
A SZÁZÉVES VÍGSZÍNHÁZ

ondoljuk csak meg: az egyetlen budapesti
prózai színház, amely létrejötte óta
(jelentéktelen epizódokat leszámítva)
ugyan-abban az épületben és
ugyanazon a néven működik, s a

változásokat rugalmasan magába asszimilálva
őrzi önképét.

Egy csipetnyi állandóság ebben a felfordulá-
soktól és borzalmaktól hemzsegő száz évben,
1896 és 1996 között -- ez már éppen annyi a hal-
hatatlanságból, amennyit az emberi elme egyál-
talán képes befogadni.

Polgárinak indult ez a száz év, s most, úgy lát-
szik, polgáriként szeretne végződni. De volt a
százból évezredek kínját sűrítő öt, amikor éppen
a Vígszínházat tápláló és körülvevő polgárság
egy jelentős hányadát fizikailag megsemmisítet-
ték; volt aztán negyven, amikor a polgárságot
mint olyat tagadták ki létjogosultságából. A Víg-
színház azonban száz év óta polgári színház,
amely Lavrenyovot és Stejnt is éppen olyan mó-
don, ápoltan és elegánsan játszott, mint Molnárt,
Wildert vagy O'Neillt (alávalóságot pedig soha
nem játszott), s száz év távlatából úgy tetszik: e
fogalomnak a korlátainál több az erénye.

Polgári és Víg - nyugati nyelvekre nehezen
átültethető szavak. Bourgeois vagy citoyen? A
Vígszínház mindkettő, ha nem is mindig egyenlő
arányban. Jób Dániel inkább bourgeois volt, Vár-
konyi Zoltán inkább citoyen. Magyar polgár
mindkettő, hiába volt az utóbbinak piros köny-
vecske is a szíve fölött.

És a Víg? Egyes fordítások a Gaité, Gaiety,
Lustspiel-kombinációkat erőltetik. De hát víg
volt-e már Tömörkény, víg volt-e Bródy s később
megannyi házi szerző Csehovig, Örkényig,
Sartre-ig, Millerig? Nekem a Vígszínház: Komé-
dia-színház. Théátre de Comédie. Ahol a komé-
dia csak annyit tesz nem az élet, hanem annak
játékos - színjátékos - párlata.

Más színházakba járni sokféle okból lehet.
(Vigyázat: mind jogosult.) Hazafias vagy politikai
gesztusból, kíváncsiságból, unaloműzőben,
könnyű kikapcsolódást vagy katartikus közösségi
élményt keresőben. A pesti színházak közül el-
sősorban a Vígtől várják el nézők egymást váltó
nemzedékei, hogy társasági eseményben legyen
részük. „Ott voltam a Vígszínház legújabb
bemutatóján" - ebben nincs procc felvágás, de
van bizonyos nyugodt rátartiság. A hozzá hason-
ló szellemek társaságát kereső polgár otthonos
öntudata. Amihez persze a bevezetőben emlí-
tett, kivételesen szerencsés adottság is hozzájá-
rul: az épület állandósága. Az egyszer rommá
omlott, többször újjáépített színház mindig úgy
újult meg, hogy csak szebb, fényűzőbb, tekinté-
lyesebb lett, de arculata nem változott. Itt nem
szúrták el nevetséges-fájdalmasan a kupolát,
minta budai váron. A Vígszínház palotának épült s
palota maradt, s ami falai között történik, annak
tűzön-vízen át eseménynek kell lennie.

Ez és a bevonzandó nézők nagy száma persze
korlátokat szab a művészi nyughatatlanságnak,
kísérletező kedvnek. Ismert Várkonyi-anekdota
szereplője az az idős hölgy, aki Várkonyi egyik
szíve csücske darabjának, a Nyárnak nyilvános
főpróbája után szánakozva, cinkos-vigasztalón
azt susogta: szegény főrendező úr, hogy magá-
nak milyen borzalmakat kell megcsinálnia! Vár-
konyi néhány keresetlen szóval elküldte a höl-
gyet konzervatívabb tájakra, de azért bizonyára
elgondolkodott szavain. És aztán folytatta. Cse-
hovval, Molnárral, Millerrel, Thurzóval - de
Gombrowiczcsal vagy Edward Bonddal is, akik-
hez személy szerint nem volt affinitása. (El tu-
dom képzelni, hogy meg se nézte darabjaikat.
De színpadra küldette, s ha kellett, színpadra ve-
rekedte őket.)

Jómagam tízegynéhány évig voltam külsős
dramaturg-lektora a társulatnak, és a külföldi
szövegek között búvárkodva egyre biztosabb ér-
zékkel tudtam megkülönböztetni az önmagában
valót a Vígszínháznak valótól. Mi az, ami létele-
me, oxigénja ennek az intézménynek, mi az, amit
még elbír, mi az, amit, bárha feszegeti falait, még
el muszáj viselnie, s mi az, ami egyszerűen már
nem ide való. Nem minőségi kategóriák voltak
ezek elsősorban; amit a vígszínházi dramaturgia
elvetett vagy éppen továbbajánlott, másutt lehe-
tett siker, sőt, szenzáció. A Vígszínháznak - s ez
is ritkaságszámba megy nálunk - szelleme van.
Rokonszenves házi kísértete: csökönyös, válo-
gatós, sértődős, de jókedvében cinkosan baráti.

