
GÁBOR ISTVÁN

Merre tart
a Vidám Színpad?

A Színház 1977. augusztusi számában in-
terjú jelent meg Várady Györggyel, a
Vidám Színpad főrendezőjével. Á vitázó,
érvelő beszélgetés végén a főrendező föl-
vázolta a következő évad terveit. Ebben
szerepelt egy-egy szovjet vígjáték, ifjú-
sági kabaré, valamint zenés játék Gáspár
Margittól, Pirandello-mű alapján.

Ritkaság, ha egy nyilatkozatot úgy lehet
szembesíteni a valósággal, hogy a kettő
között semmiféle eltérés nem ta-
pasztalható. A Vidám Színpad esetében ez
történt: a színház pontosan megvalósította
mindazt, amit főrendezője sok hónappal
korábban bejelentett. Valóban előadták
Konsztantyinov és Racer víg-játékát,
Segítség, válunk! címmel, bemutatkozott
úttörő kísérletként a Nyomjuk a „sódert" ? !
című ifjúsági kabaré, és végül
megtartották a premiert Gáspár Margit
Pirandello-adaptációjából is.

Önmagában a címek listája keveset
jelent; a megvalósítás színvonala láttán
mondható csak ki a végső szó, hogy tervét
eszmeileg, elképzelésekben, színészi,
rendezői színvonalban is teljesítette-e a
színház.

A Vidám Színpad tavalyi, 1977778-as
évadjáról egészében megállapítható, hogy
nem maradt el a korábbi évekétől, sőt,
bizonyos tekintetben meghaladta azokat.
Elsősorban évad eleji bemutatójánál, e
kedves, bár nem túlságosan nagy igényű
szovjet vígjáték színrevitelében
érvényesültek már a színháznak azok a
törekvései, hogy játékstílusát a kor igé-
nyei felé közelítse, és hogy a jellemábrá-
zolás ne csak villanásnyi karikatúrára
szorítkozzék. Változásnak lehetünk tanúi
Gáspár Margit zenés darabjánál is, bár itt
még olykor visszatérnek azok a sablonok,
amelyektől pedig szeretne megszabadulni
a Vidám Színpad; néhány művész
eredményes megújulási kísérlete mellett a
többség még nehezen szakad el a könnyű
sikert hozó, olcsó megoldásoktól. Végül
az ifjúsági kabaré minden várakozást
alulmúlt, rendkívül alacsony színvonalú,
jórészt verbális humorával, a lehető
legszürkébb színészi já

tékkal, harsány és erőszak olt álvidám-
ságával.

Es ami mind e közben a legföltűnőbb: fő
feladatának aligha tett eleget a szín-ház. Á
politikai kabarét, amelynek nagyon régi
otthona ez a Révay utcai épület, csak egy
tavalyi, meglehetősen vegyes érzelmekkel
fogadott műsora képviselte a programban.
Igaz, az Észnél legyünk című kabarét
némiképpen átrendezte Várady György,
de ezzel keveset változtatott az eredeti
műsor megszerkesztetlenségén, humorbeli
fogyatékosságain. Az a tény, hogy a
közönség „eszi, nem eszi, nem kap mást"
alapon a tavalyi kabaréhoz is jegyet vált,
nem jogosítja föl a színházat, hogy véka
alá rejtse tréfába rejtett legfrissebb
mondanivalóját a mai élet fonákságairól.

Ennyi bevezető után hadd szóljak
részletesen a Vidám Színpad egyes pro-
dukcióiról.

1.

A Segítség, válunk ! korábban már sikert
aratott Debrecenben, Tíz nap szerelemért
címmel. A suta címet joggal változtatta
meg a Vidám Színpad, és némileg át is
dolgoztatta a két szovjet szerző vígjátékát.
Ezt a feladatot az önálló munkával már
régóta nem jelentkező Kállai István
végezte el, és noha filológiai tevé-
kenységünk nem terjedhet ki arra, hogy a
debreceni és a pesti változatot tüzetesen
összehasonlítsuk, az látnivaló, hogy az
átdolgozó ügyesen hasznosította a
darabírás és szerkesztés közben szerzett
tapasztalatait.

