féle változatát nyújtja e társulat a kö- az utcáé és a kávéházaké, presszóké is -,
zönségnek, amely ízlése szerint válogat- megérti: nem könnyű ezen a pódiumon
hat a disztingváltabb humortól a leghar- olyat mondani, ami itt és ekkor nevetA mulattatás változatai
sányabbig, tehát a Szomorú vasárnaptól a tető, humoros, bíráló szándékú, ugyanBubuson át az Őrült nők ketrecéig. Azt akkor merésznek is tetszik.
Jegyzetek
hiszem, ez a széles választék lehet az oka,
Nos, a Hajrá, magyarok ! a színház
a Vidám Színpad előadásairól
hogy a Vidám Színpad ama fő-városi számára nem a legkedvezőbb időben
kulturális intézmények közé tartozik, ahol került színre: csaknem ugyanakkor muminden este táblás, sőt oly-kor pótszékes tatták be a Mikroszkóp Színpadon Bal?
Amikor arra a feladatra vállalkoztam, házak mellett játszanak a nagyszínpadon, Jobb? Bal!! címmel azt a produkciót,
hogy áttekintsem a Bodrogi Gyula és a 99 személyes kamarahelyiség is amely - igaz, e mindössze 15 0 személyes
színház intimebb közegében - bátran
igazgatása alatt megújult Vidám Szín-pad többé-kevésbé megtelik esténként.
vállalja nemcsak a hibák ostorozását,
műsorait, kiindulási alapul azt a falhanem, ami ennél sokkal nehezebb: a
ragaszt vettem, amely a színház januárban Politikai kabarék
látható darabjait hirdette. Oka ennek az a Az időrendet megbontva műfajonként társadalmi valóságot elismerő és fölismegfontolás volt, hogy ezek szerepeltek szólok az egyes produkciókról. A Vidám mertető, pozitív humort. Gondoljuk el,
az akkori repertoáron, vala-hol el kellett Színpad leghagyományosabb és legrégibb mennyi - művészi - bátorság kell ahhoz,
kezdeni és befejezni is az elemzést, műfaját, a politikai kabarét két elő-adás hogy valaki Lenin maszkjában kiálljon a
különben parttalanná vált volna a reprezentálja. Körülbelül két évvel a közönség elé, és valamennyiünk fejére
korábbi produkciója, a Meddig lehet e/- olvassa szöveghű citátumokban azokat a
beszámoló.
Lássuk ezek után időrendben a tíz menni? után szerkesztettek új kabarét, és lenini tanításokat, amelyeket több mint
produkciót. 1982. június 4-én Vaszary bizonyára nem az előző műsor sikere volt hatvan évvel halála után sem vagyunk
Gábor Bubus című bohózatát mutatták be. az egyedüli ok, amiért ennyit váratott képesek maradéktalanul megvalósítani.
December 30-án Mi újság odaát? címmel a magára a következő összeállítás. Aki Ahhoz a monológhoz sem kell kevesebb
színház kamaraszínpadán a szovjet ismeri ennek a műfajnak sokféle ne- merészség, hogy egy okos és művelt
Verebes
István
azon
humorból adtak ízelítőt. 1983. március hézségét - például azt, hogy olyan színész,
17-től Müller Péter darabjából, a Szomorú korszakban kíván szókimondó lenni, morfondírozzon hangosan, hogy ő miért
vasárnapból, május z0-án M. Hennequin- amidőn a bátorság már nem kizárólag a maradt pártonkívüli.
A Vidám Színpad ezt a fajta, az agyat is
P. Veber zenés bohózatából, az Elvámolt színpad állami monopóliuma, hanem
megmozgató,
a gondolkodásra res/szakából tartottak premiert. November
18-án adtak elő hosszabb idő után ismét
politikai kabarét, Hajrá, magyarok !
címmel. December 6-án a Kis Színpadon Vaszary Gábor: Bubus (Vidám Színpad). Csala Zsuzsa és Bodrogi Gyula
rendeztek bemutatót három közreműködő
színésszel, illetve zongoristával, Együtt,
ameddig bírjuk címmel. 1984. március 8-án
ugyanebben az intim emeleti helyiségben
Romhányi József-estet mutattak be, A
rímfaragót. Két nap múlva egy amerikai
zenés játéknak, Cy Coleman-Michael
Stewart Szeretem a feleségem című
kamaradarabjának volt a premierje a
nagyszínpadon, ezt követte május 19-től
ugyanitt, éjszakai előadáson Jean Poiret
kényes témájú komédiája, az Őrült nők
ketrece. Végül a tizedik produkció
jutalomjáték volt a színház kitűnő
művésze számára: 1984. december 7-től
adják a Kabos-show-t.
Ha a részletesebb elemzést megelőzve,
röviden áttekintjük a műsort, azt mondhatjuk: jelenleg a Vidám Színpad Budapest egyik legszínesebb programot kínáló
színháza. Játszik két kabarét, két-két
magyar, illetve külföldi zenés komédiát,
emléket állít egy tehetséges író-nak,
lehetőséget kínál fiatal és kevésbé ifjú
tagjainak önálló estre, és végül elő-ad egy
olyan komédiát, amelynek témája eddig
lényegében tabu volt a magyar
színpadokon, A mulattatásnak tehát sokGÁBOR ISTVÁN