Persze a dramaturgiának, a direkciónak, még
az egy bizonyos határig ilyen vagy olyan hangolt-
ságú rendezőknek is viszonylag könnyebb; a
vígszínházi színész viszont specifikus species,
és nem minden színész, aki pályáját a Vígszín-
házban élte le, vígszínházi színész. Ebből művé-
szi csalódások, csődök, személyes tragédiák is
adódnak. Számomra s valószínűleg egész ge-
nerációm számára a vígszínházi direktor a próte-
uszi alkatú Várkonyi volt, a vígszínházi színész a
tündökletes, de már sokkal egyoldalúbb Ruttkai
Éva. Aki bármennyit s bármit játszott gazdag pá-
lyáján, elsősorban Heltai Ziliája, Molnár Testőr-
beli Színésznője és kastély-játékának Annie-ja
volt. Talán nem szentségtörés, ha elmondom:
Peter Hacks forradalminak igazán nem nevez-
hető Lottéja egyik próbáján így fakadt ki, őszinte-
ség és megjátszottság hasonlíthatatlan, abban a
pillanatban az egész Hacks-drámánál hatáso-
sabb keverékével: „Nekem olyan ez az egész,
mintha egy holdbéli tájban bolyonganék!" A ber-
lini vendégjátékon a német szakma udvarias ér-
letlenséggel nézte; Kecskeméten Szakács Esz-
ter jobb Lotte volt. De Ruttkai Goethében Latino-
vitsot idézte meg, Lottéban önmaga, zsenialitá-
sa ellenére is kiszolgáltatott női drámáját, nem
befelé hulló könnyekkel, hanem varázslatosan
kivetítve, a legkétségbeesettebben megélt moz

zanatban is ügyelve, milyen szögben lobogtassa
meg emblematikus vörös hajzuhatagát.

Más színészek erre nem alkalmasak, vagy
igazából másra volnának alkalmasak. Azt sem
tagadom, hogy olykor, s kivált az érdesebb, ke-
gyetlenebb drámákban zavar az „igazi" vígszín-
házi színészek lakkozottan sima, görcstelen,
meg nem kínlódott játéka. De éppen az „igaziak-
nál" csak annyira, mint bármilyen, vitathatatlan
műértékű, csak éppen tőlem idegen műalkotás.
Másoknál, nem „igaziaknál" már bosszant a
gyatra epigonizmus, és még jobban bosszant -
nem is, már fáj a gondolat: X.-nek, Y.-nak válta-
nia kéne. Másutt óriás lehetne, itt előbb-utóbb el-
nyűvődik. Neveket is mondhatnék, de inkább
majd kritikában. Ez itt mégiscsak egy ünnepi be-
köszöntő.

A Szent István körút újra az Újlipótvárosba
került. Lassan olyan polgárok járnak a polgári
szín-házba, akiknek már nem kell tagadniok
polgár-mivoltukat, sőt, büszkék lehetnek rá. És
ebben a légkörben számomra, bevallom,
különösen vonzó, hogy a Vígszínház a
bourgeois helyett a citoyen fogalomköre felé
mozdul. A citoyen néző is öltözhet estélyi
toalettbe, rendelhet a büfében scotchot vagy
Martinit; a citoyen művészek is játszhatnak
fényes kiállítású, látványos, akár a
szórakoztatáson túl másra nem törekvő darabo-
kat. Mégis, az önelégültség, a dölyf, a sznobéria
helyett az állandó nyitottság kell, hogy jellemez-
ze őket minden irányban. Művészeti és társadal-
mi dolgokban egyaránt. A mai Vígszínház nyitott-
nak tűnik, s látszik a szándék: áldásnak-átoknak
egyaránt beillő ezerkétszáz (plusz hatszáz plusz
száz) férőhelyére nyitott nézőket vár.

Várkonyi Zoltán - éppen ő -- egyszer elköve-
tett egy több-mint-bűn-hibát: nyugdíjba küldte
Sulyok Máriát, aki soha nem bocsátotta meg a
gyalázatot. Claire Zachanassianon, Orbán
Bélánén, Hekubán nem lehet béralapot
megspórolni. A skandalumról a közönség is
tudomást szerzett: törzsszínházában többé nem
láthatta a század egyik legnagyobb magyar
színésznőjét. Az irodákban nyilván ma is - ma
különösen - kétségbeesett küzdelem folyik a
forintokért, a szponzorokért, támogatásokért,
hirdetésekért, a becsábítható rendezvényekért.
Van színház, amely mindezt bátran a közönség
elé vihetné: hozzátartozhat imázsához. A
Vígszínház nem teheti, nem is teszi. A
vígszínházi közönségre a színháznak csak az
esti arca, a hétköznapokon is ünnepi arca
tartozik.

Ünnepeljenek együtt a következő száz évben
is. Ettől Vígszínház a Vígszínház.
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Jób Dániel:
Ditrói

Keglevich István gróf, a Vígszínház első inten-
dánsa hozta a fejlettebb műízlést, a festett
kulissza helyett az első „igazi" plafont és a
vászonajtón az első „igazi" kilincset. Ez tegnap
volt, nincs harminc éve, ma mosolygunk rajta,
de a maga idejében nagy dolog volt, majdnem
forradalom.

