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Jegyzetek
a Vidám Színpad
tavalyi évadjáról

A recenzens helyzetét olykor megkönnyíti
a színház: kevés bemutatót tarr, miáltal
részben időt takarít meg a kritikus számára,
részben fölmenti ama felelősségteljes
feladata alól, hogy bonyolult és sokrétű
számadást végezzen. Ha pedig a színház
szerzői jórészt ismeret-lenek a hazai
tájakon, akkor a bíráló mentesül attól is,
hogy irodalomtörténeti búvárkodásának
eredményeit az olvasó elé tárja. Mindez a
Vidám Színpad tavalyi szezonjára
nagymértékben igaz: három bemutatott
darabja közül csak Gábor Andor vígjátéka,
a Dollárpapa mondható ismertnek, már-
már színház-történeti jelentőségűnek, a
másik kettő: a Nem vagyunk kifestve című
szatíra és a Kutyakomédia című zenés játék
szerzői nem jelölnek meg egyelőre
fontosabb állomást sem a színpad, sem az
irodalom történetében. Ebből a felsoro-
lásból persze kitetszik, hogy annak a fel-
adatának, amiért a Vidám Színpadot
egyáltalán megalapították, nevezetesen,
hogy olykor kabaréműsort is bemutasson,
az elmúlt évadban nem tett eleget. A
szezonban a Mesebeszéd című korábbi
kabaré futott, és csak ősszel várható új
műsor a színházban.

Mindezt azért teszem szóvá, mert más
színházzal, például a Tháliával szemben,
ahol a kabaré csak könnyed nyári kiruc-
canás, a Vidám Színpadon inkább a há-
romfelvonásos darabot kellene ilyen ki-
rándulásnak – persze nagyon fontos, ta-
nulságos és főképp a színészek foglal-
koztatása, játékuk csiszolása szempontjából
lényeges kirándulásnak – tekinteni, az
aktuális politikai mondanivalót hordozó
kabarét pedig fő feladatnak. Most úgy
tűnik, hogy ezt a funkciót két darab tölti
be: a Nem vagyunk kifestve és a
Kutyakomédia. Mindkettő meglehetősen
vékony cérnával összefércelt színpadi mű,
amelyeket kisebb-nagyobb munkával akár
önálló jelenetekre, betét-számokra lehetne
bontani.

Nem vagyunk kifestve

A három vígjáték közül kétségkívül a
szovjet Mikola Zarudnij darabja, a Nem
vagyunk kifestve közelít a legjob-

ban és legmulatságosabban napjaink va-
lóságához. Több olyan szatirikus réteg
fedezhető föl benne, ami alkalmas arra,
hogy fölvillantson valamit a mai szovjet és
– mert itthoni adaptációval került színre –
a mai magyar életből is. Az első réteg egy
valószínűleg megírt darab, amelyet a lelkes
Szerző szeretne előadatni, de amelynek
próbáit a túlbuzgó és önmaga
zsenialitásától megittasult rendező minden
pillanatban egy újabb ötlettel félbeszakítja.
Azért írom, hogy valószínűleg megírt
darab, mert ebből a műből csak foszlányok
láthatók az előadáson. Helyette — és ez a
darab második rétege – a közreműködő
színészek kilépnek szerepükből, és önálló
életet kezdenek élni. Mindjárt a játék
elején azonban fölbolydul a színház világa,
a kulisszák mögötti atelier-ben találjuk
magunkat, ahol a színészek – szó szerint
is, mert csak próbáról van szó, de
jelképesen is – valóban festetlenül jelennek
meg.

