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Várkonyi Zoltán

a történelmiségről és a látványosságról, az eklektikus színházról

és a kritikusi éberségről, a néző „átneveléséről" és az egészséges szórakoztatásról

Délután a Vígszínházban. Csönd és nyugalom,
még a főrendezői szobában is. A beszélgetés
Várkonyi Zoltánnal mégsem indul meg egy-
könnyen. A túlfűtött motor a pihenő órákban is
zakatol benne. Nyugtalansága s az az elektromos
vibrálás, amely rendezői munkája közben oly
sokszor jótékonyan korbácsolja föl fantáziáját,
most az újságíróra is átragad. Szó esik erről-arról,
kritikákról, véleményekről, félreértésekről és
meg nem értésekről.
 Látta az Angliai Erzsébetet? - kérdezi hir-

telen Várkonyi, s anélkül, hogy a választ meg-
várná, így folytatja: - Az egyik kritikus azt írta,
hogy ez az előadás is bizonyítja az én vonzódá-
somat a nagy látványosság iránt. Holott a látvá-
nyosság-igényemet én a filmen élem ki. Rám a
Nyár, Schisgal Szerelem, ó-ja jellemző, meg az
Amerikai Elektra.

 Az Angliai Erzsébetet kevesebbre becsüli?
- Többre becsülöm, mint a kritikusok nagy

része. Nem értek egyet azzal a véleménnyel,
hogy ez „áltörténelem" és „áltragédia". Akik ezt
mondják, megfeledkeznek arról, hogy Bruckner,
aki elhagyta a náci Németországot, ezt a drámát
Hitler idején írta. S ha Bruckner nem is
Shakespeare, de ha már történelmietlenségről
beszélünk, gondoljunk a Julius Caesarra! Mi
köze annak a történelem valóságához ? Az
Angliai Erzsébet a többi rendezésemhez képest
csakugyan látványosabbra sikerült: én az
egyhangú színpadi jelzéseket, a józan puritán

ságra való törekvést csak akkor érzem indokolt-
nak, ha a dráma erre serkent.

Várkonyi Zoltánt a sorozatos sikerek és nagy
nekilendülések után most alighanem elfojtott
indulatok feszítik. Kérem, hogy ne cenzúrázza
önnön gondolatait, mondjon ki mindent, ami
izgatja.
 Voltaképpen a kritikusok követelése, és nem

is művelődéspolitikai kívánalom az, hogy a szín
padnak meg a filmnek csupán a nevelés, a taní-
tás, az oktatás a feladata. Igen ám, de ez csakis
remekművekkel érhető el, és csakis akkor, ha a
közönség odafigyel, ha megtölti a nézőteret. Egy
Shakespeare-művel esetleg különb szocialista
nevelést fejthetünk ki, mint mondjuk Peter
Weissnek egy kevésbé sikerült drámájával. Hiába
divat a non fiction: ha örökösen ezt a műfajt
ismételgetjük, a színház egyarcú lesz.

Várkonyi általában szívesen hivatkozik Bar-
rault-ra, talán azért, mert művészetében vele érez
leginkább rokonságot. Most is őt idézi: valaki azt
mondta Barrault-nak, hogy színháza eklektikus,
és ezért zavaros képet mutat.
 Magam is vállalom ezt a vádat - mondja

Várkonyi -, és meggyőződésem, hogy az eklek-
tikus színház igenis egyenlő a jó színházzal.
Pinceszínházban megengedhető, hogy mindig
ugyanannál a stílusnál tartsanak ki. De egy nagy
színháznak, amilyen a Vígszínház, ezerszáz-
személyes nézőtérrel és huszonötezer bérlővel az
a kötelessége, hogy a közönségnek az Ameri-



kai Elektrától kezdve a Macska a forró tetőn-ig és
a könnyű vígjátékokig a színdarabok egész
skáláját mutassa be. S ne értsük félre: az eklektika
korántsem jelent elrugaszkodást a szocialista
kultúra alapjaitól.

De hogy visszatérjünk megint az Angliai
Erzsébethez: vajon elismeri-e azt a megállapítást,
hogy színpadi rendezésén ezúttal a f ilm hatása
érezhető? Vagy fogalmazzuk így: tudatosan
hasznosította-e a filmmel kapcsolatos tapasz-
talatait a színházban ?

 Nem, erről szó sincs. Mindig azon
igyekszem, hogy a filmen ne színházat csináljak
és a színházban ne filmet. Az, hogy én mind a két
műfajt űzöm, nem változtat elképzelésemen, stí-
lusomon. Lehetséges, hogy filmszerűen hat,
amikor az Angliai Erzsébet üldözési jelenetében a
színpad tízszer is forog, de ez valójában ezúttal
színpadszerű, mert a darab cselekményéből kö-
vetkezik. Ha elolvassa a darabot, rájön, hogy több
színen játszódik, mint ahogy mi előadtuk.