Ditrói többet hozott. Hozta a természetes be-
szédet, az élethű játékstílust, a remekbe hangolt
összjátékot. Addig, több-kevesebb kivétellel,
színházat játszottak a magyar színpadokon. Dit-
rói, valami brutális ihletettséggel, elsőnek kezdte
irtani a hamis teatralizmust. Ha kellett, a szó tel-
jes értelmében, lécet ragadott, úgy verekedett
érte.

- Megölöm! Megölöm! - kiáltotta a színész-
nek, aki szavalt és énekelt, és ágált, az összes
ócska rekvizitumot fölsorakoztatta, és nem tudta
megérteni, mit is akarhat tőle Ditrói.

Delli Emmát, aki nagyszerű színésznő volt,
tízszer visszaküldte a próbán, nem jó, nem jó,
kezdje el elölről. Mellette állt, kabátját panyókára
vetve, borotválatlan, tüskés állal, két oszlopdön-

tő, erős karját kinyújtva és lihegve a megfeszített
erőlködéstől, ahogy próbálta szuggerálni a szí-
nésznőt. Nem ment a dolog. Delli Emma tized-
szer is újrakezdte, nem jó, nem jó. Aztán nem
bírta tovább, ájuláshoz közel, vérig hajszolva,
sírva mondta, hogy hát nem megy. - Ez az,
lányom - mondta Ditrói -, ez az a sírás, amit
keresünk. Ezt ragadja meg, ezt tartsa meg! -
azzal sarkon fordult és lement a kis hídon a
színpadról a nézőtér-re, Savanyú Józsi-arcán -
mert így hívták - boldog, ravasz mosollyal,
folytatni a próbát.

Mindig is ez volt az, amit keresett, a legmé-
lyebbről fakadó érzést, a hangot, ami nem csi-
nált, a mosolyt, ami szívből fakad, és a kétségbe-
esést, amely nem rázza a kulisszát.

A színpadiasság helyébe az igazság lépett, a
csináltság helyébe az őszinteség; puritán, ben-
ső, igazi lett a színház. Hamis nagyságok egyik
napról a másikra lebuktak, ismeretlen, új nevek
ragyogtak föl hirtelen fényben. Hegedűs Gyula
lett az új színész és Góth Sándor, Fenyvesi, Sze-
rémy és Lánczy Ilka, Delli Emma, Varsányi Irén
az új színésznő. Semmiből, a város végén, mal-
mok és gazzal benőtt üres telkek között, úgyszól-
ván percek alatt, teremtett valamit, ami a Víg-
színházat jelentette, új gárdát, új játékstílust, új

szellemet és végső következésében a magyar
drámaírásnak hallatlan föllendülését. Nemcsak
új hajléka támadt a magyar színpadi művészet-
nek, a magyar szónak és a magyar kultúrának.
Ez több volt. Itt kezdődött valami - valami, ami
történelmi érvényű, a modern magyar színház
kezdődött Ditrói Mórral.

Keglevichről hallottam, aki sok tekintetben ro-
kona volt, hogy francia szőlőföldet hozatott va-
gonokban, azzal termékenyítette kiszikkadt sző-
lejét. Várt egy évig, kettőig, semmi eredmény, az
emberek kinevették, ő maga tönkrement, s a
szőlőt végül is el kellett adnia. Tíz év múlva kez-
dett el kamatozni a francia föld. Dúsan, de már
másnak.

Ditróit is kinevették, amikor Erdélyben negy-
ven évvel ezelőtt magyar ciklust rendezett. Ez-
után sem lehetett eltántorítani attól a rögeszmé-
jétől, hogy a magyar tehetségeket kell támogat-
ni, segíteni, sőt erőltetni, mert a magyar színda-
raboké a jövő. A Vígszínház első éveiben ritkán
telt meg a nézőtér a magyar darabok premierjei-
re, akkora volta bizalmatlanság, és hosszú évek
kellettek ahhoz, amíg megszületett a Balatoni re-

ge, az Ocskay brigadéros, Az ördög, a Liliom, A
dada, A tanítónő, A Tündérlaki lányok és a Táj-

Ditrói Mór Jób Dániel
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fun, és hosszú sora azoknak a színdaraboknak,
amelyek dicsőséget szereztek a magyar névnek
külföldön is. Tévedések, sikertelenségek, kísér-
letezések nélkül soha meg nem íródtak volna
ezek. Csak a zseni tudott évtizedekre előre érez-
ve ilyen makacsul, ilyen fanatikusan, ilyen rendít-
hetetlenül hinni a hitében.

Hitt. Magyar zseni volt, még abban is magyar,
hogy számlálatlanul vetett, ő maga pedig semmit
sem aratott.

Körülbelül tizenöt esztendeje annak, hogy
először találkoztam vele. Már akkor legendás
volt alakja, legendás a vállára vetett kabátja és
örök borotválatlansága. De azt a mosolyt, amivel
fogadott, azt a pár biztató szót, amit rám paza-
rolt, azt a meleg kézszorítást, amit két monstrum
medvemancsával átadott, sose felejtem el. Én
akkor kezdő voltam e pályán, de minden kezdőt
így fogadott, szeretettel, biztatón, mintegy kézen
fogva őt, s átvezetve az út nehezebbik felén. Mi
úgy nézünk föl rá, ahogy a tanítvány nézhet Edi-
sonra, vagy az egyszerű polgár a Jókai hősére,
és most, amikor alighanem újra fordul világunk,
és a véres tébolynak tízéves özönvize után to-
vábbmegyünk fejlődésünk útján a naturalizmus-
tól a mélyebb, költőibb, tisztultabb színház felé, a
tanítvány hódolatával és tiszteletével hajtjuk
meg zászlónkat az aggastyán előtt, aki nekünk,
mindnyájunknak mesterünk, és örök időkre a
magyar színpad egyik legjelentékenyebb alakja.

