzzel megvenni az
Anyát, hogy tűnjön el a környékről. A két
nő mindegyikének ekkortájt módosul
viszonya a történethez s a történtekhez: az
Anya látszólag beletörődik, hogy a „vér
szava" ellen nincs mit tenni, s csak úgy
tessék-lássék próbálja elválasztani a
fiúkat, míg Mrs. Lyons - szintén a „vér
szava" iránti tehetetlenségéből fakadóan -
szinte megőrül, s elvakul-tan igyekszik
széttépni a testvéri köteléket. Ugyanekkor
jut fontosabb szerephez a történet
szimmetriatengelyén mozgó figura, Linda,
Mickey gyerekkori barátnője, aki
természetesen Eddie-t is megszereti.

A fiúk majdnem-felnőtt koráig ismét a
narrátoré a legfontosabb szerep. A történet
felgyorsul, Eddie egyetemre megy,
Mickey munkát keres, aztán talál, aztán
gyorsan lesújt rá a környezeti „adott-



ság": munkanélkülivé lesz. Eddie segít-
ségével és pártfogásával szerelmet vall
Lindának, egymáséi lesznek, miközben a
napnál világosabb, hogy a másik fiú is
Lindát szereti. Amikor Eddie a szünet
idejére hazatér az egyetemről, a két fiú
lehetséges ütközési pontjainak mennyisége
már elérte a konfliktus kirobbanásához
szükséges minőséget. A helyzeti ellen-tét: a
munkanélküli Mickey és a vidám
diákéletet élő Eddie; a szerelmi ellentét: a
Mickeyhez tartozó - sőt, tőle terhes -
Linda, aki Eddie mellett egyértelműen
nagyobb érzelmi és anyagi biztonságban
volna; a jövőhöz való viszony ellentéte; s
végül a tény, hogy a barátság mindkét
oldalon terhessé, folytathatatlanná válik.
Mindez egy olyan párjelenet-ben jut
kifejezésre, amelyben látszólag a kissé
primitív osztályellentété a vezető szerep,
feltehetően azért, hogy a be-következő
fordulat élessége előre is indokolttá, a
történet szintjén hitelessé legyen.

A fiúk szakítanak, Mickey megindul a
kiszámítható lejtőn: bátyja bűncse-
lekménybe rántja, börtönbe kerül. Idegei
felmondják a szolgálatot, depressziós
lesz, gyógyszerhez menekül. Szabadu

lása után Linda élete egyre nehezebbé vá-
lik mellette, nem csoda hát, ha a lány a
másik fiúhoz, az őt még mindig szerető
Eddie-hez fordul előbb segítségért, az-tán
szeretetért, majd szerelemért.

Miközben az Anya tompítani igyekszik
a feszültségeket, a másik „anya", Mrs.
Lyons megragadja a megoldás le-
hetőségét: felvilágosítja megcsalattatásá-
ról Mickey-t. Mickey - hirtelen végképp
kigyógyulva depressziójából - pisztolyt
vesz magához, s Eddie keresésére indul.
A testvérgyilkosságot ezen a ponton va-
lakinek - itt a rendőrségnek - még meg
kell akadályoznia, hiszen a testvérek nem
tudják a legfontosabbat: azt, hogy testvé-
rek. Amíg a rendőrök feltartóztatják Mi-
ckey-t, megérkezik az Anya, elmondja az
igazságot. Ebben a pillanatban a tör-
ténetnek elméletileg két - ellentétes - be-
fejezése lehetne, legalábbis a műfaj el-
vont szabályait tekintve. Az „operettes"

megoldást - azt ugyanis, hogy a két fiú-
ban győz a testvéri szeretet, azaz a vér
szava nemcsak kibékíthetetlen konflik-
tust, hanem megbonthatatlan létközös-
séget is indukálhat - a musical jobbára el-
veti. Az egyetlen lehetséges gyakorlati
befejezés tehát az, ami meg is történik:

Mickey -- most már az igazság ismereté-
ben - megöli Eddie-t, majd saját magát
(tettét részben akkor is öngyilkosságnak
kell tekintenünk, ha őt a rendőrök lövik
le).