Az előadás sikeréhez jótékonyan járult
hozzá Fényes Szabolcsnak ezúttal is igé-
nyes, behízelgően dallamos, az orosz
népies hangzásvilág reminiszcenciáit kel-
tő muzsikája. Ennek a zenének azonban,
amelyhez kitűnő alapanyagot biztosítottak
Szenes Ivánnak nagy mesterségbeli
rutinnal írt, a politikai kabaré humorát is
fölvillantó, olykor csasztuska hatású
verseí, nem elsősorban a cselekményt
továbbvivő, hanem a hézagokat és
üresjáratokat kitöltő funkciója van.

A hézagokat azért kell muzsikával,
dallal kitölteni, mert a vígjátéknak bizony
nagyon vékony szálú a cselekménye. Egy
fiatalasszony válni készül, majd végül
lemond tervéről - ennyiben foglalható
össze zanzásítva a tartalom. Nagyon-
nagyon megindokolatlan és motiválatlan a
válási szándék, mert azt még vígjátékban
is nehéz komolyan venni, hogy az indok a
férj zenélési szenvedélye. Más hiba híján
minden valamirevaló bíró megkérdezné,
hogy ezek a fiatalok,

Maros Gábor, Verebély Iván és Berényi Ottó a Segítség, válunk! című zenés játékból
(Vidám Színpad). (MTI fotó)



akik ilyen semmiség miatt civódnak,
egyáltalán érettek-e már a házaséletre. Es
ha valamiért, hát ezért lehetne indokolt a
válás kimondása.

Ez azonban szerencsére csak keret,
amelyben megjelenik egy moszkvai ügy-
védi munkaközösség két generációja, a
friss diplomával munkáját most kezdő,
meg az éppen nyugdíjba készülő, rezig-
nált, bölcs, tapasztalt jogász. Csatlakozik
hozzájuk egy fiatal jogászhallgató lány, aki
a korosodó ügyvédnél, mellesleg jo-
gászprofesszornál óhajt vizsgázni, és ter-
mészetesen az ügyefogyott ügyvédboj-
tárral kerül meghitt kapcsolatba. Föl-
vonul még a mai életnek néhány kedves,
jellegzetes szereplője is, hogy némileg a
Vidám Színpad kabaréműsoraira emlé-
keztetve enyhén frivol, de ártatlan po-
litikai humorral a közönséggel össze-
kacsintson.

A konfliktus, amely a két ügyvéd között
a jogászi munka ellentétes megítéléséből
származik, természetesen álkonfliktus.
Inkább csak arra szolgál, hogy a fiatal
ügyvédet belesodorja mindenféle
bonyodalomba, miközben - feladatát
messze meghaladóan -- a házaspár között
elszakadt szálakat igyekszik összekötözni.
Még egy álkonfliktus már sok egyetlen
vígjátékban, és a helyzetet csak az menti,
hogy a játékstílus nem akar komolyságot
ráerőszakolni az előadásra. Ez Kalmár
Tibor ügyes rendezésének köszönhető,
amely mulatságos szituációk sokaságán át
juttatja el a szereplőket a boldogító
befejezéshez. Néha ugyan megáll a
cselekmény, és meg-megdöccen a játék
folyamata, de szerencsére az ilyenkor
megmerevedő epizódok lazaságuk ellenére
is kellemesen szórakoztatóak.

Az előadás a tapasztaltabb, érettebb,
valamint az ifjabb színésznemzedékeknek
egyaránt jó játéklehetőséget biztosít.
Horváth Tivadar többször méltatott
színészi eleganciája vagy Vay Ilus torzító
humora mellett figyelmet kelt Zentay
Ferenc idős, bölcs jogászprofesszora. Ez
az alakítás jó példa arra is, hogy a zenés
vígjátéknak nem kell föltétlenül
mentesítést adnia az emberábrázolás alól.
Ezt azért említjük meg, mert néhányan az
ilyesféle vélt mentesítés birtokában
játsszák el szerepüket. Kósa András, Zana
József, Csata Zsuzsa vázlata azért nem
fogadható el, mert például Berényi Ottó és
Bősze Péter a többiekénél is csekélyebb
lehetőségekből teremt ügyes figurát;
Berényi Ottó kedélyeskedő rendőre,

Bősze Péter hangját vesztett, okvetetlen-
kedő tenoristája jól megrajzolt karikatú-
rák. Szabó Tünde főképpen dekoratív
megjelenésével és nem színészi képes-
ségeivel kíván hatni, Rátonyi Hajnalnak
pedig ezúttal még nem sikerült bebi-
zonyítania, hogy rendelkezik-e elegendő
színészi tehetséggel.