Elhangzott a Vígszínház vasárnapi matinéján.
Megjelent: A Reggel 1924. május 26-i számában

Cenner Mihály:
Az elmulasztott ünneplés

1945 tavasza. Jób Dániel nehéz körülmények
között vészelte át a tragikus időket, de amint en-
gedték a körülmények, azonnal megkezdte a tár-
sulat újraszervezését. Felhívást tett közzé a saj-
tóban: „A Vígszínház igazgatóságának irodái át-
költöztek a Rádius mozi épületébe (VI., Nagyme-
ző u. 22-24.). Felkérjük a színház tagjait, jelent-
kezzenek sürgősen!" Titkos Ilona Sopronkőhi-
dáról érkezik haza, megelőzve Egyed Zoltánt és
Jávor Pált. „A fegyházban még két színésznőnek
volt fenntartott cellája, Gobbi Hildának és Karády
Katalinnak. A nyilasok ugyanis biztosra vették,
hogy elfogják őket" - nyilatkozta Titkos Ilona.

A színház első bemutatója 1945. május 30-án
Gorkij Éjjeli menedékhelye. A darab stílusában
nem tartozott szorosan a színház hagyományai
közé, de nem is volt idegen tőle. Rokon a régi
Csehov- és Ibsen-előadásokkal. A kritika egy ré-
sze nem fogadta rokonszenvvel a kitűnő szí-
nészgárdával létrehozott bemutatót, ritka a Kár-
páti Aurél-féle dicsérő hang.

A lerombolt Vígszínház 1945-ben

Jób a továbbiakban is a színház régi szelle-
mét, magas színvonalát próbálja műsorával
visszahozni és feléleszteni, „régi, kipróbált
isteneihez fohászkodik", játszik Huxleyt,
Priestleyt, Csehovot, O'Neillt, felújítja Molnár A
hattyúját, Gábor Andor Dollárpapáját, a
Nebántsvirág című operettet, Zilahy
Fatornyokját. A színházat azonban egyre
gyakrabban érik sajtótámadások. Az ellenséges
hangütésben élen jár a kommunista sajtó.

Balázs Béla sorai már figyelmeztetést is tar-
talmaznak: „És ha Te meg akarod tartani régi
nyugati kurzusodat, a haladásnak és a humá-
numnak a kurzusát, akkor néha fordítanod kell a
kormánykeréken Kelet felé is!"

1948. május 9-én szomorú szertartásnak volt
tanúja a Rádius mozi színpada: a társulatnak hi-
vatalosan is bejelentették a színház csődjét... A
polgári Vígszínház a megszüntetendők listájára
került. A vezetést háromtagú bizottság vette át
Jób Dánieltől. Tagjai: Somló István, Tolnay Klári,
Benkő Gyula. Egy év múlva, 1949-ben működé-
sük befejeződött, mert a budapesti színházakat,
köztük a Víget is államosították. A csőd
bejelentésekor Jób kint várakozott az utcán, a
Nagymező utca szombat déli napsütésében
álldogált. „Ő nem vett részt az ülésen. Az
arcokat figyelte, a színészek arcát. Némelyik
megilletődött volt, né-melyik hirtelen lángra
lobbant. De senki nem állt meg mellette, gyorsan
üres lett a színház tájéka. Jób egyedül maradt.
Könnyű kabátját panyókára vetve a vállán,
lassan elindult az Andrássy út

felé." (Részlet Bános Tibor riportjából. Megjelent
A reggel című lapban.)

Székely György:
A Magyar Néphadsereg Színháza

1951 és 1962 között öt igazgató irányította az új-
jáépített színházat: Horváth Ferenc, Ladányi Fe-
renc, Magyar Bálint, Goda Gábor, Somló István.

„Senkit nem akarok megbántani sem életé-
ben, sem holtában, de valami azt súgja, hogy va-
lamennyiük közül Magyar Bálint a legméltatla-
nabbul felejtésre ítélt - emlékezik Szatmári Ist-
ván. - Magyar; Bálint 1955 és 1958 között vezet-
te a színházat„ amelyben Egri István, Szendrő
József, Kazán István rendezett, Hegedűs Tibor
vendégként három darabot, Both Béla és Apáthy
Imre egyet-egyet vitt színre. Ajtay Andor rende-
zői tevékenysége is ekkor kezdődött a Fiaim
stúdió-előadásával meg az Antigonéval, és
ekkor állította színpadra Molnár Ferenc A
hattyúját is. Ekkor mutatták be a Szent
Johannát, a Sirályt, Kodolányi Földindulását, a
Teaház az Augusztusi Holdhozt, az Erdőt, a
Naplemente előttöt, az Ilyen nagy szerelemet.
Ma már úgy tűnik, hogy műsorpolitikájával ő
készítette elő, hogy a Nép-hadsereg
Színházából ismét Vígszínház lehessen, de ez a
törekvés az őt követő Goda Gábor után Somló
Istvánnal valósult meg.

