
Különben: az igazi művészet akkor
kezdődik, ha a rendező és a művész meg
tudja választani a művet.

Nincs az a művész, aki azonosulhat
Adyval és Villonnal vagy József Attilával.
Ám olyanfajta embernek kell lennie, aki
rendelkezik azzal az eszközzel, hogy
közelíteni tudjon hozzájuk.

BŐGEL JÓZSEF, a Kulturális Minisz-
térium főelőadója:

Székely György tanulmánya azért is tud
vitát ébreszteni, mert helyesen hang-
súlyozza az azonosságot és különböző-
séget a színházművészet és az előadó-
művészet között. Ezen a színpadon, úgy
érzem, elsősorban a különbözőséget - a
többi színháztól való különbözőséget - kell
megvalósítani.

Figyelembe véve a tényeket, el kell
fogadni, hogy vannak kitűnő színészek,
akik nem feltétlenül jó előadóművészek,
és vannak kitűnő előadóművészek. A
szuggesztivitás az előadóművészeknél
különösen fontos (és elsődleges), mert azt
nem lehet pótolni színházi kellékek-kel.
Mindig akkor kapott elmarasztaló kritikát
a Színpad, amikor elrugaszkodott attól a
feladattól, amely miatt létre-jött, amikor
eluralkodtak a Színpad életében olyan
elemek, amelyek nem tartoznak
„profiljához".

A közművelődési feladatok vállalása
csak a különbözőségek felismerése alapján
történhet. Tudni kell azonban, hogy
nemcsak az a lényeges, amit a művész a
maga számára ki akar fejezni, hanem
egyúttal a közönséget is meg kell
ismertetni a jelentős művekkel vagy
költőkkel.

BENDE ISTVÁN, a Radnóti Színpad
gazdasági igazgatója:

A versmondás jó hagyományai élénkek
nálunk, ám sok dilettáns is gyilkolja a
verseket. Magyarországon mindig a költők
voltak az élvonalban, a vers mozgósított.
Ma a közművelődést segítjük az elmondott
verssel. Székely György tanulmánya jó
indítás, de csak indítás. Egyetértek azzal,
hogy valóban gyakorlati példák
elemzésével kell folytatni, kiegészíteni a
megkezdett gondolat-sort.

SZÉKELY GYÖRGY:
Nehéz összefoglalni valamit, ami most
kezdődik . . . Hiszen vissza kell menni a
nulla pontra, és keresni a közös nevezőt a
színész és előadóművész munkájában. Ez
a közös nevező a szó. De a szó maga

nem elegendő eszköz; egy költői mű
mindig szavak összefüggésrendje, zárt
egység, és ezt a zárt rendszert kell az
előadónak újra felidézni. Így alakul ki az
eszmekép fogalma, amelyben benne van a
„kép" és az „eszmei mondanivaló" is. Á
színészi magatartás - legalábbis a belső
színjátszás - az előadóművészet minden
formájára érvényes. Csak az eszköztára
különbözik, attól függően, milyen kö-
rülmények között adják elő a művet. A
színész egy teljes emberi sorsot vállal, a
versmondó viszont egy gondolatot, egy
élményt. Es tegyük hozzá: az ember nem
csak hall, hanem a hangon keresztül lát
is; ez nem választható el.

Ami az irodalmi műsorok rendezését
illeti, igen találónak tartom a Bozó László
által említett Toldi-instrukciót, amely egy
fizikai állapoton keresztül a mű előadás-
módjának egész hangulatát megadhatta.
Általában helyes, ha a versmondó - a
technikai segítségen kívül - csak alapvető
(és nem valamiféle részletező, „mankót"

jelentő) instrukciót kap.
Miután elég ritka, hogy egy művészi

együttes saját művészetéről beszélgessen,
örömöt jelent számomra, hogy írásom
erre módot adott.