 A közönség és általában színművészetének a
hívei hiányolják, hogy a Fizikusok és a Közjáték
Vichyben nagy sikere óta nem játszott színpadon. A
rendezés kedvéért mondott le róla?

- Az én igazi szívügyem ma is a színészet. De a
két színház főrendezői munkája, no meg a film
rendkívül elfoglal. Erőmből-energiámból nem
futja többre. Mégis, jövőre okvetlenül szeretnék
játszani, mert a színészet az a fajta művészet,
amelyben hosszú szünet után ismét kezdővé
válhatunk. A színészetet gyakorolni kell, fontos,
hogy hozzáigazítsuk fizikumunkat,
életritmusunkat, időbeosztásunkat, érverésünket.

 Azelőtt azokban a darabokban is játszott,
amelyeket rendezett. Most legföljebb kis szerepre
vállalkozik, mint amilyen például az Egri csillagok
Ferdinánd császára ...

 Ahhoz fiatalabbnak, vakmerőbbnek kell
lenni, hogy a magam rendezésében fontos
szerepet játsszam. Ma már úgy érzem, ez
felületességbe sodorna. Igen, a Művész
Színházban a fel-szabadulás után gyakorta
játszottam is, rendeztem is, de ez már régen volt.
Az évekkel a felelősségérzet is megnövekedik.

Eszembe jut Zeffirelli, akinek egyik színpadi
próbáját néhány hónappal ezelőtt Rómában lát-
tam. Egy musicalt rendezett, a színészek még csak
súgóval mondták a szerepüket, de ő szóról szóra,
betéve tudta az egész darabot, és minden
elképzelését előjátszotta, mindent megmutatott.
Vajon Várkonyi, a színész-rendező él-e ezzel a
módszerrel?

 Engem, a színészt rettenetesen irritálna,
ha a rendező eljátszaná nekem a szerepet. A
rendező irányítson, vagyis segítsen a helyes
vágányra, de ne zavarja meg a színész alkotói
folyamatát. Hevesi Sándor egyszer azt mondta:

„A színész a szerepet játssza, én a darabot
játszom." A rendező előjátszása számomra csakis
jelzés lehet, amely a hosszadalmas magyarázko-
dást helyettesíti.

- Vajon miképpen ítéli meg általában tulajdon
rendezéseit? Kívülről, hűvös objektivitással vagy
nagyon is érthető szubjektív hevülettel?

- Legalább kér évnek kell eltelnie ahhoz, hogy
megállapítsam, Madách szavaival élve: „nem
Messiás-e minden újszülött". A bemutatókat
aprólékos és elmélyült munka előzi meg. A
próbák alatt, de később is az előadás minden
mozzanatával együtt élek, benne élek, szeretem a
munkámat. De később ? Nemegyszer úgy érzem,
ezt vagy azt ma másképpen csinálnám.

Nagy és emlékezetes rendezői sikereinek egész
sora született meg a Vígszínházban is. A régiek-
ről nem is szólva. Hogy most csak kapásból
ragadjunk ki néhányat: A Különös találkozó, a
Rómeó és Júlia, a Nyár, a Szerelem, ó, az Amerikai
Elektra. S itt a táskámban Darvas Lili Amerikából
érkezett levele, amelyben azt írja: A testőr
budapesti előadása tetszett neki világ-
viszonylatban is a legjobban.

Várkonyi Zoltán elgondolkozik:
 Ha visszagondolok, most utólag Leonov

Hóviharának a rendezését érzem sikerületlen-nek.
De mentségemre szolgál, hogy a szerző jelen volt
a próbákon, és rám erőszakolta akaratát. Aztán
eszembe jut az Udvari kalap, amely-ben a
Tisztújítás hangvételét szerettem volna
megismételni. Ma másképpen fognék hozzá...

Beszélgetésünk hetében még nem mutatták be
Sükösd Mihály A kívülálló című darabját, de már
javában folynak a próbák. Várkonyi voltaképpen
az Angliai Erzsébettel párhuzamosan készült rá.
Nem sok ez?

 Megint csak Hevesi Sándort szeretném
idézni. Az ő anekdotája ez. Egy öltöztető szabó
panaszkodott az egyik színészre. Azt mondta:
„Vagy én megyek el a színháztól vagy a művész
úr, aki az öltözőben hozzám vágta a csizmáját."

Mire Hevesi azt felelte: „Mit vár maga egy olyan
embertől, aki este 7-kor festéket rak az arcára,
papírkoronát a fejére, és elhiszi magáról, hogy ő a
király ?" A közönség megdöbbenne, ha tudná, ha
elhinné, hogy nekünk mennyire nincs magán-
életünk, és egyáltalán semmiféle életünk a szín-
házon és a filmen kívül. Ez nem felemelő és nem
csodálatos, hanem magától értetődő.

