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Az ügyes térképzés amorf átjáróháznak láttatja a
zsúfolt, stílustalanná vedlett lakást. Még látha-
tatlan kamra is látható a Kamrában: cselédszo-
ba, sakktáblával és rajongóan baloldali cseléd-
lánnyal.

A Dömölky választotta megoldás közel jár a
bohóctréfához. A színészek maguk is mulatnak a
fejleményeken, nem kikacsintva, nem mímelt ka-
carászással, hanem azzal a benső derűvel,
amelyet a nézőkre is átragasztanak. A darab-
szerkesztés ismétlő technikája, mulatságos
hangeffektusai, angolparki, elvarázsoltkastélyos
kísértetiessége, és főleg a mind a négy szereplőt
jellemző infantilizmus a cirkusz, avurstli és a
dedó összehangolt, eredeti és egyszeri egyve-
legét állítják elő. Andorai Péter Ma(r)xa a szóra-
kozott professzor, az óriáscsecsemő-ruhát öltött
kétbalkezes. Lefittyedt ajkú búbánatossága épp
annyi nagyságot közvetít, amennyi a meggyőző
kicsiséghez kell. Egy shakespeare-i hős izgal-
mával szedi a lábát - akit Arany János és Eörsi
István egyszerre fordított magyarra. De mond-
hatnánk azt is, hogy ő a marxizmus búsképű lo-
vagja, akihez Bán János Frigyese habzsoló
Sanchóként tartozik. Vele még a bábszínház is
bezsinegeződik: a tökéletesen kimunkált, és
tökéletesen irreális tánci-tánci. Bán zuhanásai
a színfalak mögül olyan bohóci hangokat hallat-
nak, hogy talán tényleg csak az ő hanyattesései
tudnak ily meggyőzően fülsérteni.

A kétszerkettős dráma női oldalán Takács Ka-
talin a bölcs koraöregség megformálója. Mindent
tud, amit nem kell, semmit nem tud, amit kéne. Ő
az, aki feltétel nélkül föláldozza a külsejét, a
testét. A végtagjai dupla hosszúságúra nyúlnak
a kalimpálásban. Elhadonássza kedvenc férje
orra elől a világtörténelmet, kicsiklandozza a
helyzet komolyságát a helyzet képtelensége
alól. Söptei Andrea mint Leni a leányanyák
visításától a kékharisnyák progresszivitásán át
a proletár öntudatig minden lehetőt kimászkál
magának. Ő is tartja magát Dömölky
játékszabályához: nekem igazam van, mert
nekem van igazam! Ez az Uhde-féle marxizmus
képlete. Ezért hordatikvalamennyi színész orra a
normális hordhelyzet fölött.

Két formaproblémát tisztáznia kell a rendező-
nek a tévéfölvétel idejére. Az egyik: miért élnek,
akik haltak? A másik: az abszurd és groteszk
darabok itt is mutatkozó befejezetlensége
elfogad-ható-e a képernyőn puszta
némajátékként, né-gyes semmibe
meredésként?

A második részt ne nagyon keresd. Amit a leg-
végén kereshetünk, az pedig annyi: jó, hogy vé-
ge!, de jó-e immár minden?

Milan Uhde: Örömhír (Kamra)
Fordította: Bojtár Endre. Látvány: Zsótér László. Ren-
dező: Dömölky János.
Szereplők: Andorai Péter, Bán János, Takács Katalin,
Söptei Andrea.

Cigánykerék

Megjegyzem, épp olyanforma házban nőttem
fel, mint amilyen a Budapesti kamaraszínház
színpadán látható. Igaz, a Cigánykerékcímű mu-
sical színhelye a VIII. kerület, az én gyerekkoro-
mé pedig a Csikágó az egy híján VIII. kerületben,
de a ház ugyanolyan. Lepusztult, szürke falak,
rozoga gang, sötét hátsó csigalépcső.
(Mindössze egy dolog hibádzik: a kapu.
Kétszárnyú lengőajtóval inkább operettdíszletek
rendelkezhet-nek, mint ócska pesti
bérkaszárnyák.) A mi házunk annyiban
különbözött a Cigánykerékétől, hogy alá is volt
ducolva úgy tíz évig. Emiatt úgy leszűkült a
gang, hogy a hullaszállítók nem tudtak
végigmenni rajta, amikor az első emeleten
meghalt egy idős néni. Kénytelenek voltak a hát-
só lépcsőn át közlekedni. De a csigalépcső is
keskenynek bizonyult; csak függőlegesen vihet-
ték a koporsót, amely lefelé jövet kinyílt, s a
gang-publikum szeme láttára előgurult belőle a
halott. El lehet képzelni a gyász eme pillanatait...
Ez volt