Müller Péter: Szomorú vasárnap (Vidám Színpad). Bodrogi Gyula és Voith Agi (MTI
Fotó - Tóth István felvételei)

tebb nézőket elmélyedésre késztető
humort kevésbé képviseli, hiszen közönsége is más, mint a Mikroszkópé. És
legyünk igazságosak: aki először van
ebben a teremben, az kellemesen szórakozhat, ha ez a mulattatás nem mindig a
legjobb eszközökkel történik is. A
törzsközönség azonban hamar fölfedezi,
hogy bizonyos műsortípusok már
valósággal visszaköszönnek.
Ugyanarra az ismert verbális humorra
épül a legtöbb, kérdésre és feleletre szorítkozó jelenet, például az önmagát
ismétlő Iskola vagy a KGST-olimpia,
valamint Kibédi Ervin néhány újabb
strófája az egykor közkedvelt Én nem
hiszem, hogy normális vagyok sorozatból.
Rendkívül szellemes viszont, és a bemutatáskor időszerű is volt az a nagyobb
műsorblokk, amely Ország a kór-ház
szélén címmel nemcsak a jogosan
népszerű csehszlovák tévéfilmsorozatot
parodizálta, hanem ennek ürügyén hazánk mai állapotán is kedvesen élcelődött.
Gondunk az alapjában véve mulattató
és a technika egyik legújabb eszközét, a
videózást
is
hasznosító
műsorral
legfőképpen abban van, hogy nem tud-ni:
a színház tisztában van-e azzal, kik-nek
készíti kabaréját. A személyi kultusz
korszaka óta három évtized telt el;
kérdés, az akkoriban született nemzedékek ismerik-e azokat, akiket kinevettet a
Hamupipőke-álmából harminc év után
fölébredt funkcionárius. Az is vita tárgya
lehetne, hogy a színház egyik oszlopa, a
kitűnő Kabos László a hajdani körúti
kabaré emlékét idéző kiszólásaival ahhoz
a közönséghez szól-e, amely esetleg
Bécsből rándul át hozzánk, vagy

a fiatalabb generációkhoz, akik egy-egy,
a mindennapi életben már meghonosodott
szokás, szó eredetét nem ismerik.
A szovjet sajtóból válogatta össze az
anonim -- mert a színlapon nem szereplő
- szerkesztő a Mi újság odaát? című kabaré
kedves és üdén szórakoztató jeleneteit. A
jól pergő műsor, amelyet csak a második
részben a kissé ki-módolt Isteni komédia
című musical nehezít el - Kálmán Imre
fiának, Charles Kálmánnak csupán apja
nevét, de invencióját nem öröklő
muzsikájával -, azt igyekszik bizonyítani,
hogy a gondok - a közöny, a
bizalmatlanság, az egymástól eltávolodás,
a protekció, a hivatali bürokrácia stb. - a
testvérországban ugyanúgy föllelhetők,
mint nálunk. Ezt a műsort - igaz, a Kis
Színpad intimebb termében - talán
nagyobb szókimondás és őszintébb hang
jellemzi, mint a másik kabarét. Igaz, a
szerkesztők(k)-nek több év szatirikus
lapjainak anyagából lehetett válogatni, és
a nyílt, oly-kor nyers humor annak a
nálunk
roppant
népszerű
szovjet
humoristának, Arkagyij Rajkinnak a
szellemét idézte föl, akit az előadás
kezdetén
a
méltatlanul
keveset
foglalkoztatott Forgács László oly
kiválóan parodizált.
Zenés játékok
Négy zenés játék előadása bizonyítja,
hogy a társulat ezt a műfajt is jó színvonalon műveli. Sorrendben közülük az
első Vaszary Gábor kedves bohózata, a
Bubus. Keletkezésekor, a harmincas évek
végén az irodalmi krimi fogalma még
nem volt közismert, ám a jeles szerző
kétségkívül ezt a műfajt gazdagítja,
vígjátéki fokon, szinte Agatha