*

A művészeti tanács ülését Keres Emil
azzal zárta, hogy a téma éPpenséggel
nincs lezárva. Reméli, hogy az egész
színházi (színészi, előadóművészi, ren-
dezői, dramaturgi, szcenikai) „szakma"
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GÁBOR ISTVÁN

A Vidám Színpad évadja

Beszélgetés és vita Várady Györggyel

Három műsort mutatott be a múlt sze-
zonban saját épületében a Vidám Szín-
Pad: Flers és Caillet Egy király Párizsban
című vígjátékának zenés változatát,
Bencsik Imre bohózatát, a Kölcsönlakást
és évenként esedékes Politikai kabaréját,
Észnél legyünk címmel. A színház új veze-
tését - amelyet Szalai József igazgató és
Várady György neve fémjelez - elsősorban
a két francia szerzőnek ma is idő-szerű, a
közállapotokat és közerkölcsöket, a
szociális jelszóval demagóg módon
visszaélő magatartást gúnyoló víg-játéka
dicséri. Flers és Caillet humorának
társadalmi jelentőségét, szatirikus vonásait
már Ady is fölfedezte, amikor ezt írta egy
korábbi darabjukról, Az őrangyalról a
Budapesti Napló 1905. október 8-i
számában: „A mának Offenbachjai ők . . .
Hahotázva szedik pozdorjává ezt a minden
sorsra megérett, hazug, gonosz
társadalmat." Az Egy király Párizsban
vidám színpadi előadása, amely Molnár
Ferencnek még az 1908-as víg-színházi
bemutatóra készült, briliáns fordításában,
Szenes István ötletes versei, Bágya András
invenciózus, perszifikáló hajlamú zenéje
társaságában látható, egészében a színház
szezonjának legérettebb Produkciója. A
darabot a humor jegyében fogant
fölfogásban, valóságos jellemeket
ábrázolva sok eredeti találó ötlet,
határozott, egységes vígjátéki stílus
segítségével állította Várady György a
színpadra. Ennek a határozott karakterű
rendezésnek köszönhető, hogy a színészek
java - elsősorban Csákányi László, Kabos
László, Gyurkovics Zsuzsa, Tordai Teri,
Horváth Tivadar, Verebély Iván - a
bohózati helyzeteket az igényesebb dráma
szintjére emelik.

Kevesebb szót érdemel a Kölcsönlakás
ez a rosszízű, a verbális humor gyöngébb
fajtáját alkalmazó, suta helyzetekben a
közönség nevetési ingereire és régi be-
idegződéseire apelláló, erőszakoltan
tapsokat kicsikaró bohózat. Korpulens
alkatú színésznő vetkőzése, húsz évvel
ezelőtti esztrádműsorokban is joggal bírált
blődli és szóvicc, öreg gyomor-bajos
szerelő összefektetése a dekoratív
titkárnővel - ilyen és még sok egyéb te-



hertétellel súlyosbított ez a bohózat, amely
nemcsak a Vidám Színpadon, ha-nem
általában is a könnyű műfajban egy azóta
szerencsére már túlhaladott, gyatra
korszakra emlékeztet. Hadd ne szóljak
ezúttal sem az ízléstelenségeket még teté-
ző rendezésről, sem a színészekről, akik
jobbára régi sablonjaikat vették elő, és a
már többször elsütögetett patronokat
sütötték el újból, halk, tompa puffanással.
Mentségük re mondható azonban, hogy
ezzel a szöveggel és ezekkel a szi-
tuációkkal ennél többet nem is nagyon
kezdhettek volna.

Felemás úton halad a színház politikai
kabaréja, amely a műsort egységbe fog-
laló, az előadás szellemi színvonalát meg-
határozó konferanszié helyett egyfajta te-
matikus kompozícióval kísérletezik. Két-
ségtelenül megtalálható benne a humorral
pácolt szókimondás és politikum, né-hány
jelenete a színház legjobb hagyományaira
emlékeztet. A nagyon találó, merész
szituációk, okos ötletek mellett azonban
vissza-visszatér a poénre vadászó verbális
humor, és a néző nem tud szabadulni attól
az érzéstől, hogy ezeket a kérdés-felelet-
típusú vicceket, csattanókat már hallotta
korábban is ezen a szín-padon. A színészi
játékot azonban ez-úttal is megemelte
Várady György rend-kívül energikus, jó
tempójú, a helyzetek és jellemek humorát
következetesen kiaknázó rendezése. Kibédi
Ervin, Szuhay Balázs, Csákányi László,
Faragó Vera, Lorán Lenke, Kabos László
említhető meg főként azok sorában, akik e
műfaj sokat tudó mestereiként most is jó
színészi játékkal nevettetik meg a
közönséget.