Verebély Iván okvetetlenkedő, szeret-
nivaló Haritonovja mellett külön mél-
tatást érdemel a vendégként föllépő Ma-
ros Gábor; ezt a szerepet nem annyira a
két szovjet szerző, mint inkább a színész
dolgozta ki. Gyermekies naivitása, a dol-
gokat összevissza gabalyító ügybuzgalma,
szerencsével járó szerencsétlenkedése az
előadás legüdébb színfoltja. És ismét
csak példa arra, hogy ez a műfaj nemcsak
megbírja, hanem kifejezetten meg is
kívánja az emberábrázolást. A halvány
skicc nem hogy a vígjátékban, de az
egyperces villámtréfában sem lehet
elérendő cél a színész számára.

2.

Pirandello néhány évvel korábban,
mielőtt a Hat szereppel „pirandellói" lett
volna, írt egy darabot, Nem komoly dolog
címmel. Másoknál az ilyen cím hallatán
óvatossá válik az ember, hogy itt
bizonyára nagyon komoly dolgokról van
szó, de Pirandello ezúttal még nem ját-
szik el filozófus módjára sem a képzelet-
tel, sem a nézővel. Legföljebb annyiban,
hogy tanáros pedantériával megmagya-
rázza: senki sem bújhat ki a bőréből, nem
menekülhet el saját sorsa elől. Itt
Memmót, a darab főhősét az a balsors
kergeti veszélybe, hogy férfiúi sikerei
állandóan nősülésre késztetik. Roppant
egyszerű megoldást eszel ki: látszatházas-
ságot köt a velencei trattoria jelentékte-
len külsejű mindeneslányával, aki majd

csal: megóvja attól, hogy újabb nőket
kelljen feleségül vennie.

Ennek a kimódolt fogásnak természetes
következménye - és csalódás érné a
nézőt, ha nem ez történnék -, hogy a
„védőpajzsként" használt, illetve egy-
általán nem használt, sőt parlagon heverő
feleségből igéző szépségű asszony lesz.
Közben megismerkedhetünk - jó-részt
Pirandello-novellák szereplőinek a
darabba emelésével - a magányos fér-
fiaknak menedéket nyújtó, családias
penzió néhány jellegzetes alakjával. Ezek
az emberek csak olyan joggal jelennek
meg később Memmo vidéki kúriáján,
mint ahogyan egy operett fináléjában
szokás, de eredetiségükkel mégis átszí-
nezik a darabot, amelyet Velencei kékszak

címre keresztelt át névadószülője, Gáspár
Margit.

Az első felvonásban bemutatkozó ven-
déglői törzsvendégek közül a busa szem-
öldöke miatt „jettatoré"-nak, szemmel
verő férfiboszorkának hitt Baranco
jellemrajza írói telitalálat. Külön mulat-
ságos ötlet, hogy a babonás hiedelem elől
menekülni kényszerülő „jettatore" üzletet
alapít vélt szemmelverési képességeire:
árusoknak, zugkártyásoknak fizetniök
kell, sőt bérletet is válthatnak, hogy a
balsors megszemélyesítője távozzék
körükből. Hasonlóképpen szerencsés írói
ötlet Grozzofinak, a nőgyűlölő, magá-
nyosan kesergő öreg tanárnak a figurája,
amely jól ellenpontozza a szoknyasi-
kerekben dúskálkodó Memmo alakját.