Christie-re emlékeztető fordulatokban
bővelkedve. Egy nem a címzetthez jutó
szerelmes levél indítja el a komikus
cselekményt, amelyben az író minden
lehetőséget fölhasznál a humor kiaknázására. Ebben a mintaszerűen szerkesztett
darabban rengeteg az előre nem várt
fordulat, a helyzetekből és a jellemekből
fakadó humor. Ezt megerősíti Fényes
Szabolcs invenciózus muzsikája, amely az
- úgy tetszik, csaknem monopolhelyzetben
levő - Szenes Iván rutinos verseire készült.
A Szomorú vasárnap perrel, majd kiegyezéssel és néhány inkriminált mondat
kihúzásával nagy vihart kavart. Müller
Péternek ez a tragikus játéka egy bánatos
pesti slemil, Seress Rezső sajátos
egyénisége és olyan népszerű dalok köré
font melodramatikus történetet, mint a
címadó nóta, azután a „Gyerünk, Bodri
kutyám", a „Szeressük egymást, gyerekek",
az „Én úgy szeretek részeg lenni". Az
ügyes föl-dolgozás egy világszerte ismert,
zseniális dilettáns, a számait egy ujjal
pötyög-tető kocsmai zongorista tragikus
sorsát némi szentimentalizmussal mutatja
be, ám pergő ritmusban. Sikere nem
utolsó-sorban három előadójának és
rendezőjének köszönhető, akikről a
későbbiek-ben még külön szólok.
Á Maurice Hennequin és Pierre Veber
szerzőpáros valaha népszerű volt Pesten;
Elvámolt éjszaka című komédiájukat is
játszották már a húszas évek végén a
Fővárosi Operettszínházban. Akkor prózai
darabként ment, mert mint Rátonyi Róbert
kitűnő, ám elfogultságoktól sem mentes
operett-történetéből is megtudható, egy
ideig ez a színház nem mutatott be(!)
zenés műveket. Ehhez az egykor
meglehetősen pikáns - hogyan szabadul
meg az újdonsült férj női segítséggel
freudi komplexusaitól - történethez, amely
ma már csak annyira sikamlós, mint egy
szerkesztői üzenet valamelyik képes hetilapunkban, Nádas Gábor írt kellemes,
szórakoztató zenét Szenes Iván ügyes,
rutinos verseire. A történetnek rengeteg
csavarintása van, és halványan, de e
műfajba jól illeszkedve átvonul benne a
mecénás mezébe öltöző parvenük valójában kéjsóvár ifjabb és öregedő urak
- kedves megcsipkedése is. Nem könnyű
egy a szeretkezésről szóló darabot úgy
színre vinni, hogy egyetlen trágár
kifejezés se hangozzék el a színpadon.
Nos, Vinkó Józsefnek, az Elvámolt éjszaka
magyarítójának sikerült a nehéz

feladatot megoldania; íme, disznóságok
kimondása nélkül is lehet malackodni.
Az agyafúrt, szellemes és kevésbé
mulattató házastársi félrelépéseket tárgyaló
darabok idején nem egyszerű leckét adott
föl önmagának a Cy Coleman-Michael
Stewart szerzőpáros. Nem túlságosan
bonyolult, szellemességében az Elvámolt
éjszakát és a Bubust meg sem közelítő,
Szeretem a feleségem című játékukban azt
bizonyítják be mulatságosan, hogy a
házastársi hűség és tisztesség nem polgári
csökevény, és nem veszett ki iránta az
igény a mai fiatalságból sem. Ennek a nem
túlságosan jelentős eszmeiségű darabnak a
pikantériája éppen abban van, hogy a
modernség mezében tetszelgő fiatalok párcseréje minden belső és külső tusa, viaskodás ellenére sem sikerül: mert mind a
négyen saját társukat szeretik. A manapság meghökkentő történethez Cy
Coleman érzelmes, olykor már-már érzelgős muzsikát komponált, amely
visszavezet a zenés műfaj ősforrásáig, az
operettig is. Verebes István fordítása különösképpen élvezhetővé tette ezt a meglehetősen egysíkú komédiát.
A Broadway nagy sikere és a belőle
készült, nálunk is játszott olasz-francia
film, az Őrült nők ketrece - a főszerepben
Ugo Tognazzival és Michel Serrault-val kényes témát visz színre mulatságos
formában. A homoszexuális pár története
önmagában talán nem is volna oly
nevetséges, ha azt nem szőné át egy remek
ötlet: Georges-nak, az Őrült nők ketrece
nevű homokos bár tulajdonosának fia
eljegyzésre készül, méghozzá egy bigott
erkölcsű családból származó lánnyal.
Miután a szülők meg akar-nak ismerkedni
a fiú anyjával és apjával, a két
travesztitának el kell játszania egy
normális házaspár szerepét. Alkalom a
mulatságra a fiú anyjának megjelenése is;
őt pillanatnyi „eltévelyedésében" ejtette
teherbe annak idején a bártulajdonos.
Miután mindez roppant szórakoztató
formában történik, a St. Tropezben
játszódó komédián - amely Vinkó József
adaptálásában került színre - azok is
szívből kacaghatnak, akik a vicc szerint
nem szeretnék, ha ez a párkapcsolat
államilag kötelezővé válnék.
Önálló műsorok
Időrendben elsőként a színház egyik fiatal
tagjának, Straub Dezsőnek, vala-mint
vendégként Pálos Zsuzsának és zenei
közreműködőként Nádas Gábor-nak adott
lehetőséget tehetségük be-