Az elmúlt évaddal kapcsolatban, bíráló
véleményem közlése után megkérdeztem
Várady Györgytől, hogy ő maga elégedett-
e ezzel a műsorral.

Messzemenőleg nem. A Vidám
Színpad sajátos és nem könnyű helyzetét
jellemzi, hogy miért alakult így a műsor.
Az eredeti elképzelés nem ez volt. Első-
ként Nusiç Doktor Pepike című darabját
akartuk bemutatni. Ezt annak idején már
rendeztem a Déryné Színházban, és olyan
időszerűnek, ütőképesnek éreztem, hogy
sokat vártam mostani előadásától is.
Valóságos remekműnek tartom, amely
már-már molière-i szinten bírálja a
kivagyiságot, a „ki vagyok én"-maga-
tartást. A szerepek már ki voltak osztva.

- Akkor miért maradt el a bemutató?
- Derült égből a villámcsapásként jött a

határozat: a Szerzői Jogvédő Hivatal -
teljes joggal - nem engedélyezte a szer-

ződés megkötését. Nusiç örökösei 20
százalékos jogdíjat követeltek devizában,
és ehhez járult volna még a zene, a
versek tantičme-je. Noha egyetértettem a
Szerzői Jogvédő Hivatal elutasító ál-
láspontjával, őszintén sajnáltam a bemu-
tató elmaradását, mert az programot is
jelölhetett volna egy utána következő
darabbal együtt. Ezt a népszerű és tehet-
séges írónő vállalta volna; parabolisztikus
szatírának szánta, azzal a címmel: Az
úristen is férfi. Közvetlen hozzátartozójá-
nak halála miatt azonban - noha már dol-
gozott rajta - nem fejezte be, és ezt a nő-
férfi problémát már nem is akarja ilyen
formában megírni. Az Egy király Párizs-
bant elő akartuk ugyan adni, de csak a
következő évadban. Á váratlan esemé-
nyek miatt csupán a rendelkezésünkre
álló készletből válogathattunk, így vettük
elő ezt a vígjátékot, mondhatnám
beugrásszerűen. Rendezőként is beug-
rással vállaltam a feladatot, öthónapi
betegség után.

- Az előadáson nem lehetett észrevenni a
rögtönzést.

- Örülök, hogy így történt, és valóban, a
megjelent kritikákkal is bizonyít-ható,
hogy törekvéseim célt értek. Mind a
sajtó, mind a közönség úgy vélte, hogy ez
a stílus, ez a hangvétel - ha a prózai
színházakétól eltérő közegben is - a mi
társulatunktól sem idegen.

- Gondolom, egyetért vele, hogy az irodalmi

igényű francia vígjáték után a Kölcsönlakás
törést jelentett színvonalban, műsorpolitiká-
ban egyaránt.

- Hadd beszéljek nagyon őszintén. Erre
a bemutatóra egyebek között gazdasági
okok miatt volt szükség. Az előző,
sikeres, jól fogadott és még táblás
házakkal menő kabaréműsor a vendég-
művészek miatt meglehetősen költséges
volt, ezt kellett valamilyen módon teher-
mentesíteni.

- Gazdasági kérdések taglalása nem a kri-
tikus feladata. Azt azonban nem hallgathatom

el, hogy ez a bohózat nem vált a színház
dicsőségére.

- Ezzel nem értek teljes mértékben
egyet. Én bocsánatos bűnnek érzem, ha
egy olyan új magyar komédiának a be-
mutatására, amely a főnök és a beosztott
közötti alapkonfliktusokat nevetségessé
teszi, lehetőséget adunk.

- Föltétlenül lényeges ez a mondanivaló, a
kiszolgáltatottság alaphelyzete, de ezt
színvonalasabban, több ízléssel kellett volna
ki-dolgozni. Nagyobb dramaturgiai segítség
javíthatott volna valamit a darabon, talán
frappánsabb helyzeteket is teremthet.