Miréna Lock: Vári Éva (Cigánykerék)

az utolsó csepp a pohárban apukámnak, a lakó-
bizottsági elnöknek. (Azért oktrojálták rá e funk-
ciót, mert a neve előtt dr. szerepel, s ez imponált
a lakóknak. Bár utóbb csalódtak választottjuk-
ban, mert hiába jöttek hozzá, hogy írjon fel re-
ceptre ilyen-olyan gyógyszert, mindig elhárította
a kérést azzal az olcsó kifogással, hogy ő köz-
gazdászdoktor.) Apu megírta az esetet a HKI-
nak, s beadványa nem is maradt hatástalan. Az
illetékesek, miután kiröhögék magukat a sztorin,
lebontatták a dúcot. Maradt a gang csupaszon
és életveszélyesen.

Ezt csak azért meséltem el, hogy értsék: miért
legeltettem a szememet a felismerés örömével
Menczel Róbert díszletén. Ugyanezzel a benső-
séges mosollyal néztem a darab többi helyszínét
is: a koszlott mozit és a Lordok háza nevű
„szórakozóhelyet". A hámló, piros műbőr
székeket, melyek háttámlájához jól odaragad
az ember. A piros neonok adta
„hangulatvilágítást". Az ajtó helyén függönyködő
színes és gusztustalan mű-anyagcsíkokat.
Hasonló meghitt ismerősséggel szemléltem
Scháffer Judit pazarul ízléstelen jel-mezeit: az
örömtelen örömlányok csiricsáré cuccait, a
legények divatos öltönyeit, mintás ingek-kel és
még mintásabb nyakkendőkkel.

STUBER ANDREA

ROSSZ KÖRNYÉK
KÉT MUSICALBEMUTATÓ
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raván után is lehetett -, a szerzők ebbe az egy-
be zsúfoltak bele minden lehetséges cigánysor-
sot. A feltörekvő díszcigányét, a kisstílű bűnöző-
ét, a külföldre szakadtét, a Rákóczi térre szakad-
tét, a börtönből szabadultét, a szipuzó csövesét.
A kapkodó, kidolgozatlan miniportrék és sors-
töredékek elnagyolt tablóvá állnak össze. A rész-
letek gyengék, de az összkép erőteljesebb: szí-
nes, gazdag, érdekes. Csak zavarja, ha egy-egy
fésületlen jelenetben a szerzők lélektani mo-

Jelenet a Cigánykerékből, középen Nemcsák
Károly (Kanta) (MTI-fotók)

tivációk megteremtésén fáradoznak. (Például
amikor a cigány fiúhoz húzó szőke tanítónőre
rá-támad az apja. Eme csúcshiteltelen
dialógusban az apa kibök két közhelyet, és
semmi perc alatt kitagadja a lányát.) Nem
kevésbé rontják a jó érzést egyes
társadalomkritikai igénnyel, ámde setesután
megfogalmazott dalszövegek.

Ez a kusza, túl- avagy szétírt musical a maga
adekvát - vagyis ellentmondásos, sokféle,
mégis invenciózus - zenéjével igen élvezetesen
elevenedik meg a Kamaraszínházban, Szegvári
Menyhért (megismételt) rendezésében. Az elő-
adás legfőbb erényét abban látom, hogy sok
benne a jóféle néznivaló. Ott van Vári Éva a ma-
ga finom közönségességével, szenvedéstörté-
netet sejtető hervadó nőiességével, énekes szí-
nészi szaktudásával. A jó torkú Prókai Annamá-
ria, akit ki se kell hangosítani, annyival több
hangja van mindenkinél. A felismerhetetlenné
slamposított Csonka Ibolya, aki fanyar humorral
formái meg egy toprongyos kukabúvárt. A homo-
kos csövest játszó Tóth József apró gesztusai,
diszkrét undora a nők láttán. A szeretnivalóan
gátlástalan Pa Dö Dö-s lányok éneke, tánca és fi-
gurateremtése. (Miután Lang Györgyi kibővült
Falussi Mariannal, itt is helyet szorítottak neki, s
az Arany nevű szereplő mellé odakerült Ezüst.)
Két jól mozgó, vékony(!) fiú a stricibandából:
Ungvári István és Kerekes József.