Mi maradt utána? Egy jól szervezett társulat.
Nagy sikerű előadások. Kitűnő műszaki gárda.
És a fiókjaiban előadásra kész darabok tömege,
amelyek akarva-akaratlan kijelölték a színház
további útját. Szép hagyaték."
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Gombaszögi Frida, Varsányi Irón és Makai Margit a Három nővér 1922-
es előadásában

Mezei Mária, Gombaszögi Frida és Dajka Margit a Három nővérben
(1947)

Magyar Bálint volt az, aki újra tudatosan fej-
leszteni kezdte a társulatot. Ő kérvényezte elő-
ször, hogy a színház újra felvehesse a Vígszín-
ház nevet. Sikeres igazgatása 1958-ban, levál-
tásával ért véget.

1956-ig Egri István volta főrendező, a Cyrano,
a Teli Vilmos, a Szent Johanna sikeres, hagyo-
mányos, romantikus előadásai kerültek ki a keze
alól. Őt 1957-ben Kazán István rendező és a
szintén új tagként szerződött, széleskörűen tájé-
kozott Czímer József dramaturg követte. Kazán
István első két sikerét a politikailag támadott Tea-
ház az Augusztusi Holdhoz és az Ilyen nagy sze-
relem hozta meg. A színházban új stílus alakult ki:
fenntartották az előző évek realista színház-
eszményét, de egyre határozottabban kezdték
érvényesíteni az előadások „formabontó", ,,epi-
kus" jellegét, az akkori idők útkereső törekvéseit.

Az 1972-es Három nővér (Pap Éva, Békés Rita
és Ruttkai Éva)
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Gombaszögi Frida és Varsányi Irén az 1920-as Ványa bácsiban

Murányi Tünde és Lukács Sándor az 1995-ös lvanovban

Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva és Darvas Iván a Ványa bácsiban (1970)

Gombaszögi Frida és Lukács Pál az lvanovban (1923)
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Somló István igazgatóként azt az utat
folytatta, amelyet Magyar Bálint abbahagyni
kényszerült. Leszerződtette a fiatal Kazimir

Károlyt, aki a Pesti emberek lendületes
történelmi tablójával tette le névjegyét, és
szívesen vállalkozott régi remekművek -

Lysistrate, A rágalom iskolája, Poloska-
modern megfogalmazására is. Kazán István

nevéhez fűződik Az öreg hölgy látogatása
nálunk akkor még szokatlan groteszk stílusa

vagy például Az ezüst kupa tragikus expresszio-
nizmusa.

Végül kettőjük együttműködéséből született
az epikus hömpölygésű, kiemelkedő színészi
alakításokban gazdag Háború és béke.

Szántó Judit:
Világszínház a Vígszínházban

Azt a vígszínházi fénykort, amelyet Várkonyi Zol-
tán tizenhét éves működése fémjelez, egyszerre

jellemzi a Romeo és Júlia meg a Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról, a Furcsa pár meg a

Pisti a vérzivatarban, az Egy őrült naplója meg az

Egy hölgy a Maximból, és az a számtalan további
látszólagos ellentétpár, amelyet még felállíthat-
nánk. De mindezeknek van egy közös paradox
vonásuk: mind Várkonyi Zoltánt jellemzik.

Azok a darabok is, amelyeket nem ő rende-

zett, azok is, melyekben nem játszott, sőt, azok

is, amelyeket személy szerint nem kedvelt, de

valamelyik munkatársa érveinek engedve szín-

padra bocsátott. Pályafutása utolsó, legérettebb

és szerencsére viszonylag hosszú korszakában

megadatott neki, hogy saját képére formáljon

egy nagy hagyományú, kitűnő erőket felvonulta-

tó vezető fővárosi színházat.

E sorok íróját, aki azzal büszkélkedhet, hogy jó

néhány évig, ha csak külsős dramaturg-lektor-

ként is, Várkonyi Zoltán munkatársa lehetett, itt

elfogja a kísértés, hogy róla beszéljen: milyen is

volt azaz ember, aki nevet adott egy fényes szín-

házi korszaknak. Annyit mondhatok: miatta ta-

nultam meg, hogy egy ötméteres folyosószaka-

szon, loholás közben összefoglaljam egy-egy

általam elolvasott darab lényegét, méghozzá,

természetesen, a vígszínházi használhatóság

szemszögéből. Több időt nem adott. Irtózott a

nehézkességtől, az unalomtól, az élet és a szín-

pad üresjárataitól. Legfőbb eszménye a sikeres

színház, a zsúfolt nézőtér volt, de természetesen

tudta: a siker ismérvei koronként változóak, a

közönség újdonságot akar, s amin tegnap még

sírt vagy nevetett, ami tegnap még izgalmasnak

számított, az mára nem vonzza be a nézőtérre.