Ebből a filozofáló Pirandello kezenyo-
mát csak haloványan őrző vígjátékból
Várady György rendezése jól játszható
előadást szerkesztett. Fő törekvése szem-
mel láthatóan arra irányult, hogy a ren-
dezői kontroll híján modorosságba téve-
dő, fals gesztusokkal a nevetést megcél-

Jelenet Pirandello: Velencei kékszakáll című vígjátékának előadásából a Vidám Színpadon



zó színészi játékot elfogadhatóbb szín-
vonalra emelje. Miután a jellemábrázo-
lással ez a színház gyakorta adósunk ma-
radt, Várady Györgynek ez a törekvése
föltétlenül méltányolható. Ha olykor
tablóvá merevül is a színpad - nem utol-
sósorban a betétszámok miatt -, egészében
véve kellemesen tölti el idejét a néző a
Velencei kékszakáll előadásán. Még akkor
is, ha néha a vígjátéki stílus kicsap
medréből és az operett tévútjain jár, a
zenét pedig - Tamássy Zdenkónak
egyébként biztos érzékkel megkomponált,
olaszos hangvételű, kellemes muzsikáját
Erdődy János szakmailag hibátlan
verssorai alapján - a darabra mester-kélten
ráaggatottnak érezni. Külön kérdés, hogy
miért hirdeti musicalnek a színház a
Velencei kékszakállt, amikor ez az előadás
messze elmarad a musical nagyon
összetett, különleges művészi ké-
pességeket követelő műfajától.

Beváltnak hitt színészi patronoknak és
emberszabású alakításoknak egyaránt
szemtanúja lehet a közönség a Velencei
kékszakáll előadásán. A rossz sablont
képviselők neve megtalálható a színlapon,
fölsorolásuk elhagyható. Ők nem hogy
Pirandellótól maradnak el, de általában a
mai igényeknek megfelelő elő-adásmódtól
is, legyen az rövid jelenet vagy habkönnyű
vígjátéki epizód.

Szívesen szólok viszont azokról a szí-
nészekről, akikben érzékelhető a jó szán-
dékú törekvés a korszerűségre, a színes,
sokoldalú játékra. Mindenekelőtt Kibédi
Ervint említem, aki gyakran - most is -
bebizonyítja, hogy művész, máskor vi-
szont megfeledkezik róla, és hagyja ma-
gát sodortatni az elmaradottabb ízlésű
közönség megtévesztő tapsaitól. Kibédi
„jettatoré"-ja igazi drámai alakítás, bánatos
mélabúval, öniróniával, a babonás népség
csöndes, de annál mélyebb meg-vetésével.
Csákányi László Grozzofiként magasba
lendülő színészi eszközökkel játssza el azt
a magára maradt, szomorú tanárt, aki szíve
mélyén társaságra és közösségre vágyik.
Milyen kár, hogy ennek a tehetséges
művésznek mostanában kevés lehetősége
van képességei megmutatására.
Gyurkovics Zsuzsa átalakulása is hiteles
az élettől megtaposott vézna, kevés
mosolyú, de nagyszívű utcalányból érett,
önérzetes asszonnyá. Nem biztos, hogy ez
a szerep elsősorban az ő alkatára és
adottságaira várt, de a rendezői és színészi
erőfeszítés nála is hozott azért eredményt.
Gálcsiky János meleg-szívű bírója azzal
biztat, hogy bonviváni szerepköréből
kilépve ez a jó szín-

padérzékű színész megleli a neki megfe-
lelő karakterfeladatokat is. Energikus,
eleven alakításával Zana József jó per-
ceket biztosít az előadáson; Memmójában
sok a sihederes virgoncság, a jó lendületű
humor, és ő az, aki leginkább emlékeztet
arra, hogy a Velencei kékszakáll egyik
szerzője Luigi Pirandello olasz író.