Kabos László és Kibédi Ervin a Vidám Színpad Meddig lehet elmenni? című produkciójában
(MTI Fotó- Ruzsonyi Gábor felv.)

mutatására az Együtt, ameddig bírjuk című
előadással a kamarahelyiségben. A
műsorban van sanzon, tréfa, páros jelenet,
monológ, és mindkét színész valamennyi
műfajban kitűnően megállja a helyét. Az
egyes számok közül ki-emelkedik Fekete
István nagyon szép, Móra Ferenc-i
ihletésű szövege, amelyet Straub Dezső
átélten, bensőséges lírával ad elő,
valamint Gyárfás Miklós szellemes
jelenete egy házasság viszontagságairól,
ebben Straub Dezső mellett Pálos Zsuzsa
csillantja föl önironikus humorát és jó
színészi képességeit.
Nádas Gábor egy dobos és gitáros
kíséretével zongorán működik közre, és
az előadás kezdetén néhány saját számát
adja elő. Bevezetőjében arra szólítja föl a
közönséget, hogy ha vala-melyikre
ráismer, azt tapssal honorálja. Lehet,
hogy az aznapi nézők kevésbé ismerték
muzsikáját, ezért a taps nem akart
bejönni; ha ez más alkalommal is
előadódik, akkor fölösleges ilyen módon
kierőszakolnia egy tehetséges zenésznek
az elismerést. Az is kérdés, hogy
szükséges-e Nádas Gábort színészként akár a legkisebb szerepben is - fölléptetni.
Ezt a feladatot a társulat bármely tagja
jobban ellátta volna. Egészében azonban
ízlésesen
megszerkesztett
műsor
résztvevői lehettünk, ami azt is bizonyítja,
hogy a színház jó célra hasznosítja a Kis
Színpadot.
Ugyanitt játsszák azt a produkciót,
amelyet a kitűnő és tehetséges író-költő,
humorista Romhányi József írásaiból
állítottak össze. Az est jó keresztmetszetet ad a korán elhunyt művész
munkásságából; az ötletesnél ötletesebb
rímek csokorba fűzése Romhányi Ágnes

szerkesztői munkájának köszönhető. Az
előadásból kitűnik, milyen sokoldalú
mester volt a barátai által rímhányónak
becézett költő. Néhány kín- és kecskerím, kifacsart sorvég fölvonultatása
mellett elhangzik Romhányi több humoros jelenete is, amelyek közül kiemelkedik az Alkotás és gyermekáldás.
Ebben J. S. Bach, a most háromszáz éve
született komponista, kimondja azt az
egyébként közhelyszerű igazságot, hogy a
sok gyerek nem akadályozta meg az
alkotómunkában, Mária Terézia pedig
arról
tájékoztat,
hogy
hatalma
megerősítéséhez is szüksége volt a sűrű
gyermekáldásra. Igaz, a beavatott néző
ennél jóval többet tud a zene és a
történelem e két nagy egyéniségéről, és
úgy véli, nagyságukat nem kizárólag ez
jellemzi, humornak azonban ez az ötlet is
megteszi. Más kérdés, és ezt csak nagyon
félénken
merem
ideírni,
ne-hogy
kegyeletsértésnek tűnjék az általam is
nagyrabecsült költővel szemben - aki
mellesleg műfordítónak, operák és
daljátékok librettistájának, dramaturgnak
is kiváló volt -, hogy ez a fajta,
nagyobbrészt a verbális humorra épülő
rímzsonglőrködés elegendő-e egy egész
estére. Meggondolandó, hogy műsorát
nem lett volna-e jobb más szerzővel
társítani.
Dicséretes tett, hogy a nemrégiben
hatvanadik évét betöltött Kabos Lászlónak, a közkedvelt komikusnak, aki a
Vidám Színpadnak alapításától, tehát 195
14,5I - kis megszakítással - tagja, külön
műsort biztosított a színház. A Kabosshow ennek az egyre mélyülő humorú
művésznek nemcsak a hűségét díjazta végtére is több mint három

évtized nagyon nagy idő egy színész
életében -, hanem jelentőségét is honorálta
a jellegzetesen pesti humor alakításában.
Mert Kabosnak a mind kevésbé a
hajszínére és más külső jellegzetességeire
építő, bensőséges egyénisége tipikusan
pesti jelenség. Kár volna ennek a fővárosi
ízű
tréfálkozásnak
a
jelentőségét
lebecsülni; Budapest nemcsak az iparban,
a közéletben, a „magas" kultúrában az
ország centruma, hanem a viccelődésben
is. Miután Kabos László ma már egyre
nagyobb mestere lett e műfajnak, az a
zenés, táncos játék, ame-

lyet műsorában három vendégével:
Agárdy Gáborral, Urbán Erikával és
Aradszky Lászlóval együtt előad, kellemes színfolt a színpadi világban.
Nosztalgikus és a végefelé kissé
szentimentálisra hangolódott estjén Kabos
László az amerikai revüt is igyekszik
fölvonultatni, hol parodisztikus, hol
eredeti formájában. E vállalkozás azonban
csak félig sikerült, mert a szín-ház
rendelkezésére álló eszközök - kis
létszámú zenekar és girlcsapat - ehhez
nem elegendők. A közönséggel való
játéknak elvileg nem vagyok ellensége,