- Kétségtelenül megmutatkozott az
előadáson, hogy meg kell javítani a dra-
maturgiai munkát. Ezt most úgy oldottuk
meg, hogy január elsejétől Kárpáthy
Gyula dramaturgként a színházhoz szer-

Egy király Párizsban a Vidám Színpadon (Torday Teri és Horváth Tivadar)



ződött. Egyébként a Kölcsönlakásnál
többféle dramaturgiai beavatkozás is
történt, hiszen a darab első változatában a
feleség kétségbeesésében öngyilkos lett.
Nyilvánvaló volt, hogy nem a Vidám
Színpad feladata ezzel a témával ilyen
formában foglalkozni, de hogy a téma ér-
dekes a mi közönségünk számára is, úgy,
ahogyan azt sajátos feladatköre a színház
számára lehetővé teszi, abban egységes
álláspont alakult ki a vezetőség körében.
Az előadással kapcsolatban a második
szereposztásban megvalósulni látszott
egyébként az a törekvésünk, hogy egy
másfajta humornak viszonylag fiatalabb
képviselői, Kósa András, Bús Kati, Be-
rényi Ottó, Szuhay Balázs is szóhoz jus-
sanak. Itt sincs kevesebb siker, csak más-
fajta.

- É s a sikernek ezzel a fajtájával teljes
mértékben elégedett ?
 Vitathatatlan, hogy ez „pesti" siker. A

közönség Kabost, Kazah, Csákányit, a
nagy nevettetőket akarja élvezni, és
kevésbé a darabot.

- Némi rosszmájúsággal hozzátehetném :
szerencsésebb eset, mint ha magát a darabot
élvezné a közönség. De hadd kérdezzem meg: a
hosszú, eredményes győri gyakorlat és a másfél
éves vidám színpadi működés alapján
főrendezőként nem tudott volna javítani vala-
mit a Kölcsönlakás előadásának fogyatékos-
ságain?
 Először is az igazság kedvéért szö-

gezzük le: az itt eltöltött másfél évből öt
hónapon át, mint említettem, beteges-
kedtem. Ami pedig a segítséget illeti, ú g y
érzem, hogy azokon az előadásokon,
amikor a kisembernek szinte már chaplini
méretű félelme és az egy hibából ki-
bontakozó kusza bonyodalom-gomolyag
hitelessé válik, a tréfa is jobban csattan.
Vannak napok, amikor ez hiányzik, amikor
a főhős játékában nem eléggé érvényesül,
hogy szereti a feleségét - pedig szerintem
ez a darab fő vonása -, amidőn
megszaporodnak a humorizáló üresjáratok.
Ennek a mondanivalónak a megjelenése
humoros attitűd formájában szerintem még
újdonság nálunk, ez a darab erénye, és ezt
a közönség el is fogadja. Amikor nem
fogadja el, akkor nyilvánvaló, hogy ez az
attitűd nem érvényesül. Mikor látta?

- Lehet, hogy olyan napon, amikor a má-
sodik eset következett be, és őszintén sajnálom,
hogy a másik szereposztást nem tudtam
megnézni. Hiszem, hogy változott volna bizo-
nyos mértékig az álláspontom a színészi játékot
illetően. A darabot azonban nem sok

kal beszélgetésünk előtt figyelmesen
elolvastam; ez a tény véleményemet csak
megerősítette. De hadd térjek még vissza a
színészi játékra - amit nagyon helyesen itt
különösen rendkívülien lényegesnek, tart az
Egy király Párizsban előadásával
kapcsolatban. Noha egészében véve tetszett az
előadás, észrevehető volt még olykor a régi,
bevált sablonok, a rossz értelmű rutin jelenléte
is. Erről mi a véleménye ?

- Nem érzem elég jogosnak az észre-
vételt. Figyelembe kell venni, hogy ez
úgyszólván ismerkedési est volt a társu-
latnak, és nem kívánhattam meg tőlük
ugyanazt, amit egy éveken át már ezen az
úton haladó együttestől. Néhány mű-vész
komoly előrehaladást tett ezen a vonalon,
és ezt eredménynek tekintem. El kellett
indulni, és nem is úgy kezdtünk hozzá,
ahogyan én számítottam, amint már az
előbb említettem. Beugrás-szerűen ezt
lehetett létrehozni, és első lépésként ez
nem rossz megoldás. Egy reálisabb
játékstílust kívántam megközelíteni
azokkal a művészekkel, akik más-fajta,
extrémebb stílust képviselnek, s hogy ez
sikerült, az nekem is kellemes meglepetés.
Ezt az eredményt ősszel még
javítópróbákkal fokozni kívánjuk.