3.
Bizonytalan vagyok. Nem tudom ugyan-is
egyértelműen eldönteni, hogy a kö-
zépiskolás korú ifjúságnak kell-e külön
kabaréműsor. Abban viszont biztos
vagyok és felelősségem teljes tudatában
állítom, hogy az a műsor, amelyet a Vi-
dám Színpad nekik szóbeli közlés szerint
főképpen a szakmunkástanulóknak -
állított össze, nem kell. Nem kizárólag
azért, mert ha nagyon alaposan bonckés
alá vesszük az egyes jeleneteket, a pro-
dukció nem is hozzájuk szól; főképpen
azért nem, mert ez a színvonal közönség-
riasztó lehet. A felnőtt, gyakorlott láto-
gató kézlegyintéssel elintézi: a múltkor
jobb volt a kabaré, mint most - állapítja
meg -, de az a tizennégy-tizennyolc éves,
aki vélhetően most ismerkedik meg ezzel
a műfajjal, valószínűleg nem kap túlzottan
nagy kedvet ahhoz, hogy a Vidám
Színpad törzsvendége legyen.

Miután nem foglalok állást abban a
kérdésben, hogy kell-e külön ifjúsági ka-
baré, annyit azért megállapíthatok: ezzel a
produkciójával a színház csupán egy vélt
feladatot pipált ki. Más kérdés, és ez ered-
ménnyel is igazolható, hogy speciális
gyermekkabaréval - vidám jelenetek sora,
a gyermekek bevonásával - inkább ér-
demes kísérletezni. Ennek a korosztály-
nak jórészt csak a Bábszínház, azon-kívül
a Budapesti Gyermekszínház né-hány -
nem mindig a legszínvonalasabb -
előadása áll rendelkezésre, és az ő
képzeletükhöz, igényeikhez igazított vi-
dám műsor - a gyerekek előtt is népszerű
színészek közreműködésével - biztos si-
kerre számíthat.

Kínálkozik persze - ha mégis az az
álláspont diadalmaskodik, hogy szükség
van diákkabaréra - egy másik lehetőség.
A rádió már többször is élt ezzel, amikor
kiválogatta az eredeti diákhumor legjavát,
és abból állított össze műsort. A kö-
zépiskolai diákújságok sok anyagot szál-
líthatnak ehhez a speciális humorhoz.
Aminek viszont az a feltétele, hogy sza-
kítani kell a bevált fogásokkal, bővíteni
kell a szerzői gárdát, lehetőséget adni a
szárnyukat bontogatni kezdő legifjab-
baknak is. Egyszóval: tehetségkutatást

kell végezni, és az igazi diákhumor leg-
jobb, legszínesebb, legízlésesebb részét
foglalni kabaréba. Ha ez nem sikerül:
marad Karinthy. Az ő Tanár ár kéremjénél
jobbat nehezen tud írni az ország egész
humorista gárdája. És akkor még a joggal
hiányolt irodalom is újból elfoglalhatja
helyét ezen a színpadon.

Visszatérve a látott ifjúsági műsorra, a
cím: Nyomjuk a „sódert" ? !, nyilván-
valóan arra utal, hogy a fiatalság unja már
a sok sóderolást, és helyette valami mást
akar. Nem a szakmai érzékenység szól
belőlem, ha ideírom, hogy a szövegelés
színhelye a nyitójelenetben egy
szerkesztőség. Azért nem érzékenységből
említem meg ezt, mert a szerkesztőségi
élet paródiájának a Tollasbál változékony
színvonalú számaitól az egyes napilapok
belső használatra szánt, szilveszteri kü-
lönszámaiig, a rádió és a televízió külön-
féle műsorairól nem is beszélve, jelentős
hagyománya van már. Érdemes tehát
kifigurázni az újságírói munkát, a lapké-
szítést, de az akkor valóban karakterisz-
tikus legyen, a szatirizálás pedig a lé-
nyegre utaljon. Ez a jelenet azonban csak
rossz ugrabugrálás, sóder helyett nedves
homok, a fontoskodásnak fontoskodó
kigúnyolása, a humor legkisebb jele
nélkül.

Később is ritkán javul meg a műsor,
amely nagy részében már hallott vagy
könnyen kikövetkeztethető szóviccekre,
poénekre épül. A valamennyire is lele-
ményes ifjú egykönnyen kitalálhatja,
hogy a kérdésre a válasz a Kék fény, a

Szabó család lesz. Egy szóviccet okulásul
lejegyeztem. Festőbetegség: angina pic-
toris .. .