A kezdet, ahogyan a Szerző fölhábo-
rodva rohan föl a színpadra, hogy
darabjának csorbítatlan szövegéért orosz-
lánként harcoljon, és ahogyan követik őt a
szereplők is, látnivalóan pirandellói
fogantatású. Pirandellónak azonban a Hat
szerep keres egy szerzőt cimű darabjával
filozófiai mondanivalója volt: Zarudnijtól
ez a szándék távol áll, ő

csak a meghökkentő indítás és a szatirikus
folytatás kedvéért választotta ezt a formát.
Ez a forma egyébként, függetlenül attól,
hogy feltalálása nem a szovjet szerző
nevéhez fűződik, nagyon ki-váló is
lehetne, ha meglelnők benne a
dramaturgiai szerkezet feszességét. A
szerkezeti szilárdság azonban nem sze-
gődik mindvégig az egyébként rokon-
szenves és szemmel láthatóan nemes
szándékú író mellé. Föl-fölszakadozik a
játék szövete, és kócdarabok kandikál-nak
ki alóla. Időnként beront balalajkájával a
színpadra Kupa apó, mert szeretne valamit
elmondani, de mindig kitessékelik. Máskor
megindul egy ügyes jelenetsor a
sorsjegyről, amellyel szerencsés
tulajdonosa autót nyert, föltárul egy család
belső élete, megtudhatunk néhányat a
színház pletykái közül, de a szerző és
magyar adaptálója, Abody Béla gyorsan
helyükre parancsolja a szereplőket, hogy
egy újabb jelenet más irányba vonja el a
nézők figyelmét.

A pirandellói ötlet tehát kitűnő, a
Bulgakov Színházi regényére emlékez-tető
szatirikus atelier-humor üdítő és kedves –
de darabhoz ennyi kevés. És mert a laza
szerkezet már-már henyeséget takar, nehéz
fölmenteni a színházat ama kötelessége
alól, hogy dramaturgiailag többet
bábáskodjon egy-egy darab színrevitelén.

Zarudni j: Nem vagyunk ki festve (Vidám Színpad )



Dollárpapa

Maga Gábor Andor is – a Volpone után
szabadon – „a pénz komédiájának” nevezte
el 1916-ban bemutatott vígjátékát, a
Dollárpapát. Ebben a poros és unalmas
vidéki kisvárosban valóban minden a pénz
körül forog: a dollár-milliók misztikuma
övezi a Chicagóból váratlanul megérkező,
gazdagnak hitt nagybácsit. A Ferenc
József-i idők hamis illúzióját kendőzés
nélkül ábrázolja a Dollárpapa fináléja:
noha mindenki tudja, hogy Hoffmann
Tamásnak a két arany ötdollároson kívül
egy árva centje sincs, a látszat megmentése
érdekében a kisváros urai úgy tesznek,
mint-ha minden rendben volna.

Ha a felszínen üdítően könnyed komédia
is a Dollárpapa, a mélyebb rétegekben
szinte már gogoli szatíra a
szélhámosságról, a korrupcióról, a ha-
talmaskodásról. És mert az ilyen vonások
még ma sem tűntek el teljesen életünkből,
Gábor Andor mondanivalója mindaddig
időszerű marad, amíg az emberek szemében
a látszat annyit vagy talán többet is ér, mint
a valóság. Félő tehát, hogy a Dollárpapát
még jó né-hányszor elő lehet venni,
ahogyan helyesen tette a Vidám Színpad is,
hogy Galsai Pongrác átdolgozásában felújí-
totta a darabot. A felújítás ezúttal szó
szerint vehető, mert az átdolgozó gondosan
újraolvasta a szöveget, tömörítet-te
dialógusait, és ha leporolnia nem is kellett,
mert a Dollárpapa ma sem poros és elavult,
de elhagyta belőle azokat a régi időkre
vonatkozó utalásokat, amelyek a fiatalabb
nézők számára ma már csak lábjegyzettel
érthetőek. Né-hány poén kihegyezésével és
áthelyezésével, a színpad arányaihoz
igazodva több szereplő összevonásával
Galsai lényegében véve alapos munkát
végzett, és csak örömmel lehet üdvözölni,
hogy Gábor Andor időszerűségében bízva
nem akarta külön aktualizálni a történetet.
Szerencsés és ízléses ötlet, hogy a
felvonások előtt zenei közjátékként Gábor
Andor-sanzonok hangzanak el, ezzel is
utalva a magyar kabaré nemes
hagyományaira. Amely hagyományokat –
sajnos – olykor csak idézetek formájában
követi a Vidám Színpad.