A történetnek ezen a ponton vége, az
előadásnak még nem: az Anya - a legfőbb
vesztes - a színpad elejére lép, és el-
mondja, hogy itt egy történet megeleve-
nítését látták a nézők, a szereplők színé-
szek, játszottak csak. Mindenki él,
mindenki egészséges. Fényes bizonyítékul
a két halott fiú is „feltámad", a színpad
elejére jön, s együtt éneklik a finálét.

Mint a cselekményből is látható, a I
"
értestvérek - mint a műfaj darabjai ál-

talában - részben romantikus klisékkel
operál. Dramaturgiájának egyik jelleg-
zetessége, hogy ezeket a romantikus ele-
meket nem a romantika törvényei szerint
működteti, hanem olyanformán, hogy az
árnyaltság, az ambivalencia, a
bonyolultság látszatát kölcsönzi neki. Míg
a romantikus művek - és részben az
operett - tiszta hatásmechanizmusa jóté-
konyan a „közösség" érzetét lophatta a
közönségbe, a musical többnyire indi-
vidualizálja a reakciókat. Tévedés volna
azt hinni, hogy ilyenformán a musical ha-
tásmechanizmusa a realista drámáéval
lenne rokonítható. Az egyénítés ugyanis
virtuális, a történet hordozza ugyan a
„másként is alakulhatott volna" látszatát,
de a konkrét fordulatok mégis a mesei, a
romantikus elemek logikája szerint követ-
keznek be. Ezzel a látszólagossággal
azonban -- mellesleg a „modernség" felé
is tartva - megosztja a romantikát jellem-
ző egyértelmű igazságtételt, visszaveszi
az erkölcsi, emberi és társadalmi minő-
ségek végletességét, tompítja a szélsősé-
geket.

Itt tehát a gyilkos is áldozat, a rossz
valójában peches jó, a fösvénynek sors-
csapásból épült páncél takarja érző szí-
vét. És ez már a Vértestvérek konkrét
tipológiája, amelyhez csak a „nagy ro-
mantikus bonyolító", a véletlen szerepét
kell hozzáadni ahhoz, hogy a maga tel-
jességében érvényesüljön ez a „kvázi-
bonyolultság". A véletlenről persze már a
romantika óta köztudott, hogy nagyon is
szabályszerűen kell jelentkeznie a történet
meghatározott pontjain ahhoz, hogy a
véletlen hatásait hozhassa működésbe.

Az a realizmusigény - jobb szóval talán
az életszerűség igénye -, ami a musi-
calben a tisztán romantikus művekhez
képest megmutatkozik, az igazi drámá-

Russel: Vértestvérek (pécsi Nemzeti Színház). Vári Éva (Anya) és Nagy Annamária (Mrs. Lyons)



hoz rendszerint kevés, a melodrámához
azonban tökéletesen elegendő. A Vértest-
vérek ebből a szempontból is „tiszta
munka" - melodráma a szó klasszikus és
későbbi értelmében egyaránt.

A magyar sajátosság

A musicaljátszáshoz előszőr, elsőként és
legfontosabbként olyasvalami szükséges,
amíből nálunk hagyományosan sosincs
elég: pénz. Nemcsak azért, mert
különösen költséges műfajról van szó,
hanem azért, mert ennek a műfajnak nem
járulékos, hanem lényegi eleme a drága-
ság, hatásának szerves része a kiáll ítás, a
technikai tökély, a magától értetődő
anyagi nagyvonalúság. A Hair tavaly nyári
hazai bemutatója ürügyén e lap hasábjain
volt alkalmam részletesen kételkedni
abban, hogy vajon van-e értelme az
importált musicalek sajátos magyarí-
tásának, a z a z olcsósításának. Ma sem
hiszem, hogy van. Kétségtelen, hogy az
alternatíva másik o lda la-az ugyanis, hogy
akkor inkább ne játsszuk -- a közönség-
igényt tekintve, meg egyébként is, mind
kevésbé reális. A Hair ürügyén is szóba
kellett hoznom a Macskák. című előadást -
ugyanez most más szempontból lát-szik
szükségesnek: mintha megszületésének
körülményei megoldást sejtetné-nek.
Ritkán kell elővenni a műfaj igazán
értékes és sikeres darabjait, és akkor nem
szabad sajnálni tőle a pénzt, ( M á s kérdés,
hogy a Macskák nem ezen az alapon
született meg, s csak a végeredmény felől
igaz az állítás: ritkán játszanak musicalt a
Madáchban, és akkor nem sajnálják tőle a
pénzt.) Egy színháznak igazán akkor van
módja arra, hogy ne sajnálja a pénzt egy-
egy előadásból, ha remélheti a busás
hasznot. Vidéken erre eleve kisebb az
esély, mínt a fővárosban.