J. Stok: Isteni komédia (Kis Színpad). Straub Dezső és Dzsupin Ibolya jelenete (MTI Fotó)

ha az szellemes, mint például a kabaréműsor videojelenetében. Itt azonban
erőltetett, ahogyan Kabos egy nőt és egy
férfit a színpadra csalogat, és ott
kényelmetlen helyzetbe hozza őket. Lehet,
hogy mások humorosnak tartják ezt, de a
látott előadáson, amikor a fiatal, bájos lány
vőlegénye ott ült a nézőtéren, nem
tartottam különösebben ízlésesnek a
pikáns szituációba kényszerített ifjú
leányzóval eljátszatott jelenetet.
Kabos vendégei közül a nagyon csinos
Urbán Erika és Aradszky László néhány
sanzont és dalcsokrot ad elő, kedvesen és
tehetséggel, Agárdy Gábor pedig egykori
híres szerepéből, Hasek Svejkjének
dramatizált változatából Katz tábori
lelkészét idézi föl. Ez a magánszám, amely
a művész kiemelkedő játékkultúrájára
irányítja a figyelmet, megerősíti azt a
régóta hangoztatott meggyőződésemet,
hogy az irodalom a Vidám Színpadnak
sem válik ártalmára. A kabaréműsorokból
- leszámítva az író-esztéta-politikus
Lunacsarszkij üde jelenetét, a Mi újság
odaát ?-ból - régóta hiányolom a
pallérozott szín-vonalú humor jelenlétét.
Kár volna a régi hagyományokból ezt a
nagy alkotók fémjelezte művészetet
végleg kirekeszteni a Vidám Színpadról.
Színészek
A következőkben a teljesség igénye
nélkül a társulat tagjairól és vendégeiről
szólok, bevezetőben megjegyezve, hogy a
Vidám Színpad Bodrogi Gyula vezetése
óta mind több tehetséges művészt
vonultat föl műsoraiban. Anélkül hogy
rangsorolnék, a bemutatott műsorok
időrendjében szólok róluk.
Schubert Éva a Babus Mamájaként
manírok nélkül, sajátságos humorának
teljes fegyverzetében alakítja a félelmetes
hatalmú
anyóst,
akinek
egyetlen
mozdulatától is retteg az egész család.
Meggyőződésem, hogy Rátonyi Hajnal,
ha több feladatot kapna, a társulat egyik
erőssége lehetne, és ezt a Babus szerelmes, csintalan, cserfes diáklányaként,
valamint az Elvámolt éjszaka féltékeny
feleségeként igazolta.
Bodrogi Gyula nemcsak vezetésével és
rendezéseivel fémjelzi e sikeres intézmény működését, hanem színészi játékával is. A Bubusban a pipogya, de kikapós férjet alakítja utolérhetetlen bájjal
és humorral, a Szomorú vasárnapnak
pedig ő a főszereplője. Igazából ebben

a darabban bizonyítja újból széles skálájú
színészi tehetségét, amely a humortól, az
öniróniától, a pesti kispolgáriságtól a
tragédiáig terjed. Seress Rezsőként a
kistermetű, dilettáns muzsikus alakját
maszk és külső eszközök igénybevétele
nélkül hozza elénk, a jellem változásait
mélyről feltörő művészettel ábrázolva.
Szerepel a Hajrá, magyarok !-ban is, és a
műsor konferansziéjaként egy másfajta - a
tévében az utóbbi időben gyakorta látható
- színészi tulajdonságát mutatja be. A
Bodrogi igazgatta Vidám Színpad-nak
Bodrogi Gyula, a színész az egyik fő
erőssége.
Horváth Gyula a Bubusban egy megszállott matematikatanárt alakít, a karikírozással szinte Karinthy Frigyes szellemét is megidézve. Kondorka tanár ura jó
epizódalakítás, s az a Szomorú vasárnap
bánatos Jani pincérjeként is. E rezonőrszerepben drámai erényeiről is meggyőződhetünk; szerződtetése a Vidám
Színpadnak feltétlenül nyereség. Sajátságos, fanyar humora van Forgács
Gábornak, akiből nem hiányzik a parodizálóképesség sem; a Mi újság odaát?
című szovjet kabaréműsorban, vala-mint a
Szeretem a feleségem egyik epizodistájaként
kellemes benyomást kelt.
Horváth Tivadart három műsorban
láthattuk. Két műsorban jórészt a megszokott formáját hozta, elegánsan és rezignált humorral, ha nem is mindig teljes
szövegtudással, ellenben az Őrült nők
ketrece bártulajdonosaként annyi az eredeti
humor, a groteszk fintor alakításában,
hogy túlzásai ellenére is szívből lehet
derülni rajta. Kár, hogy a kabaréműsorban
nem bíznak rá magvasabb irodalmi
szöveget; a kitűnő színésznek korábbi
Karinthy-monológja
sokáig
az
emlékezetünkben él. Csákányi László igen
nagy nyeresége a színház-nak. Igaz, az
eddig látott műsorokban nem tudta még
kifutni formáját - ez alól csak a Hajrá,
magyarok! sok évet át-aludt, elmaradott és
a megváltozott körülményeket nehezen
megértő funkcionáriusa a kivétel -, de az
Őrült
nők
ketrece
álszent
képviselőjelöltjeként azzal biztat, hogy ha
ehhez hasonló, perszifláló hajlamára is
építő szerepet kap, ebben a társulatban is
elfoglalja méltó helyét.
Kállay Ilonának a színházváltoztatás
nem vált teljes mértékben előnyére.
Valami félreértés folytán úgy véli, hogy
ebben a színházban egyfajta erőltetett
pózt, sablonná merevedő humoros ál-