Kutyakomédia

Valljuk meg őszintén: a Vidám Szín-
padnak az a korábban meghirdetett
rokonszenves programja, miszerint szeretné
a valódi irodalmat is jogaiba iktat-

ni ezen a színpadon, a Kutyakomédiára
csak nagy-nagy jóindulattal vonatkoz-
tatható. Ez a darab ugyanis nincs igazán
megírva. Bencsik Imre jó szemmel
észrevett két olyan jelenséget, amely
részben újonnan keletkezett, részben át-
öröklődött a múltból. Az egyik a stá-

tusszimbólumok közül a kutyakultusz.
Persze, nem az Állatvédő Egyesület égisze
alatt és nem igazi kutyaszeretetből, hanem
abból fakadóan, hogy némelyeknek autó,
telek, villia, színes tévé mellett ma már
különleges pedigréjű ebre is telik. És mert
a vagyon is szaporodással növekszik,
ezeket az előkelő származású kutyákat is
szaporítani kell, hogy több pénzt hozzanak
tulajdonosuknak. Darabunk esetében
azonban az afgán agárnak a kutyaáldást
ígérő nemi élete az anyagiakon túl sok
egyéb előnyt is biztosíthat, ezért
érdekközösség alakul. hogy az ebnász
létrejöjjön. Ebben rejlik a darab másik
motívuma, amely jórészt a múltból maradt
ugyan reánk, de napjainkban is élénken
virul. A születendő kis afgán agarak
ugyanis többek vérmes reményeit
válthatnák valóra, elősegíthetnék a
kistisztviselő szolgálati előmenetelét,
egyengethetnék főnökeik karrierjét.

Mint látnivaló, két kabarétréfa van a
Kutyakomédiában elásva, és mindegyik
megérdemelne egy-egy hosszabb jelenetet
a Vidám Színpad műsorában. Van benne
természetesen szerelem is, olyan
unalmasan és sematikusan, mint a magyar
darabírás negyedszázaddal ez-előtti
vaskorában. Maga a komédia pedig olyan
gyönge lábakon áll, hogy úgy-szólván csak
a valóban nagyon szép és feltehetően
kitűnő ősöktől származó kutya állandó ki-
és bejövetele tartja össze. Nem érdemes
abba a kérdésbe belebonyolódni, hogy a
pároztatással kapcsolatos hercehurca csak
kezdetben mulatságos, később már az
ízléstelenség határát súrolja, és azt sem
szükséges részletesen taglalni, hogy miért
tilos a kutyatartás a Bakonyi családban.
Lényegesebb az a tapasztalatunk, hogy a
Kutyakomédia olykor az irodalom alsó
határát is csak alig-alig éri el, dialógusai
hevenyészettek, szövege gondozatlan.
Följegyeztem egy részletet a sok közül.
Krisztina mondja a nőstényagár nyegle
férfitulajdonosának: „Tudod, hol kezdődik
az igazi szerelem? Valahol az áldozatnál.”

Pirulás nélkül nehéz leírni ekkora
közhelyet. Végezetül: a Kutya-komédia
elhamarkodva összerótt, humorhiányban
szenvedő vagy a kevés

humort is felhígító, gyönge darab, ame-
lyen csak Szenes Iván nagyon ötletes, a
szónak jó értelmében véve rutinos versei
és Blum József kellemes és jól énekelhető
zeneszámai lendítenek vala-mit.