Várkonyi európai formátumú színházi ember

volt: már életében is nemegyszer némi rezigná-

cióval gondoltam rá, hogy ha franciának, angol-

nak születik, világszínházi tényező lehetett vol-

na. Így, magyar művészként, magyar földön ma-

radva azért tett nagyon sokat, hogy minél több aj-

tót nyisson - vagy, az ő dinamikáját tekintve, in-

kább rántson fel - a beáramló világszínházi le-

vegőnek. Ezt tette már az első, általa vezetett

színházban, a Művészben is 1945 és 1949 kö-

zött, amikor a modern külföldi drámától hosszú

évekig elzárt publikumnak Steinbecket, Sartre-t,

Giraudoux-t, Anouilh-t és - nem véletlenül -

Agatha Christie-t is adott. Aztán ismét mestersé-

gesen becsapódtak a kapuk, hogy éppen a hat-

vanas évektől - pályáján újabb szerencsés

adottságként - először résnyire, majd mind tá-

gabbra nyíljanak. Várkonyi Zoltánnak el nem

évülő érdemei vannak ezeknek a réseknek a

szélesítésében.

Kialakította a céljaihoz legalkalmasabb gárdát:

fődramaturgja az 1968-ig ott müködő, páratlan

műveltségű Czímer József volt, s rendezői

gárdáját úgy gyarapította, hogy minden generá-

ciónak meglegyen a maga sajátos egyéniségű,

de a maradandó értékekre s a mindenkori újdon-

ságra egyaránt fogékony képviselője, Horvai Ist-

vántól, Kapás Dezsőn és Marton Lászlón át Valló

Péterig.

Várkonyi főrendezői és igazgatói ténykedése

egybeesett a huszadik századi drámaírás utolsó s

mára már letűnt fénykorával, amikor egyszerre

alkottak a korszellem olyan kifejezői, mint Arthur

Miller, Tennessee Williams, Friedrich Dürren-

matt, Edward Albee vagy Jean-Paul Sartre - s

Várkonyi Zoltán
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ráadásul olyan problémaköröket dolgoztak fel,
amelyek a magyar közönséget is megérintették,
s olyan formanyelven, amely a magyar közön-
séghez legközelebb álló realista dramaturgiát
frissítette fel.

Aki látta, nem feledheti a Miller-bemutatókat
(Közjáték Vichyben, Alku), Dürrenmatt-tól A fizi-
kusokat vagy Williams Macska a forró bádogte-
tőn című művét. Várkonyi, bár rendezői s még in-
kább színészi működését alárendelte az igazga-
tásnak, rendezőként a klasszikusokkal, a Romeo
és Júliával, O'Neill Amerikai Elektrájával is tün-
dökölt, de több darabot választotta skála „túlsó"
végéről, a számára elsőrendűen fontos, széles
közönséget vonzó, igényesen szórakoztató mű-
fajból. Szerencsére itt is volt bőven miből válo-
gatni: Neil Simontól a bravúrosra sikerült Furcsa
pár, s leginkább talán egyik rendezői remeklése,
Murray Schisgal Szerelem ó!-ja, vagy a bohózati
műfaj klasszikusa, Feydeau: Egy hölgy a Maxim-
ból és Molnártól A testőr.

Ez idő tájt rendezte Horvai István a már emlí-
tett nagy drámák mellett O'Neill Eljő a jegesét,
majd később az Utazás az éjszakába című
darabját, Kapás Dezső Ann Jellicoe A trükkjét,
Ödön von Horváth Mesél a Bécsi Erdő című mű-
vét, David Rabe Bot és gitárját, Dale Wasser-
man-Ken Kesey Kakukkfészkét. Marton László
időrendben Feydeau Bolha a fülbe, Katajev A kör
négyszögesítése, Moliére A nők iskolája, Plenz-
dorf Az ifjú W. újabb szenvedései, Goldoni Mi-
randolina című művével gazdagította a Vígszín-
ház világszínházi vonulatait, míg az akkor pálya-
kezdő Valló Péter nevéhez fűződött Edward
Bond Fej vagy írás, Peter Hacks Lotte, Harold
Pinter A gondnok, Gombrowicz Operett című
művének színrevitele. (S ne feledjük: a klasszi-
kusokat leszámítva ezek mind magyarországi
bemutatók is voltak!)

Az utóbbi címek már egy merőben új ízlés- és
stílusvilágba vezetnek át, amely világ Várkonyi-
tól magától talán távolabb állt, de ez előtt is kaput
nyitott. Ő, aki tizenhét év alatt mindössze nyolc-
szor lépett színpadra - igaz, akkor olyan feled-
hetetlen alakításokkal, mint például A fizikusok
Möbiusa, Csehov Szerebrjakov professzora
vagy a hattyúdalának tekinthető O'Neill-i James
Tyrone -, halála évében leköszönt az igazga-
tásról, és elsősorban színészként akarta tovább
szolgálni a Vígszínházat. Két szerepálma volt:
Willy Loman Az ügynök halálában és az egyik
csavargó Beckett Godot-ra várva című remeké-
ben. A másik Darvas Iván lett volna.

Később Willy Lomant eljátszotta a Vígszínház
színpadán egyik legkedvesebb színésze, Tordy
Géza, felfedezettjének, jó barátjának, Darvas
Ivánnak pedig Garas Dezső lett a partnere a
Mű-vész Színház Godot előadásán. Az élet nem
állt meg, a színház haladt tovább.

Marton László:
A közelmúlt és a jelen

Amikor 1896. május elsején megnyílt a Vígszín-
ház, ez az épület úgy állt ott, mint a művészet
temploma. Szép volt, kívül-belül arányos, nagy-
vonalú, pontosan fejezte ki azt az élményt, ame-
lyet abban az időben a művészet a polgár életé-
ben jelentett.