arcot kell magára öltenie. Tehetsége pedig
joggal predesztinálná jeles művészete
kibontakoztatására. Bizonyára rendezés
kérdése is ez, ám jó volna, ha mélyebben
átérezné: a kabaré és a komédia a Vidám
Színpadon
sem
kíván
kevesebb
alakítókészséget, mint másutt. Néhány
korábbi szerepe a garancia arra, hogy
előbb-utóbb megleli helyét.
A műsorok sorrendjében most két
vendégről számolok be: mindketten
értékes színfoltjai az előadásoknak. Voith
Ági a Szomorú vasárnap szerelmes
szeretőjét és feleségét alakítja, szuggesztív erővel és átélten, a Müller Péter
megidézte kort hitelesen érzékeltetve.
Tordai Teri az Elvámolt szakában nagystílű
kurtizánt alakít, aki gazdag látogatóinak
sznobériájára
építi
föl
trükkjét.
Festőművésznek adja ki ma-gát, és a vele
háló férfiaknak azzal az elégtétellel
szolgál, hogy nemcsak a szerelem
kegyeiből részesülnek, hanem a művészet
oltárán is áldoznak. Francia pikantériájú
alakítása a darab egyik erőssége.
Straub Dezső tehetségéről önálló műsorában, szóltunk már. Az Elvámolt
éjszakában egy kisemmizett, bosszúra
szomjas fiatalembert alakít, kedves mélabúval botladozva a színpadon. A Szeretem
a feleségem című zenés játékban a
szerelem dolgaiban ügyetlenkedő férjet
mutatja be., sok humorral, karakterisztikusan. Ebben a darabban jó partnere
Nyertes Zsuzsa, aki már főiskolásként az
Elvámolt éjszakában megnyerő szépségével, bájos naivitásával hívta föl
magára a figyelmet. A Szeretem a feleségemben csaknem teljesen levetkőzik, mi
tagadás, kitűnő alakja kellemes látvány, és
nem válik hátrányára az előadásnak,
amelyben vidámságával is sok kedves
percet szerez a nézőknek.
Ismét két vendégről szólok. Pálos
Zsuzsa, mint említettem, az Együtt,
ameddig bírjuk című produkcióban Straub
Dezső partnere, és a műsor jó alkalmat
kínál számára, hogy sokoldalúságát a
legkülönbözőbb formákban bizonyítsa.
Gálvölgyi János karikírozó-képességét
aligha kell méltatni, az Őrült nők
ketrecében remek társa Horváth Tivadarnak. Lehet, olykor kissé túllő a
célon, de ez a darab a szélsőséges alakításokra is alkalmat kínál, hiszen talán
éppen a túlzások faragnak le valamit a
téma kényességéből. Gálvölgyi átalakulása férfiból nővé, majd vissza, lehetőséget ad a persziflálásra is.