A főszereplők - már amennyire ezt ebben a
kavalkádban meg lehet állapítani - Zakariás és
Kanta, vagyis Rátóti Zoltán és Nemcsák Károly.
Féltestvérek. Két kékszemű cigány. (Rátótié
annyira világoskék, én nem is tudom, hogy
lehet nézni vele.) Rátótinak nincs könnyűdolga e
meg-íratlan főszerepben: légből kapva kell
tehetséges naiv festővé válnia, szerelembe
esnie a szőke tanítónővel, csalódnia, lemondania
kedvesé-ről és a karrierről, félnie a börtönviselt
Kantától és még mi minden mást! A színész
mindenesetre ügyesen eladja magát. Nemcsák
Károly kevésbé boldogul. Ő ugyanis - Rátótival
ellentétben - nehézkesebben halad előre a
színészi pályán. Ez némiképp összefügg talán a
Szomszédokkal, melyet nézve folyton valami
mentegetőzésfélét vélek felfedezni Nemcsákon,
amolyan „Bocsánat, hogy ittvagyok!"-szerűt. De
lassan nincs bocsánat, mert Nemcsák színészi
képességei romlani látszanak. Most is csupa
merevség, torkában gombócot hord, színi
indulatok kifejezése-kor pedig mintha szájzárat
kapna. Ilyenkor tapintatosan elfordítom róla a
tekintetem. Még szerencse, hogy - mint
említettem - akad épp elég néznivaló.

Kaszás Attila (Tony) és Pápai Erika (Maria)
A West Side Storyban

A hősöket szintén ismerem látásból, s ennél
sokkal tovább a darab láttán se jutok. Ugyanis
túl sok itta szereplő, s egyenként túl kevés
figyelem jut rájuk. Szakcsi Lakatos Béla és
Csemer Géza musicaljének első
megjelenésekor - az 1984-es, pécsi ősbemutató
után - már felvetődött az a jogos kifogás, hogy
túlméretezett a szereplő- és problémahalmaz. A
darab szerkezetileg és dramaturgiailag kész
káosz. Mintha nem lehetne még egy
cigánymusicalt írni - pedig a Piros ka-
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West Side Story

A szerkesztői furfang jóvoltából az eddig ecsetelt
Cigánykerék-előadást most egybe kellene vet-
nem avígszínházi West Side Storyval. Csakhogy a
két bemutató nem mérhető össze, hiába van-nak
közös vonásaik. Megegyezik a műfajuk, hasonló
a helyszínük (rossz környék), s tartalmilag is
érintkeznek itt-ott, legalábbis lózungszinten:
kisebbségi helyzet, asszimiláció, szerelmi „ve-
gyes" páros. Ám a produkciók mégsem állíthatók
egymás mellé, mint ahogyan nyolcvankilós ver-
senyzők meg másfél mázsások sem indulhatnak
azonos súlycsoportban. Tudniillik a Vígszínház
azt a különleges, eredetileg kísérleti musicalt
tűzte műsorra, amely a születése óta eltelt évti-
zedekben klasszikussá vált. Bernstein-Laurents-
Sondheim (és a koreográfus, Robbins)
remekművének e színrevitele egészen kivételes:
rendkívüli igényességgel, szokatlan készült-
séggel, az átlagosnál jóval nagyobb idő-, pénz-,
energia- és tehetségbefektetéssel jött létre. Meg
is van az eredménye. A West Side Story láttán
megállapíthatjuk, hogy a Vígszínház jobban ját-
szik musicalt, mint azok a pesti színházak, ame-
lyek ebből élnek. Megbizonyosodhatunk, hogy
Marton László társulatának igen erős, ambició-
zus, fiatal - 2 5 - 3 5 év közötti - színészei nem-
csak a prózai, hanem a zenés műfajban is az él-
vonal elejébe tartoznak.