Az alacsony „irodalmi" színvonalat
olykor parlagias, alpári hang váltja föl,
olyasfajta álbátorsággal körítve, amely a
húszévi távollét után hozzánk látogató
hazánkfiának sem tűnik különös merész-
ségnek. Tévedések elkerülése végett, ezek
a fiatalok az iskolában is hallanak,
mesélnek politikai vicceket, figyelő szem-
mel veszik észre életünk bizonyos ellent-
mondásait, visszásságait; ne higgyük te-
hát azt, hogy ezzel a fajta álbátor politikai
szókimondással valamiféle közéleti
áramkörbe kapcsoltuk be őket.

Igazságtalan volnék, ha nem említeném
meg, hogy a számok között van
sikerültebb is. Ilyen például a tehetséges
Forgács Gábor jódlizása - ami egyéb-ként
bármely más műsorban is helyet kaphatna
-, az ügyes és mulatságos diaporáma-
sorozat, valamint néhány részlet a
jelenetekből. Ezek a jelenetek



azonban - és ez a dramaturgiai munka
fogyatékosságaira utal - többnyire
hosszabbak a szükségesnél, ami miatt az
egész műsor sem eléggé gördülékeny.

Utoljára hagytam, mint a kabaré leg-
sivárabb részét, a divatrevüt. Ezek a kín-
rímek elfoglalhatnák az Élet- és Iroda-lom
teljes Páratlan oldalát, amely köz-tudottan
a bíráló glosszák számára van fenntartva.
Ilyen verseket leírni és ilyen színvonalon
előadni már-már vétek a jó ízlés ellen.
Amivel egyben jellemeztem a rendezést,
Zsudi József munkáját is. Erről hadd ne
szóljak külön: mindabban, amit a műsorról

elmondtam, osztozik a rendező is, O a
hibás abban, hogy a színészek saját -
egyébként sem mindig túlságosan magas -
nívójuk alatt játszanak, pontosabban
szólva jelennek meg a színpadon. Aki úgy
véli, hogy az ifjúságnak ez a kitekert,
hangos, erőszakosan nevetést fakasztó
játékstílus kell, az ülje végig az előadást.
A gyér tapsok bizonyítják, hogy az ifjú
közönség sem túlságos lelkesedéssel
honorálja azt, amit ezúttal a Vidám
Színpad számukra nyújt.

4.

E megjegyzések végére kívánkozik né-mi
összegezés. Egészében az mondható el a
Vidám Színpad tavalyi évadjáról, hogy a
vígjátékok előadásában észrevehető némi
törekvés a színészi játék fejlesztésére és
megújítására, de a szándék sokféle -
olykor a művészeti okokon is kívüleső -
akadályon megtorpan. Az elképzeléseknek
a leggyakrabban a mély gyökereket
eresztett, rossz beidegződés vet gátat. Az
igazi művész - ha a rendező is fölkarolja
az elhatározást képes túllépni az
idejétmúlt, negatív hagyományokon, és
erre is adott jó néhány példát ez az évad. A
kevésbé igényes színész azonban
megelégszik az olyan emlékeinek
fölfrissítésével, hogy ennél a bejövetelnél,
ennél a grimasznál máskor is nevetett a
közönség, nosza vegyük elő a fogást, és a
taps most sem marad el. Ha semmi más, az
föltétlenül figyelmeztethetné a színházat,
hogy a remélt taps ezekben az esetekben
most már gyakran elmarad.