Azóta száz esztendő telt el, két világháború,
forradalmak, felsorolhatatlan számú politikai for-
dulat. De a budapesti polgár színházszeretete
nem változott. Változatlan hűséggel látogatja
színházát nehéz és nehéznél is szűkösebb esz-
tendőkben. Az ő megváltott jegyei, évtizedeken
át megújított bérletei tartották és tartják életben
ezt a színházat. Őszinte tisztelet és hála a leg-
jobb közönségnek, a színházszerető budapesti
polgárnak.

A Vígszínház indulása pillanatától a modernség
szellemét képviselte, játékstílusban és darabvá-
lasztásban egyaránt, s minél bátrabban volt hű
ehhez a szellemhez, annál jobb és sikeresebb
volt a színház. A nagy direktorok tudták, hogy az
a színház nem színház, amely üres nézőtérnek
játszik. Várkonyi Zoltán nagy korszakában a Víg-
színház a szórakoztatásban is a legjobbat nyúj-
totta, és közben a modern külföldi dráma és a
kortárs magyar dráma - mindeddig nem eléggé
értékelt - otthona volt. Frissesség, bátorság, új-
donság: ősbemutató ősbemutató hátán, nem rit-

A Vígszínház nézőtere az 1994-es felújítás után

kán százas szériákban. Politikai, stílusbeli
merészség a darabválasztásban és az
előadásokban.

Várkonyi Zoltán halála után Horvai István elvál-
lalta, hogy a hirtelen veszteség utáni sokkban
összetartja a színházat, megőrzi egységét, és
elődje szellemében tovább vezeti a társulatot. Az
ő kivételes művészi igényessége határozta meg
ezt az időszakot. 1985-ben vettem át tőle a veze-
tést. Várkonyihoz hasonlóan én is három pillérre
(klasszikusok, modernek, igényes szórakoztató
művek) építkeztem, és egy negyedikre, a zenés
produkciókra. :A Képzelt riport első előadása óta
több értékes irodalmi műből készült nagy sikerű
ősbemutatónk volt, és ez azóta hagyománnyá
vált. Képzelt riport, Harmincéves vagyok, Jó es-
tét nyár, jó estét szerelem, Kőműves Kelemen, A
padlás és az egyik legértékesebb: Spiró György
Ahogy tesszük című különös szépségű dalműve,
és a legutóbbi szavak nélküli produkciónk, az
Össztánc. Ezeknek a magyar ősbemutatóknak a
sorát egészítette ki Gothár Péter nagy erejű Kol-
dusopera-rendezése, és egy klasszikus musi-
cal, az Óz, melyet Londonban a Royal Shakes-
peare Company mutatott be, a West Side Story
egyéni hangú produkciója, Eszenyi Enikő rende-
zésében és most, legutoljára ismét egy ősbemu-
tató, A dzsungel könyve, Hegedűs D. Géza szín-
revitelében. Még két magyar operett felújítása
tartozik zenés bemutatóink sorába: a Csókos
asszonyés a Fekete Péter. E két utóbbi előadás
fanyar, helyenként távolságtartó stílusban
szólalt meg; egyszerre vette komolyan és
ironizálta ezt a speciális magyar hagyományt.

Napjainkban egyre nehezebb olyan igényes
prózai matériát - akár magyart, akár külföldit -
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találni, amely garantálja, hogy esténként több
mint ezer néző lesz kíváncsi rá. Mintha se itthon,
se külföldön nem születnének olyan mai temati-
kájú, művészi értékű drámák, amelyek nagy né-
zőtereket is megtöltenének, miként azt meg
tudta tenni évtizedekkel ezelőtt Dürrenmatt,
Miller, Williams vagy Örkény István. A válság -
úgy tűnik - nem kíméli a szórakoztató műfajt
sem; mintha manapság sokkal ritkább vendég
lenne a szellemesség, az elegáns humor.

Ezért különösen kedvesek számunkra azok a
magyar bemutatók, amelyek telt házakat vonzot-
tak az elmúlt évtizedben a Vígszínházban: Kor-
nis Mihály Körmagyarja, Spiró György Ahogy
tesszükje, Sütő András Álomkommandója.
Ugyanígy a Pesti Színházban a nagy sikerű Fek-
vőtámasz (Gyurkovics Tibor), a Kozma (Kornis
Mihály), a felújított Caligula helytartója (Székely
János). Nem találkozott a közönség tetszésével,
mégis büszkék vagyunk Kárpáti Péter Az út vé-
gén a folyó című különleges hangú színművére.
A fiatal író újabb darabja, az Országalma már
sokkal jobb fogadtatásra talált.

Színházi dekonjunktúra, darabínség, a szín-
házak anyagi helyzetének drámai romlása, a
jegyárak egyre kényszerűbb emelése sok intéz-
ményt arra kényszerített, hogy minél több biztos
bevételt ígérő kommersz művet mutasson be.
Erre az általános kihívásra mi úgy próbáltunk vá-
laszolni, hogy több remekművet tűztünk műsorra
újfajta rendezői megközelítéssel, újraértelme-
zéssel, és több huszadik századi klasszikust
(magyart és külföldit egyaránt) újítottunk fel, sti-
láris és gondolati újrafogalmazásban. Teátrális

értelemben ilyenkor váratlan új értékek, sikerek
születhetnek, mint például az Oidipus király, A

heilbronni Katica, az Egy hónap falun, az Ivanov,

a Macska játék, Az ügynök halála, a Közjáték
Vichyben, az Utazás az éjszakába, A gondnok, A

Nagy Romulus és a Dühöngő ifjúság vagy legu-
toljára a Hermelin, Szomory Dezső komédiája.