Jelenet a West Side Storyból

De kezdjük Eszenyi Enikővel. Büchner Leon-
ce és Lénáját szépen megrendezte a kamara-
színházban, ám ez semmiféle garanciát nem je-
lentett a West Side Storyra nézvést. A színésznő
ugyanis egészen más fába vágta mosta fejszéjét
 talán maga sem tudta előre, hogy mennyire
másba. Debütálásakor prózát rendezett gondo-
latgazdagon, fantáziadúsan, stílusérzékkel.
Intim térben dolgozott néhány vele egyívású
színészkollégájával. Másodjára viszont
hatalmas, zenés színpadi masinéria
megmozgatására szegődött. Kockázatos
vállalkozás, vélhetnénk. De volt két biztosítéka
a sikernek. Az egyik az, hogy Eszenyi
szemlátomást istenáldotta: amihez hozzányúl -
színészként vagy rendezőként
 , azt bearanyozza. A másik, hogy igen
tehetséges ember lévén, igen tehetséges
emberekkel szeret együttműködni. Első
lépésként átíratta a szövegkönyvet Kern
Andrással, a dalszövegeket pedig Fodor
Ákossal. S nagy könnyebbség oly sok angolból
nyögvenyelős magyarra fordított musical és
betétszám után most szellemes, frappáns, flottul
énekelhető szövegeket hallani. A második
lépésben bevonta a munkába jól be-vált
tervezőpárosát, Kentaurt és Bartha Andreát.
Kentaur sivárságában is nagyszabású, hidegen
kongó, életszerűen rohadó manhattani utca-
részletet hozott színre, összefirkált falakkal

és autóroncsokkal, tűzoltólétrával, sötét közvilá-
gítással. (Vándormotívum a propelleres szellő-
zőnyílás, mely már a Leonce és Léna díszleté-
ben is mutatta magát.) Bartha Andrea hálás gön-
cöket adott a fiúkra, mutatós fehérneműforma
felsőruhákat a lányokra, de a legnagyobb élve-
zettel valószínűleg Fonyó József önkormányzati
tánctanárát bújtatta eszelős gálaöltönybe. A kö-
vetkező lépésben Eszenyi rábízta a koreográfiát
Ladányi Andreára, aki a lehetőségeket és az
adottságokat maximálisan kihasználva megtán-
coltatja a tánckart és a főszereplőket. Az utóbbi-
aknak személyre szóló, testre szabott táncokat
tervezett, melyek a szerep és a színész karakte-
réhez is igazodnak. Ilyenformán Ladányi (és
Gyöngyösi Tamás) nem csupán az előadás
mozgásképét határozta meg, de közük van min-
den egyes színészi alakításhoz. Ezt legjobban
talán az Igó Éva játszotta Anita példázza, aki kül-
sejében, mentalitásában s mozgásában egya-
ránt ízig-vérig latin nő.

Eszenyi legkönnyebb dolga alighanem a sze-
reposztás lehetett: a Vígszínházban adott a csa-
pat, melynek énekesi képességeit nem haladja
meg e nagy igényű zenés mű megszólaltatása.
Érdemes megfigyelni, milyen szépen szól például
az első rész fináléja, mely már-már operai kö-
vetelményeket támaszt az előadókkal szemben.
Eszenyi keze ügyében ott egy formátumos Tony:
Kaszás Attila, aki kifogástalanul elénekli a szóla-
mot, s hozzá megteremti a vonzó, érzelmes
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vagány figuráját. Ez a csehszlovák amerikai ked-
ves, nyíltszívű, szeretnivaló hős. Maria - vagyis az
áriákban és kettősökben ugyancsak jeleskedő
Pápai Erika - szintén hallatlanul bájos. Kócos
bakfis, aki törve beszél, de töretlenül dalol a
számára még idegen nyelven. Seress Zoltán jó
mozgású, laza Riff, Méhes László táncos lábú és
méltóságteljes Bernardo. Mind a Cápák, mind a
Rakéták felvonultatnak remek figurákat: Rudolf
Péter izgága Actionjét, Szarvas József mokány
Turbo Dieselét, Pap Vera görkorcsolyázó kis mit-
ugrászát, Oberfrank Pál lelkes Chinóját. (Egyet-len
gondom Reviczky Gábor artikulációjával van,
illetve neki van gondja vele, én csak egyetlen
szavát sem értem, amikor kiabál.)