Magyarázat tehát bőven alvad arra,
hogy miért indul nálunk eleve lényeges
megalkuvásokkal egy musical színrevitele.
Természetesen a produktum megítélé-
sében ezek a magyarázatok nem játszhat-
nak szerepet.

A pécsi színháznak - több tagozatú
lévén - elméletileg jobbnak tűnnek az
esélyei. egy musical színrevitelére, mint
egytagozatú társaínak. A zenészek és a
táncosok „kéznél léte" legalábbis ezt
sugallja, Más kérdés, hogy ez az elméleti
esély a végeredményt tekintve csak el-
méleti marad, hisz nagyon is távol áll a
musical színrevitelénél szinte törvény-
szerű szabálytól: a válogatás, a kiválasztás
végtelen lehetőségétől. Igaz, egyetlen
magyar színháznak sincsen módja arra

mint nyugati társainak , hogy több száz,
esetleg több ezer majdnem tökéletesen
alkalmas jelölt közül válassza ki a
szerepekre tökéletesen alkatinas néhá-
nyat. Egyáltalában nincsen mód arra,
hogy a szerephez keressék a játszó
személyt - s az illeszkedés szükségképp
jelentkező hézagait részben a szerep de-
formálódása, részben a színész alkalmaz-
kodása hivatott kitölteni. Szerencsés eset-
nek tekinthető - és jobbára ez a magyar
szinházi gyakorlat -, ha legalább a fő-
szerep és főszereplő esetében nincs
nyilvánvaló hézag, ordító megalkuvás.
Ilyen-kor - többnyire némán, de sokszor
ki-mondva a főszereplőnek „el kell
vinni" a z előadást, gyakorlati lag is, meg
úgy is, hogy játéka indokolni tudja a mű
színre-vitelét. Evídens, hogy a többi
szerep és szereplő esetében eleve
tudomásul vett megalkuvás nem használ
a musical korábban elemzett „kvázi-
bonyolultságának" sajátos
hatásmechanizmusa érvényesülésének.

További kompromisszumok forrása
importáru esetén - a szöveg. A z

understatementtel (a. m. ,kevesebbet
mondás, részleges elhallgatás') természetes
módon dolgozó műfaj magától értetődő s
ezért

ki írem mondott háttérrel működteti da-
rabjait. E magától értetődésnek persze
alapfeltétele, hogy a mű saját közegében
kerül színre, s előadása nem „közegide-
gen". A motivációk elhallgatása, a konk-
rét történések felgyorsítása a saját közön-
ség előtt fel sem tűnik. A Vértestvérekben
például az egymástól elválasztott fiúk
életútjának különbozősége a társadalmi
osztályuk és ellentéteinek sablonos is-
meretében is érthető . Azt azonban, hogy
ez konkrétan hogyan alakítja át az adott-
ságaikban egyforma személyiségeket, s az
átalakítás során mílyen motivációk: és
hatások esnek a z understatement körébe,
másképp „egészíti ki" az angol, s más-
ként képzeli cl a magyar néző. Az eset-
leges csúsztatások egy musical esetében
ritkán károsítják a műélvezetet. A létező -
eddig felsorolt és elhagyott -
kompromisszumok. közül ez tehát az,
ami a legkevésbé fontos, igaz, tenni sem
lehet ellene.