Kabos László kimagasló tehetségét
önálló műsoráról szólva méltattam már, itt
csak azt jegyzem meg, hogy ez a fajta,
modorosságaitól
egyre
jobban
megszabaduló és mind nemesebbé váló
humor e színpad egyik legerőteljesebb
tartóoszlopa.
Bizonyára igazságtalan vagyok, de
helyszűke miatt nem tehetek mást, mint
hogy a Vidám Színpad többi tagjáról csak
röviden emlékezem meg, azzal a
megjegyzéssel, hogy legtöbbjük jelen-léte
- és erről őszintén meg vagyok győződve szinte pótolhatatlan az elő-adásokon. Attól
lett igazán csapat ez a társulat, hogy benne
a kiemelkedő egyéniségek mellett helyet
kapnak a kevésbé ismertek is, jóllehet,
nem egy előadás bizonyítja, hogy olykor
az epizodista jut jelentékeny szerephez,
aminek a fordítottja is igaz.
A hölgyeken kezdve a sort, Csala
Zsuzsa egyre gyakrabban győz meg arról,
hogy humorának nem a molettség az
egyetlen forrása, hanem a lényéből áradó,
öniróniára hajló jellemkomikum is.
Dzsupin Ibolya rendkívül bájos jelenség a
színpadon, szépsége és jó alakítókészsége
kellemesen érvényesül A rímfaragó című
Romhányi-műsorban. Faragó Vera pikáns
egyénisége a sanzonokban jól kamatozik,
de azt meg kellene gondolnia, hogy
ugyanaz a vetkőző-szám, amelyet évekkel
ezelőtt sikerrel adott elő, ma ugyanolyan
hatásos-e. Géczy Dorottya ma is kellemes
látvány a színpadon, akárcsak a bájos
mosolyú Thury Éva. A fiatal Böröndi
Tamás mind a Szeretem a feleségem egyik
ügye-fogyott férjeként, mind az Őrült nők
ketrece féltékeny inas-lakáj-szeretőjeként
máris kitűnően megállja a helyét.
Dobránszky Zoltán fanyar komikusi
erényei mostanában kezdenek jobban
kibontakozni, Gálcsiky János alakítókészségére pedig mindig építhet a társulat,
amelynek egyik legstabilabb tagja. Eredeti
színt képvisel az együttesben Kósa
András, akinek sokat kifejező mimikája és
tánctudása a műfaj régi jó hagyományait
idézi emlékezetünkbe. Ifj. Pathó István
több szerepben is bizonyítja, hogy
mindjobban megleli helyét a Vidám
Színpadon,
amelyen
ügyes
karakteralakításaival hívja föl magára a
figyelmet. Szuhay Balázst, Verebély
Ivánt, Zana Józsefet említem még meg
külön hangsúllyal a működő tagok
sorából, a nyugdíjasok közül

pedig Zentay Ferencet, aki a kisebbnagyobb epizódokban jól oldja meg a reá
bízott feladatokat.
Rendezés

A tíz produkciót összesen hatan rendezték, közülük ketten vendégként. Ez
utóbbiak közül Pethes György Vaszary
Gábor vígjátékát, a Bubust állította
színpadra, bőséges humorral, a mulattatás valamennyi ízléses eszközét ügyesen
fölhasználva a szórakoztatásra. Rendezésének is jelentékeny szerepe van
abban, hogy ez a zenés bohózat szerepel a
leghosszabb ideje a műsoron. Horváth
Tivadar a színház vérbeli, profi művésze,
aki
nemcsak
színészként,
hanem
rendezőként is a legjobbak közé tartozik.
Nem utolsósorban az ő munkájának is
tulajdonítható, hogy a Mi újság odaát?
típusait és humorát közelebb hozta a
nézőkhöz, és valósággal megmagyarította
a jeleneteket. Az Őrült nők kertecét is ő
állította színpadra, azzal a nagy
mesterségbeli tudással, amellyel a mulattató helyzeteket éles reflektorfénybe
helyezte.
A Vidám Színpad másik vendége
Sándor Pál volt; ő a Szomorú vasárnapot
vitte színre, pergő ütemű rendezésben,
rendkívül jó ritmusban, filmszerű snittek,
gyors vágások segítségével.
Kalmár Tibor zenés játékban és showműsorban egyaránt igazolta szakmai biztonságát. Az Elvámolt éjszaka pikantériáját
franciás eleganciával, remek ötletekkel
gazdagította, a Kabos-show-ban pedig a
revüt úgy ötvözte a magán-számokkal és
jelenetekkel,
hogy
mind-ezt
egy
jelentékeny
komikusegyéniséghez,
valamint a színház adottságaihoz
igazította. Ha e műsornak nem volt
szegénységszaga, az az ő munkájának is
köszönhető.
Bodrogi Gyula neve két előadás rendezőjeként is szerepel. A Hajrá, magyarok !
című kabaréban a politikai humor iránti
érzékenységét igazolta, a Szeretem a
feleségem című amerikai játékban pedig
sikeresen aknázta ki a félreérthető
helyzetek sikamlósságában rejlő lehetőségeket.
Zsudi József a Kis Színpad két produkcióját rendezte, és mind A rímfaragóban, mind az Együtt, ameddig bírjuk című
műsorban jól érvényesült az a törekvése,
hogy a nézők figyelme egy percre se
lankadjon,
és
valamennyien
aktív
résztvevői legyenek az egymást jó
ütemben követő számoknak.