- Mi a véleménye a kabaréműsor kritikai
fogadtatásáról?
 A kabarét nem tekintem késznek,

már a főpróba tapasztalatai alapján ki-
hagytam belőle egyet-mást, és új számo-
kat, jeleneteket íratunk. A keret jogossá-
gát, logikáját, dinamikáját meg akarom
erősíteni. Meg kell nézni majd ősszel, és
látható lesz, hogy a jogos kritikát elfo-
gadtuk. Ha úgy tetszik, ez lesz a magunk
önkritikája is.
 A bírálatokban szó esett a konferanszié

hiányáról is.
- Az írók távol maradása mellett a kon-

feranszié hiánya a másik nagy gondunk.
Raj kin, Komlós János, Hofi Géza korában
a blődli már kevés, nem pótolja a nagy
előadói egyéniséget, márpedig az ilyen
jellegű utánpótlás minimális. Kellér Dezső
a maga utolérhetetlen színvonalával csak
bizonyos előadásszámot vállalt, és ezen -
sajnos - nem segíthetünk. De a színház
feladata keresni - és megtalálni - azokat a
jelentős egyéniségeket, akik megfelelő
szóvivői lehetnek egy politikai kabarénak.
Mert mi változatlanul főprofilunknak
tekintjük a kabarét, ez kifejeződik az
előadásszámokban is. Jól megfér vele a
zenés műfaj, amelynek egyébként
ugyancsak komoly után-pótlási gondjai
vannak. De ha már a ka-

baréról kérdezett, ne hagyjuk említés
nélkül a Színe-java című kabaréműsort,
amelyet mi egy magasabb fajta közön-
ségigény jegyében állítottunk össze, rész-
ben régebbi számokból, de újakból is. Ezt
azért tartom fontos vállalkozásnak, ha úgy
tetszik, közművelődési feladatnak, mert
olyan helyeken szerepelünk vele az
anyaépületen kívül, ahonnan a közönség
még nem szívesen jönne be a színházba.
Biztos vagyok benne, hogy a műsor jó
fogadtatása megérleli az elhatározást, hogy
más, újabb rétegek keressék föl a Révay
utcai épületet.

 A Színe-java című műsort nem láttam,
de a színházban játszott kabaréból - és a
korábbi műsorokból is - hiányolom az irodal-
mat, a verset, a jó irodalmi és zenei színvonalú
sanzont. Szinte illetlenség megjegyeznem, hogy
az irodalom a magyar kabarénak jeles ha-
gyománya.
 Elismerem, de valahogyan ennek a

műsornak a dinamikája ezt a fajta pihen-
tetést nem igényelte.

- Nem tudom, pihentetésnek, fölfrissítésnek
vagy szellemi izgalomnak szánták-e a pesti
kabaré régi mesterei a sanzont, de a sikeres
fogadtatás mindenesetre őket igazolta. További
vita helyett - bár abban semmiképpen sincs vita
köztünk, hogy alapjában véve ebben az évadban
kirajzolódtak már a Vidám Színpadon a jó
művészi szándék tendenciái - hadd kérdezzem
meg: milyen tanulságok adódtak a most véget
ért szezon tapasztalataiból?
Ha elmondom terveinket, azokból

talán láthatóak a tanulságok is. Tehát ké-
szül már egy ifjúsági kabaré, amelyet
ősszel mutatunk be, és amellyel új kö-
zönségréteghez akarunk szólni. Elő-adunk
egy szovjet vígjátékot, ebben főképpen
fiatal művészeink jutnak szóhoz, és
műsorra tűzzük Gáspár Margitnak
Pirandello-mű alapján írt zenés vígjátékát,
amelyet színházunk számára készített.
Ezekkel a darabokkal meggyőződé-sem
szerint előbbre megyünk azon az úton,
amelyen már a múlt szezonban el-
indultunk, és amely elvileg, ad abszurdum
vive elvezet Molière-ig, Shaw-ig is. Nem
egyszerre természetesen, mert sem a
társulat adottságaitól, sem a közönségnek
meglehetősen változatos igényeitől nem
lehet eltekinteni. Hiszem azonban, hogy a
megbecsülést érdemlő apróbb lépések,
amelyek mögött azért mindig nagy és
nehéz munka húzódik meg, meghozzák a
megfelelő eredményt.

- Szívből kívánom mindnyájuknak: érjék el
kitűzött céljaikat.