Újdonság és kísérletezés, új utak felfedezése,
színésznek, rendezőnek, írónak és nézőnek
egyaránt. Ez a színházi stúdiómunka értelme.
Régebben is voltak emlékezetes sikereink, rend-
kívüli előadásokkal (Gálffi László Rimbaud-est-
je, Kroetz Vadászata, az In memoriam Ö. I.,
Koestler Sötétség délbenje, T. S. Eliot Gyilkos-
ság a katedrálisbanja, Füst Milán A néma barátja
ősbemutatóként és még jó néhány érdekes kí-
sérlet), de nem volt hozzá állandó helyiségünk.
Tavaly átadott gyönyörű, új otthonunkban végre
igazi stúdiószínházat kaptunk. Most már lehető-
ség van a legmerészebb elképzelések megvaló-
sítására is; s társulatunk bírja energiával és te-
hetséggel. Az új kihívás új szellemi energiákat
szabadított fel (Brecht: Baal és a Trisztán és
Izolda-átirat).

Amikor főiskolásként beléptem a színházba, a
magyar színjátszás olyan óriásait láthattam itt,
mint Sulyok, Bulla, Páger, Bilicsi, Pethes, Lati-
novits, Tomanek, Ruttkai és még sorolhatnám.
Sajnos ők már nincsenek velünk. De a mai
Vígszínház társulata is tele van igazi egyénisé-
gekkel, öreggel, fiatallal, középkorúval. Ez a
társulat, amikor a régi, felújításra váró épülettől
elbúcsúzott, egy színházi este groteszk lírai
vallomásában mondta el, hogy milyen mélyen
és igazán ismerte és tisztelte a nagy elődök mű-
vészetét. Ez az este egyben ígéret is volt,

hogy a Vígszínház társulata az ő szellemükben
szeretné művészi útját folytatni s közönségét
szolgálni.

Benkő Gyula:
Az égi társulat

1939-ben lettem tagja a Vígszínháznak. Balga
voltam! Fiatal! Egy kivételesen kényeztetett csi-
kó - „egy álomistállóban" -, ahol vigyáztak, hogy
csillag legyek a „nagy versenyeken".

Egyszer próba után Somlay Artúrral léptem ki
a színészbejáró kapuján. Előttünk alacsony, ko-
pottas öltözetű úr állt. Somlay hozzálépett, ka-
laplevéve üdvözölte, és valamit átadott neki. Az-
tán elköszöntek egymástól, én továbbkísértem
Somlayt, ő pedig megszólalt: Ditrói Mór volt, a
színház első igazgatója. Elöntött az öröm, hogy
láthattam, de milyen szegény lehet - gondoltam,
mert Somlay bizonyára pénzt adott neki.
Nagyon bánom, hogy nem kerestem a szemé-
lyes ismeretséget vele, hogy kérdezzek, hogy
megismerjem a színház titkát, hogy tiszta kép-
ben jelenjék meg a „Vígszínházi csoda".

Ahogy nem kérdeztem Jób Dánielt sem (pedig
bizalmába fogadott), hogy hogyan kell megtartani
azt a szellemiséget, amellyel naggyá tette ezt a
színházat. Ma már látom, érzem azt az erőt,
amely legendássá tette ezt az épületet.

És most százéves a Vígszínház. Boldog va-
gyok, hogy száz esztendejéből ötvenhetet itt él-
hettem... és talán tettem is valamit... Ha megál-
lok az üres nézőtéren és a színpadra nézek, em-
lékképeim valóságát érzem, de megjelenik egy
álomkép is - egy Társulati Ülés, amelyen ott
vannak az „Égi Társulatba" szerződtetett alapí-
tók, vezetők, művészek, akik európai és nemzeti
kultúrát, modern színházi stílust teremtettek itt,
írókat neveltek a színháznak, írókat, akik megis-
mertették a világgal, hogy van Budapesten, Ma-
gyarországon egy Vígszínház... Égiek! Ugye
már találkoztatok Örkény Istvánnal, Magyar Bá-
linttal, Várkonyi Zoltánnal és mind a többiekkel,
akik az elmúlt évtizedekben hagytak itt bennün-
ket, és ugye tudjátok már, hogy most is sok-sok
tüneményesen tehetséges fiatal tartozik hoz-
zánk... Az álomkép elszakad, de a valóság iga-
zol, így van. Így él halhatatlanul a színház, az
égiekkel összekapcsolva, no meg a
közönséggel, mely száz év óta egyforma
hűséggel tart ki mellettünk.

Ünnepeljük hát együtt az első száz esztendőt,
azt kívánva mindnyájunknak, hogy a színház, a
színházunk örök életű legyen.

Összeállításunk a centenáriumi ünnepre kiadott, A100 éves Vígszínház
című kötet anyagainak felhasználásával készült. Köszönetet mondunk
a szerkesztőknek, Radnóti Zsuzsának és Mészöly Tibornak az együtt-
működésért.

Benkő Gyula