P. MÜLLER PÉTER

Jeruzsálem
színpadi pusztulása
Katona József-Spiró György drámája
Zalaegerszegen

A zalaegerszegi ősbemutató zárójelenetében a szereplők (a színészek és a statisztéria) vastag gyertyákkal a kézben
vonulnak körbe a játéktéren, miközben
ünnepélyes zene szól: a gyász hangjai.
Ruszt József rendező elsirattatja Jeruzsálemet, mementóra int. Spiró György
átdolgozásának záróképe ezzel szemben
egy dance macabre, melyben elvonulnak
előttünk a dráma életben maradott alakjai,
s Titus, a fővezér (az „unatkozó, amorális
szörnyeteg") sorra bemutatja őket: a
vérengző hóhért, az árulót, a tirannusokat,
a gyermekét megölő anyát. Majd pedig e
diadalmenetben elvonul-nak a holtak is, és
csontvázak rengetege borítja el a
pusztaságot.
Ez a spirói zárókép és a Ruszt-féle
befejezés ellentmond egymásnak. Az
előadásbeli gyász akkor volna jogosult, ha
a dráma értékek pusztulását mutatná be,
ha a pusztulás bukás volna, nem pedig a
műben
ábrázolt
embertelen
világ
szükségszerű halála. Az értéktelenséget,
az értékhiányt, az álnokságot, a hitszegést,
a gyilkolást, a testi és lelki prostitúciót
nem lehet felmagasztalni. Az elő-adásból
elhagyott zárómonológ - az át-dolgozás
egész koncepciójával szerves összhangban
- arra mutat rá, hogy „így járnak mindig
körbe-körbe, élők és holtak, gyilkosok és
legyilkoltak, így folyik ezen hosszú,
egyhangú diadal-menet, így tart a
diadalmenet a kezdetek óta a legvégső
óráig . . ." Ez a történet-filozófiai
summázat is jelzi, hogy Spiró Györgynek
ebben a drámájában ugyan-az a
történelemszemlélet jelenik meg, mint A
békecsászár című drámakötet darabjaiban.
Spiró Katona József művében egy olyan
előzményre lelt, mely szemléletmódjában
saját törekvései elő-képének tekinthető.
Ez az átdolgozás az első egyetemes
horizontú történelmi drámája Spirónak,
amely színpadra került. Ezért is előzte
meg fokozott várakozás a bemutatót, és
ezért is fájó, hogy az előadás másról akar
szólni, mint a dráma. A darab szemléletmódjának gyökerei már Katona József
huszonhárom
éves
korában
írott
szomorújátékában is megtalálhatók. E

százhetven éve született dráma egy dezideologizált és demitologizált világot
ábrázol. A mű az irodalomtörténeti
megítélésben az őt megillető helynél hátrább sorolódott, ily módon az átdolgozás
bizonyos értelemben a dráma rehabilitációjának is tekinthető.
Katona művének ismertetésekor - a
továbbiakban - felhasználom Nagy Imre
kollégám kéziratos tanulmányát: A
pusztulás tragikus látomása (sajtó alatt:
„ItK" 1985/4-5.). A dráma középpontjában a város, Jeruzsálem áll, s az ennek
pusztulásához való különböző viszonyokat
jelenítik meg az egyes szereplők
képviselte mozgásirányok. Jeruzsálem itt
nem a rómaiak és a zsidók összeütközésének tárgya, hanem az emberi
társadalom jelképe, melynek sorsában a
nemzeti lét vagy pusztulás alternatívája
jelenik meg. Katona darabjának forrása
Josephus Flavius Bellum Judaicum című
munkája, az ott elmondott féléves történelmi anyagot Katona két napba sűríti
össze.
A dráma szereplői közül Florus, a
megszökött jeruzsálemi helytartó az
egyetlen, aki nyíltan a város megsemmisítését akarja, a többi szereplő megmenteni szeretné Jeruzsálemet. Ez az
igyekezet azonban hiábavalónak bizonyul:
az egyéni akaratok eredője egy negatív
lenyomat. A szereplők nem egyénítettek, a
jellemekből
hiányzik
a
lélektani
motiváltság, a belső elmélyítés, és csak a
mű
alapszituációjában,
illetve
részhelyzeteiben betöltött funkciójuk
határozza meg őket. Titus, a fő-vezér
alakjának megformálásakor Katonát a jó
uralkodó képzetéhez való ragaszkodás
vezette, az uralkodó mint a nép atyja (az
adott
korban
bizonyára
időszerű)
szemlélete. Iosephus (Flavius) az ellenség
táborában élő - s ezért haza-árulónak
tartott - jámbor, hithű zsidó. Berenice,
Titus
egykori
kedvese
a
mű
legösszetettebb figurája. A három jeruzsálemi tirannus egy-egy alapvonással:
jellemzett: János flegmatikus, Simon
szertelen, Eleazár kevély.
A Jeruzsálem pusztulásának történelemszemlélete negatív: a história - az egyéni
akaratokat maga alá gyűrve feltartóztathatatlan lavinaként söpör el minden
értéket. A hódítók és az ostromlottak
történelmi találkozása mindkét fél számára
morális devalválódással jár. „A virtus a
hódítás álcájává, a szerelem csalárdsággá,
a hazaszeretet önző párt-érdekké torzul, s
emberismerettel
csak
a
gonosz
rendelkezik. A moralitás értel-