Rendezés és színészi játék

Kétségtelen, hogy az együttessé
kovácsolódásra és az elmélyültebb színészi
munkára a háromfelvonásos darab több
lehetőséget biztosít, mint a villámjelenet.
A rendező számára is jobb alkalom ez,
mint néhány magánszám és kabaré-tréfa
csokorba fűzése. Léner Péter Zarudnij
darabjában és a Dollárpapában be is
bizonyítja, hogy sok ötlete és hu-
mortartaléka van. A Nem vagyunk ki-
festve című vígjátéknak a szatirikus
hangvétel az egyik legnagyobb erőssége,
és ha a színház belső világán meg egy mai
szovjet család életének epizódjain derülni
tudunk, ez jórészt a rendezőnek
köszönhető. Mert egyébként mindkét
terepet gondosan bejárta már a szerzők
egész hada: sem a színpadi pletykák, sem a
családi torzsalkodások nem mondanak dl

sokkal többet számunkra, mint amennyit
egy szatirikus hetilap néhány krokija. A
többletet Léner Péter tette hozzá,
szarkasztikus hangulatot árasztva, jó
leleménnyel. Sikeres a Dollárpapa
színrevitele is: a gyorsan pergő jelenetek, a
figurák helyzetének meghatározása és
gondos beállításuk, a kisváros első
világháború előtti hangulatának
megrajzolása alapos rendezői munkáról
tanúskodik. Az együttes játék, ami
egyébként a Vidám Színpadnak nem
mindig a legnagyobb erőssége, itt
érvényesült a legjobban; ehhez persze
olyan dialógusok, szituációk és olyan élő
jellemek is kellenek, mint amilyeneket
Gábor Andor írt meg hatvan évvel ezelőtt.

A Kutyakomédia rendezése kevésbé
sikerült. Kalmár Tibor túlságosan sokat
bíbelődött az afgán agár sétáltatásával a
színpadon, a kutya nemi életének, pon-
tosabban a nemi élet negligálásának a
szereplőkre – és a közönségre – gyakorolt
hatásával, és figyelme nem eléggé terjedt
ki arra, hogy kutyán kívül emberek is
vannak a színpadon. Némi modernséggel
érdekessé tette a játékot, például amikor
hangszórokon át visszhangoztatja a
becsvágyó Bakonyi ál-mait, vagy amikor
fényváltoztatásokkal kiemel és fölerősít
bizonyos szatirikus motívumokat, és a
zeneszámokat is ügyesen beleszövi a
cselekménybe. Egészé-



ben azonban nem fektetett elegendő
munkát a rendező abba, hogy a dara-bot a
kétségkívül szűkre szabott határokon belül
valamivel magasabb régiókba, mondjuk
egy jó kabaré színvonalára emelje.

A három darab, ha megírásuk nívója
egymástól erősen eltérő is, arra kétségkívül
jó alkalmat kínál a társulatnak, hogy
színészi képességeit egy-egy jellem
megfogalmazásában bizonyí tani tud ja .
Zarudnij darabjában sok ilyen sikeres
epizódalakítást láthatunk. Verebély Iván
számos jó megfigyelésből szőtte össze és a
színpadi világ ismeretében formálta meg a
Rendezőt; csuk egy lépés választja el attól,
hogy valamelyik hazai hasonmására is
ráismerjünk. Jó Gyurkovics Zsuzsa mint
megtollasodott újgazdag asszonyka,
mulatságosan hisztériázik, toporzékol és
tombol vérig sértett Szerzőként Markaly
Gábor. Csákányi László kétszer játszotta el
ebben a szezonban ugyanazt a gyáva
kistisztviselőt; a Kutyakomédiában több
tere nyílt arra, hogy ezt a nagyon
jellegzetes típust alaposan körüljárja és jól
kinevettesse. Tordai Teri viszont ebben az
évadban két végletes szerep megformá-
lására kapott lehetőséget: Zarudnij sza-
tírájában szomorú, megkeseredett, férj után
sóvárgó vénlányt alakított, sok-sok
mélabúval, tehetségesen, u Kutyakomé-
diában pedig azt :a szép fiatalasszonyt
kellett eljátszania, aki megcsömörlött a
férfiaktól, de aki egy szempillantás alatt
beleszeret 'az első nyurga hímbe. Ez utóbbi
szerepet csak körvonalazni tudta, szépsége
és bája megcsillogtatásával, valamint
néhány színészi közhely kíséretében.