- Mi fűti leginkább munka közben?



 Az a szándék, hogy az előadás varázsolja el
a nyílt szívvel-lélekkel figyelő közönséget. Hogy
ellenállhatatlan hatással legyen rájuk. Sajnos, épp
a kritikusok azok, akik sosem azért jönnek el a
színházba, hogy örüljenek az előadásnak, hanem
azért, hogy éberen figyeljék a hibákat és az
erényeket. Tetejébe pedig rendszerint a leg-
feszültebb estén nézik meg az előadást, és így
három órás tapasztalatuk alapján ítélkeznek arról,
amire mi hat-nyolc hétig készültünk. Nekem a
legfájdalmasabb az, hogy nem eléggé szeretik a
színházat, nem drukkolnak érte .. .
 A kritikusok és a színházak lassan-lassan két

egymással szembenálló táborra oszlanak. Kibékít-
hetetlen ellenséggé válnak. Így gondolja?

- Nagyon fiatal színész koromban egy drámai
szereplésemről Kárpáti Aurél egyszer azt írta,
hogy jobban tenném, ha a vígjáték felé orientá-
lódnék. Én mégsem kaptam dührohamot, nem
estem kétségbe, hanem nagyon is elgondolkoz-
tam. Felkerestem őt, megkérdeztem, mire ala-
pozza ezt a véleményét? Néhány év múlva egyik
drámai bemutatkozásom után Kárpáti Aurél na-
gyon elismerőn írt rólam, és azt is megemlítette,
hogy az idő rácáfolt az ő régebbi ítéletére. Szá-
momra megrendítő volt, hogy mennyire felelős-
ségteljesen figyel egy életpályát. Engem nagyon
is érdekel és izgat a kritikusok véleménye, de
nekem mindennél fontosabb a közönség reagá-
lása. Én nem csatlakozom azokhoz, akik váltig
hangoztatják, hogy a közönséget át kell nevelni.
Nem, nem a néző hibája, ha silány darabokhoz
tódul. Az a hibás, aki a silány darabot bemutatja.
Talán fölösleges mondanom, hogy a silány
számomra nem egyenlő a vígjátékkal. Mert víg-
játék nélkül nincs színházi élet, de a vígjáték
legyen olyan, mint a Black Comedy vagy a Kaviár
és lencse vagy akár a Furcsa pár . . . A közönség
szívesen megszokja a jót is. És igaza van Vámos
Lászlónak, hogy felújítja a Csárdás-királynőt, akár
exportcélra, akár hazai mulatságra. Mert
kétségtelenül úgy újítja fel, hogy leöblíti róla a
régi szirupot. Rosszul jár az a színház, amelyik ki
akarja rekeszteni az egészséges szórakoztatást. Én
a közönség pártján vagyok, a közönségnek
dolgozom.
 Vagyis úgy gondolja, hogy a siker mindig

igazol?
 Nem mindig. De akkor igen, ha komoly

ítéletű, színházat szerető emberek egy-két év után
is úgy emlékeznek egyik-másik előadásra, hogy
abszolút mértékkel mérve is jó volt.

- Ha a napi kis bosszúságoktól eltekint, milyen
mérleget csinálna eddigi életéről, pályájáról?

- Azt hiszem, szerencsés ember vagyok a mű

vészet világában, mert lelki és fizikai erőmből
egyelőre telik arra, hogy megkeressem a magam
örömét, akár kamaradarabokban, akár a film nagy
látványosságában. A kísérletezés boldogságát
pedig a növendékeimmel kapom meg a Főiskolán.
A jó tanár nem mindenáron a maga le-szűrt
eredményeit, rutinját adja át a fiataloknak, hanem
kipróbál velük mindent, amit nagy szín-házban
nem kockáztathat meg. Ez a gondolatot, fantáziát
felszabadító módszer, s a tanárnak is, a
növendéknek is egyaránt hasznos.

- Az Egri csillagokról és a Jókai-filmekről most
nem beszélünk. Ennek az interjúnak nem is az a
célja. De azért mégis érdekel, mennyire elégítik ki
művészi ambícióit a nagy látványosságok, a nagy
tőmegsikerek ?

- Életemből hat-hét esztendőt töltöttem a
népszórakoztatással. A Jókai-filmeket nemes
értelemben annak véltem. A film egy nagy re-
génynek csak az illusztrációja lehet. Gondolja
csak el, ha valaki például elszánná magát, hogy az
Egri csillagokat egyhuzamban olvassa el, akkor ez
huszonnégy órába telne. A regény filmváltozatát

két és háromnegyed órába sűrítettük, tehát az már
az idő rövidsége miatt is hiányérzetet kelt a
nézőben. Ezeknek a nagy filmeknek a
megvalósítása tízszerte nagyobb fizikai és
szellemi erőfeszítést követelt, mint a többi
filmemé. Mégis, ha visszatekintek: az elmúlt hat
évet nem érzem haszontalannak, boldogan
vállaltam, amit csináltam.