Pécsett egyébként ebben a vonatkozás-
ban igyekeznek segíteni nekünk: a mű-
sorfüzet idézeteket közöl magyar szerzők
cikkeiből és könyveibő l; az idézetek: ar-
ról szólnak, hogy mi minden árnyalta
Angliában azt a kort, amelyben a történet

Pálfay Péter (Sammy) és Gergely Róbert (Mickey) a Vértestvérekben (Tér István felvételei)



játszódik. Szó esik bennük a „dühös fia-
talokról", akiknek felbukkanása a történet
ikerpárjának megszületése körüli időre
tehető. Aztán a beat-mozgalom angol
vonatkozásairól, a hippikről, a punkokról,
sőt John Lennon halála kapcsán a Lennon-
mítoszról is. A történetnek mindehhez
még távoli köze sincs, legfeljebb a
keretnek: a felelevenítés idejének.
Valamint - érthető módon - a színre vivők
szerették volna legalább ilyen úton
kiegészíteni azt a bizonyos
understatementet.

A pécsi előadás

Vas-Zoltán Iván rendezése számol a
kompromisszumokkal - nem is tehet mást.
Nem igyekszik erényt kovácsolni a
szükségből, sem rendezői koncepciót
keríteni a megalkuvások köré, vagy meg-
ideologizálni azokat - rezignáltan tudo-
másul veszi mindet. Amennyire lehet,
ötletes és szellemes a „keret": a színjáték
felvezetése, és a Marilyn Monroe-jelenség
gúnyos-öngúnyos beépítése. Pontos és
invenciózus a magyar szöveg, ami a dalok
esetében Hajnal István, a prózában Szántó
Judit munkáját dicséri.

Szegényes viszont a díszlet. S nem-csak
abban az értelemben az, ahogyan az Anya
valóban szegényes környezetét mutatnia
kellene, hanem másként is. Meglehet, a
nyomor látványbéli ábrázolásához több
pénz szükséges egy szín-házban, mint a
gazdagság érzékeltetéséhez. Tény, hogy
Menczel Róbert díszletében - a játék
természetéhez igazodva - egy-egy bútor és
alig néhány kellék jelzi a két anyagi
környezetet, ezek változtatásához és
mozgatásához viszont nagyvonalúbb,
könnyedebb (és nyilván drágább) színpadi
masinéria kellene; a gazdag Mrs. Lyons
anyagi jólétét szimbolizáló iparművészeti
szék szinte szánalmas jelkép. A
térkialakítás erénye viszont, hogy a hátsó
fal (anyagát leszámítva) jól működik,
járásként szolgál, amikor kell,
„operettlépcsőként", ami-kor az kell;
tűzfalként, amikor nem kell semmi. A
színpad nagy része jobbára üres - nem
pusztán kényszerből, hanem mert
elsősorban a mozgás terepe, utca, tér.

Vas-Zoltán Iván megfelelő tempót
diktál az előadásban, a narrátor által el-
mesélt jelenetek képi illusztrációja el-
idegenítő hatása révén egészséges irónia
forrása. A musical melodramatikus ele-
meit, itt-ott hatásvadász fordulatait ízléses
rendezői kontroll teszi helyére.

Elkerülhetetlenül érezteti kártékony

hatását viszont a szereposztásbeli komp-
romisszum. Vitathatatlan erényei, sőt a
musical bemutatását megindokolni képes
mozzanatai ellenére fontos pontokon nem
sikerült „tökéletes" szereplőt talál-ni az
adott szerepre, egyetlen ponton pedig
egyértelműen mellélőtt a szerep-osztó.

Szerencsére a musicalnek több fősze-
repe van; s még nem is csak kettő, mint
azt az ikerpárból sejteni lehetne, hanem
három: a két fiú mellett az Anya. Azért
szerencséje ez a pécsi színháznak, mert az
Anyát játszó Vári Éva az, akinek alakítása
„elviszi" az előadást, szerepeltetése
indokolja a mű színrevitelét, színpadi
jelenléte döntően határozza meg az elő-
adást. Az Anya szerepe - részben legalább
- éppen ettől válik főszereppé; igaz,
mintegy mellesleg felborítja a szimmet-
rikus szerkesztés következtében létre-jött
egyensúlyt a két anya között.