Az előadás teljes biztonsággal, tökéletes pro-
fizmussal, lenyűgözően működik. S amikor a be-
mutatón a tapsra Eszenyi is kijön, az ember még
egyszer elcsodálkozik, hogy ez a pehelysúlyú,
törékeny tünemény áll a pazar monstrum mögött.
Bonyolult masinériát és hadseregnyi szereplőt
mozgat, működteti a művet, és „melléke-sen"
olyan finomságokat kínál, mint például a meghitten
ironikus erkélyjelenet a futószalag-

Kentaur díszlete a West Side Storyhoz (Koncz
Zsuzsa felvételei)

csatlakozással, vagy a szürreális leánykérés félig
csehül, félig spanyolul.

Egyébként a Cigánykerék előadása úgy feje-
ződik be, hogy megjelenik a színen némán, baljó-
san, fenyegetően egy skinhead. A West Side

Story utolsó képében viszont szelíd kislány buk-
kan fel, s ilyesmit énekel: kell, hogy legyen itt he-
lye mindenkinek. Maradjunk talán inkább az
utóbbinál.

Szakcsi-Csemer: Cigánykerék (Budapesti Kamara-
színház)
Díszlet: Menczel Róbert m. v. Jelmez: Scháffer Judit.
Zeneí vezető: Fuchs László. Koreográfus: Imre Zoltán
m. v. Koreográfusasszisztens: Som Gizi. Hangszere-
lés: Biró Rudolf. Dramaturg: Böhm György. Rendező-
asszisztens: Kaskó Erzsébet. Rendező: Szegvári
Menyhért m. v.
Szereplők: Vári Éva, Nemcsák Károly, Rátóti Zoltán,
Lang Györgyi, Falussi Mariann, Tóth József, Prókai
Annamária, Kránitz Lajos, Jakab Csaba, Andai

Györgyi, Szilágyi Zsuzsa, Csonka Ibolya, Kerekes Jó-
szef, Ungvári lstván, Reisenbüchler Sándor, Hável
László, lllyés Mari, Somfai Éva, Holl János, Zöld Ildikó,
Szabó lstván, Horváth Ferenc, Rozinai Gabriella, Bi-
hari Tóth Zsuzsa, Hegedüs József.

Bernstein-Laurents: West Side Story (Vígszínház)

Dalszövegek: Stephen Sondheim. Az eredeti produk-

ció rendezője és koreográfusa: Jerome Robbins.
Magyar változat szövegkönyve: Kern András, Miklós
Tibor fordítása alapján. Dalszövegek: Fodor Ákos.
Dramaturg: Böhm György. Díszlet: Kentaur. Jelmez:

Bartha Andrea. Mozgás: Gyöngyösi Tamás. Szceni-

ka: Krisztiáni lstván. Világítás: Móray Ernő. Zenei

munkatársak: Sőtér Magda, Komlósi Zsuzsa, Lőrincz
Ildikó. Karmester: Makláry László és Kapi-Horváth Fe-
renc. Koreográfia: Ladányi Andrea. Rendező: Eszenyi
Enikő.
Szereplők: Seress Zoltán, Kaszás Attila, Rudolf Péter,
Király Attila f.h., Halász G. Péter, Cserna Antal,
Szarvas József, Pap Vera, Méhes László, Pápai Erika,
Igó Éva, Oberfrank Pál, Selmeczi Roland f.h., Szalai
Kriszta, Fülöp Norma, Vámos Veronika, Kölgyesi
György m. v., Dráfi Mátyás m. v., Reviczky Gábor,
Borbiczki Ferenc, Fonyó József, Kiss Zsuzsanna,
Michel-berger Rita.