- Úgy beszél, mintha lezárta volna életének egyik
korszakát.

- Megkísérlem, hogy valami mást csináljak. A
művészetben mindig az improvizálás izgatott. A
rögtönzés és az új születésének az öröme nélkül
nem tudok élni. A spekulatív felkészülés már a
próbák kezdetén merevvé, hivatalossá teszi az
előadást. Persze más az, amikor már megszületett
az előadás végső formája. Akkor a színésznek
ragaszkodnia kell ahhoz, amiben a rendezővel
közösen megállapodott. Amikor most a rögtönzést
említem, arra is gondolok, hogy engem az
villanyoz fel, ha időnként mást-mást csinálhatok.
Harmincöt év óta működöm ezen a pályán,
elegendő rutinra tettem szert ahhoz, hogy ilyen
vagy olyan előadást üzemileg is elő tudják állítani.
Űzhetném az ipart, és a szakbarbár nézőszögéből
nem is lennének csalódásaim. Erre azonban
semmiképpen sem vagyok hajlandó.

 Akkor mi az a más, amit most csinálni akar?
 Régóta izgat egy téma. Ez merőben

más, mint az eddigiek, amelyekkel foglalkoztam.
Eötvös Károlyt szeretném filmre vinni, ezt a



nagy egyéniséget, akinek megvolt a kellő bátor-
sága ahhoz, hogy felderítse az igazságot egy
súlyos pillanatban. Akkor, amikor egy hajszál
választotta el az országot attól, hogy egy hamis
per miatt Európa szégyene legyen.

- Az imént arról is beszélt, hogy végre-valahára
játszani is szándékozik a színpadon .. .

- A következő szezonban, azt hiszem, sor kerül
rá. A darab? O'Neill Jön a jeges című drámája.
Rendezője Horvai István lesz.

Mire befejezzük a beszélgetést, kint a Szent
István körúton már esti fények világítanak.
Amikor kifelé megyünk, a művészbejáró portáján
közlik, hogy Ruttkai Éva már az öltözőjében
készül az esti Angliai Erzsébetre. A pénztár fölött
kint a tábla. Az interjú kezdő mondatainak
nyugtalansága, bizonytalansága után a kimondott
szavak, a megfogalmazott gondolatok le-
csillapították a kedélyeket: az interjúalanyét
csakúgy, mint az újságíróét.

GÁCH M A R I A N N E

R O G E R PLANCHON

a villeurbanne-i Théâtre de la Cité-ben a kö-
vetkező címmel mutatta be új produkcióját:
„Pierre Corneille Cid-jének, a legkiválóbb
francia tragédiának megvitatása és darabokra
szedése, amit a drámaíró kivégzése vala-mint
a különböző tartósított kulturális értékek
ingyenes szétosztása követ." A hosszú,
szatirikus cím mögött igen mulatságos pro-
dukció rejlik, a kritikus szerint minden idők
egyik legkáprázatosabb szürrealista előadása.
Egyaránt gúny tárgyává teszi a modern ren-
dezői irányzatokat (beleértve Planchonét is),
valamint az abszurd irányzatot és az utóbbi
években feltűnt színpadi játékstílusokat
(Grotowski, Living Theatre stb.). A kritikus
teljes elragadtatással méltatja a különös be-
mutatót.

(Les Lettres Françaises, 1969. 2 . 19.)

VEKERDY TAMÁS

Brecht bábszínpadon

„A hét főbűn" formái, színei, anyagai

Január végén mutatta be a Bábszínház Bartók
Béla Csodálatos mandarinjával egy műsorban
Bertolt Brecht és Kurt Weill énekes pantomimját,
A kispolgár hét főbűnét. (A műveket Szilágyi
Dezső alkalmazta bábszínpadra, és Szőnyi Kató
rendezte.) Az előadás figuráinak és díszleteinek
tervezője Koós Iván. Vele beszélgettünk a báb-
színpadi tervezés munkájáról s A hét főbűn
bábszínpadi megtervezésének néhány részletéről.

A Bábszínház tervezője korábban kezd mun-
kához, mint más színházak díszlet- és jelmez-
tervezői. A babszínpad tervezője nemcsak dísz-
leteket és jelmezeket tervez - nemcsak a burkot
tervezi meg -, hanem magát a figurát, a színpadi
alakot is: arcán, alakjában és mozgásaiban kifeje-
ződő jellemét.

Mindez együttes munkát kíván: az író, a
rendező, a zenei vezető és a dramaturg közös
munkáját.

műhely