Az ifjúsági kabaréról szóltam már, eh-
hez legföljebb csak annyit tehetek hozzá,
hogy ne higgye a Vidám Színpad: vala-
milyen politikai vagy közművelődési fel-
adatot jól teljesített. Olykor az az érzésem,
inkább annak ellenében hat a mű-sor, és jó
volna ezt alaposabban elemeznie a színpad
művészeti vezetőségének. Ami a felnőtt
kabarét illeti, említettem
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már, hogy csak a tavalyi műsort újították
fel némiképpen, és látták el egy nagyon
ügyes és szellemes zárójelenettel. A
fölfrissített műsorban is benne maradtak
azonban azok a viccelődések, amelyek
már a bemutatáskor sem voltak túlzottan
eredetiek. A nyelvtudás hiányában
botladozó külkereskedelem jórészt a
múlté, Czeizel doktor genetikai fölvilá-
gosító munkája, a Jancsó-filmek modo-
rossága lerágott csont; ez utóbbi azért is
érdektelen, mert jó néhány éve nem
vetítenek már új Jancsó-filmet a mozik.
Hasonlóképpen kihullottak az emléke-
zetből azok a film- és darabcímek, ame-
lyeknek a politikai humor jegyében egy-
egy napihírre kellene rímelniük. Az el-
hangzó hírek szakállat növesztettek már,
és a nézőnek ilyenkor memóriáját kell
próbára tennie - ebben az értelemben el-
meélesítő a vállalkozás hogy mi is volt
az, amire az egyik rikkancs híre és
nyomában egy film címe utal. Elképzel-
hető volna a dramaturgiának olyasféle
feladata is, hogy ezeket az elaggott híre-
ket és poéneket frissebbekre cserélje ki.

Utaltam már rá, hogy a színház 1977.
augusztusi száma nyilatkozatot közölt
Várady Györgytől. Az interjú végén a
főrendező a terveket vázolta, és nyilat-
kozata így fejeződött be: „Ezekkel a da-
rabokkal meggyőződésem szerint előbb-
re megyünk azon az úton, amelyen már a
múlt szezonban elindultunk, és amely el-
vileg, ad abszurdum víve 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."

Rokonszenvesen szerény szavak, ame-
lyeket lényegében igazolt az évad.
Molière-ig ugyan még nem jutott el a
társulat, de kétségkívül megtette azokat
az apróbb lépéseket, amelyek valóban
megbecsülést érdemelnek. Most már az
újabb, a tavalyinál valamivel nagyobb
lépésekre várunk, mind a kabaré, mind a
vígjátékok előadásában. Olyan művészi
lépésekre, amelyek talán párhuzamosan
haladhatnak a társulat további megfiatalí-
tásával és bizonyos konzekvenciák le-
vonásával is.
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Musicalváltozatát írta: Gáspár Margit.

Verseit írta: Erdődy János. Zenéjét szerezte:
Tamássy Zdenkó. Dramaturg: Kárpáthy
Gyula. Díszlet- ér jelmeztervező: Vogel Eric.
Koreográfus: Szőllősi Ágnes. Játékmester:
Radványi Sándor. Karmester: Ullmann Ottó.
Rendezőasszisztens: Csatay Ibolya. Zenei
asszisztens: Spiegel Annie. Rendezte: Várady
György.

Szereplők: Gyurkovics Zsuzsa, Zana Jó-
zsef, Kibédi Ervin, Csákányi László, Géczy
Dorottya, Gálcsiky János, Hlatky László,
Forgács László, Berényi Ottó, Bak Mari,
Forgács Gábor, Ferencz László, Komlós
András, Várkonyi András, Joó Piroska,
Bősze Péter, Király Ferenc, Juszt Judit.

Konsztantyinov és Racer: Segítség, válunk!
(Vidám Színpad)

Fordította: Maráz László. Magyar színpadra
alkalmazta: Kállai István. Zene: Fényes
Szabolcs. Dalszövegek: Szenes Iván. Díszlet:
Baráth András m. v. Jelmez: Vogel Eric.
Koreográfus: Sző l lősi Ágnes. Zenei vezető:
Ullmann Ottó. Dramaturg: Révész Pál. A
rendező munkatársa: Radványi Sándor. Zenei
asszisztens: Spiegel Anni c. Rendezte:
Kalmár Tibor.

Szereplők: Horváth Tivadar, Verebély
Iván, Maros Gábor m. v., Csala Zsuzsa,
ZZa-na József, Szabó Tünde, Kósa András,
Zentay Ferenc, Rátonyi Hajnal, Vay Ilus,
Berényi Ottó, Bősze Péter, Bárfai Elvira.

orán Lenke és Faragó Vera a Nyomjuk a sódert?! című diákkabaréban (Iklády László felvételei )