A Dollárpapában Csákányi László nem
tisztviselő ugyan, hanem gimnáziumi tanár,
de ennek jelleme is hasonlít egynémely
vonásban a másik kettőhöz. Tehetségét
azzal igazolta, hogy a beskatulyázás
veszélye ellenére nem vált egy-síkúvá a
játéka, hanem eredeti komédiai színekben
fénylett. A Dollárpapa címszereplőjeként
Kabos László végre ismét olyan feladathoz
jutott, amelyben bizonyíthatta jó színészi
képességeit. A művész szerencséjére ez 'a
szerep nem épít Kabosnak
kabaréjelenetekben és színdarabokban is
gyakran kiaknázott alkati adottságaira, és
ez a Hoffmann Tamás tényleg olyan
ügyefogyott, olyan szerencsétlen, elesett,
kisemmizett emberke, mint amilyennek
Gábor Andor elképzelte. Egy színész
jutalomjátéka is

tehát a Dollárpapa, és helyes, hogy Kabos
Lászlót megbecsülték ezzel a juta-
lomjátékkal. Néhány hiteles figura gaz-
dagítja még a Dollárpapa előadását, a
mulatságosan karikírozó Horváth Tivadar,
az infantilis fiút alakító Verebély Iván, a
tanár feleségét játszó, eredeti humorú és
azzal most vissza nem élő Lorán Lenke,
az agyafúrt ügyvédet ábrázoló Zana
József jóvoltából.

A Kutyakomédia szereplőiről az előb-
bieken kívül keveset tudok mondani,
legföljebb dicsérően lehet megemlékezni
Csala Zsuzsa házsártos és mulatságos, de
nem túlságosan eredeti Bakonyinéjáról,
Hlatky László lihegő, pénzsóvár
tornatanáráról, Markaly Gábor nagyképű
Pintér Öcsijéről és Forgács Lászlónak
néhány mondattal is találóan jellemzett
kisiparosáról. Ez a darab kevés
lehetőséget tartogat a szereplők számára,
igazságtalanság volna tehát a szöveg
fogyatékosságaiért, a cselekmény
szürkeségéért csupán a színészeket fele-
lőssé tenni. Mert ennek a darabnak a
tanulságait nem elsősorban ,a társulat
tagjainak, hanem művészeti
vezetőségének kell levonnia.

És vonatkozik talán ez a megjegyzés az
egész évadra is.

Vidám Színpad
Gábor Andor: Dollárpapa

Rendezte: Léner Péter, díszlet: Makai péter,
jelmez: Mialkovszky Erzsébet.

Szereplők: Csákányi László, Lorán Lenke,
Muszte Anna, Urbán Erika, Szabó Tünde,
Kabos László, Horváth Tivadar, Verebély Iván,
Zana József, Bus Kati, Viola Mihály, Komlós
András, Madaras Vilma, Zentay Ferenc, Forgács
László, Berényi Ottó, Holló Eszter, Csonka
Endre, Szilágyi István, Szegeczky Erika, Faragó
Vera, Kósa András.

Mikola Zarudnij: Nem vagyunk kifestve
Rendezte, díszlet: Léner Péter, jelmez:
Mialkovszky Erzsébet.
Szereplők: Markaly Gábor, Verebély Iván,

Lorán Lenke, Csala Zsuzsa, Tordai Teri,
Gyurkovics Zsuzsa, Urbán Erika, Csákányi
László, Kibédi Ervin, Gálcsiky János, Muszte
Anna, Mendelényi Vilmos, Lencz György, Bősze
György.

Bencsik Imre: Kutyakomédia
Rendezte: Kalmár Tibor, díszlet és jelmez:

Köpeczi Bócz István.
Szereplők: Csákányi László, Csala Zsuzsa,

Tordai Teri, Markaly Gábor, Hlatky László, Zana
József, Bősze György, Dobránszky Zoltán, Kósa
András, Forgács László, Mendelényi Vilmos,
Urbán Erika.

Kabos László és Bus Kati a Dollárpapában (lklády László felvételei )