Vári Éva adottságain - ének- és tánc-
tudásán - kívül, s a tőle megszokott
energikus, lendületes színészi játék mel-
lett jobbára visszafogott, szinte drámai
eszköztárat alkalmaz. A sokat emlegetett
understatement kiegészítését egyedül ő
oldja meg játékkal tökéletesen, az általa
játszott figurát érezzük valóban élő-nek, s
egyedül ő meri a történet mögött a
színjátékot, az Anya mögött a játszó
színészt is végig mutatni. A musical ze-
néjének egyetlen „slágergyanús" dala is az
övé: ragyogóan él is az előadóművészi
lehetőséggel.

Az Anya „saját", megmaradt fiát,
Mickeyt Gergely Róbert játssza; főként a
fiú felnőttkorát mutató részben meg-
győzően. Indulatainak, érzelmeinek ki-
fejezése egy csöppet szimplább és kézen-
fekvőbb ugyan, mint Vári Éváé, a közeg
kívánalmainak azonban igazán megfelel.

Kár, hogy az ikertestvért játszó Bánky
Gábor úgy tesz, mintha tudomásul venné
„untermann"-szerepét, és a történet ver-
bális fordulataihoz igazítja szerepfelfo-
gását. Hiába igaz, hogy a két testvér közül
a proligyerek Mickey a harsányabb, és az
úrigyerek Eddie a visszafogottabb,
konvencionálisabb, az eltérés hitelesí-
téséhez szükséges játék, maga a szerep
ugyanakkora, ugyanolyan. Nem a meg-
formálás intenzitásában, hanem annak
módjában kellene kifejeződnie a két fiú
jellembeli eltérésének. (Nem is beszélve
arról, hogy a történet elején a két fiú ha-
sonlósága dominál, s a későbbiekben a
személyiségek változásait kellene érzékel-
tetni, a kiindulási ponthoz és egymáshoz

képest.) Bánky Gábor szinte végig Eddie
áldozatszerepét helyezi előtérbe, s ezzel
elvesz a történet amúgy is limitált fordu-
latosságából.

A másik anyát, Mrs. Lyonst Nagy
Annamária játssza. Lehetséges, hogy a
rendezői szándéktól sem idegen módon
kezdettől fogva ellenszenvesnek, a tör-
ténet előrehaladtával pedig egyenesen ro-
mantikusan rossznak, végletesen negatív
hősnek. Az előadás legnagyobb tévedése
az ő játékában érhető tetten: hiányos esz-
köztárral, sablonos megoldásokkal még
pillanatokra sem képes az Anya, Vári Éva
partnerévé válni. Pedig Mrs. Lyonsnak
nem bűne, hogy nincs gyereke és akar
egyet; nem bűne a pénz sem, hisz szerzett
gyereke épülésére használja; nem bűne az
sem, hogy szereti a fiút, s nem bűne az
sem, hogy meg akarja tartani magának. Ha
részint szerepfelfogásban, részint a
színészi játék minőségében megfelelő
Mrs. Lyons lehetne PécSett - megérdemelt
művészi siker is születhetett volna a
Vértestvérekből.

A férj, Mr. Lyons parányi szerepét
ugyanis megfelelően játssza N. Szabó
Sándor, miként a bűnre csábító fivért
Pálfai Péter.

Füsti Molnár Éva elemében van Linda
szerepében, mind a gyerekkori, mind a
későbbi jelenetekben. A színésznő érzi is
ezt a belső-külső megfelelést, és láthatóan
jól érzi magát a neki való szerep minden
pillanatában. Újlaky László meg-felelő
narrátora az előadásnak.

A pécsiek előadása bizonyos szem-
pontból tehát feltétlenül hagy némi kí-
vánnivalót maga után. Némely ponton
többet és mást is, mint ami az általános-
ságok ismeretében és a kompromisszumok
tudomásulvételével elfogadható. De
kétségtelen eredmény, hogy tisztes
rendezésben, több kiemelkedő színészi
alakítással került színre egy új musical,
amelynek várható közönségsikere feltét-
lenül megérdemelt.
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