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RAJK ANDRÁS

A százéves Operaház

„ A magyar zene mai törekvései már egészen
mások. Ma már nem azt akarjuk elérni, amit a
külföld elért, hanem azt, amit egy e-d ü l
c s a k m i m a g y a r o k tudunk elérni. Nem
akarunk nagyszerű Európát teremteni
Magyarországon, hanem nagyszerű
Magyarországot Európában."

Az idézet régi, de ismét rendkívül idő-
szerű. Tóth Aladártól származik, aki fen-ti
megállapítása idején még nem tudta, hogy
zenetudományunk európai személyisége, s
majd 1946- - 56 között Operaházunk
igazgatója lesz. Csaknem hatvan éve a
Nyugatban jelent meg idézett gondolata.
Pontosan azért írta, mert az akkor még
csak negyvenéves Operaház megújulását
kívánta elősegíteni. Akár
programjelszónak is megfelel a következő
évszázadra.

Előzmények

1984. szeptember 27., az újjáépített Állami
Operaház megnyitása egy évszázadnál
sokkalta hosszabb előzményre támasz-
kodik. Az alkalom érdemessé teszi, hogy
visszatekintsünk rá, mint a magyar
színháztörténet rendkívül fontos, az ösz-
szes többivel összefüggő mozzanatára.

Az operaműfaj a legszigorúbb szem-
lélettel is csaknem négyszáz éves.
Általában. 1594-ből, Firenzéből
származtatják, amikor Jacopo Corsi
nemesúr házában bemutatták Jacopo Peri
csembalóművész és Ottavio Rinuccini
(Tasso jeles költő-tanítványa) újfajta
művét, a zenés-énekes elbeszélést
Dafnéról, a szép nimfáról, aki babérfává
változott.

Magyarország összefüggő történelmi-
földrajzi helyzetében további két évszá-
zadra volt szükség, amíg - nyomokban
fellelhető előzményektől eltekintve - el-
hangzott az első mű, amelyet a műfaj itteni
megjelenésének minősíthetünk (Pikkó
Herczeg és Jutka Perzsi, kétfelvonásos
„szomorú-víg" opera, Chudy József
zenéje, a német Philipp Haffner szövege,
Szalkai Antal fordítása. Kelemen László
rövid életű társulata mutatta be 1793-ban,
Budán).

A legkorábbi előzmények bonyolult
sokaságából kevesen ismernek egy epi-
zódot: Liszt Ferenc szinte még gyer-

mekként írt egy operát. Ezt azonban csak
Franciaországban (Párizsban) mutatták be.
Elég kár, hogy Liszt operaalkotása ezzel
véget ért vajba ez az egy is későbbről
származna, mint Beethoven esetében a
Fidelio.

Nemzeti operánk kialakulása, további,
már feledésbe merült kísérletek sokasága
után, végül is Erkel Ferenc nevéhez
fűződik, aki „elsőnek farmált magyar operai
nyelvet, öntudatos szándékkal s rendkívüli
képességek birtokában" (Szabolcsi Bence).
Erkel személye, alkotása, hatása nem-csak
a magyar operaművészet tényleges
kialakulásától, hanem szorosabban az
Operaház történetétől is elválaszthatatlan.
Gondoljuk el ténykedését a kelet-európai
nagy nemzeti operák keletkezésének
összefüggésébe állítva. A Hunyadi Lászlót
mindössze nyolc évvel Glinka Ivan
Szuszanyinja után írta, 1844-ben,
huszonkét évvel megelőzve Smetana
remekművét, az Eladott menyasszonyt. (A
Hunyadit a hét évvel előbb megnyílt
Nemzeti Színházban mutatták be, mint a
műfaj minden alkotását az Operaház
megnyitása előtt.) A mű szerepe 48 han-
gulati előkészítésében felettébb hasonlít
Verdi Nabuccójának esetére az olasz sza-
badságharccal kapcsolatban. Mindkét
alkotás vezető kórusdallama forradalmi
tömegdallá vált a nép körében.

Az Operaház (48-hoz képest) harminc-

hat évvel későbbi megnyitásakor a
Hunyadi László nyitánya (továbbá Wagner
Lohengrinjének 1. felvonása) mellett Erkel
másik, 1861-ben bemutatott főmű-vének,
a Bánk bánnak az első felvonása hangzott
el s hangzik el a centenáriumi megnyitón
is (egyébként a Bánk bán az Operaház
megnyitása előtt már száztízszer ment a
Nemzeti Színházban). Egy epizód', erejéig
itt jön elő ismét az ekkorra immár öreg
Liszt Ferenc személye. Ő is írt egy Királyi
dal névre keresztelt kompozícióta nagy
alkalomra. Tekintély ide, világhír oda, az
Osztrák-Magyar Monarchia akkori
Habsburg
császári-királyi potentátjai mellesleg a
maguk szempontjából joggal - kevéssé
tartották „irályi"-nak, sokkal inkább
„kurucos"-nak a dalt így nem is került a
megnyitó műsorába. Épp elég volt a
Hunyadi-nyitány, amelynek korábbi hatása
még jócskán élt az emlékezetben,
negyven évvel a bemutató, tizenhét évvel
a kiegyezés, után.

Az eleinte Magyar Királyi Operaház
névre keresztelt (a Tanácsköztársaság
rövid időszakában Magyar Nemzeti
Operaház, napjainkban Magyar Állami
Operaház néven ismert) intézmény ha-
marosan tekintélyes helyet vívott ki ma-
gának Európa és a világ operaházai kö-
zött. Ez magában is érdemel némi
magyarázatot. Hazánkban, ahová a műfaj

Ybl Miklós tervrajza az Operaházról



Bánffy Miklós színpadképe Hevesi Sándor Aida-rendezéséhez (1913)

Brada Rezső és Szalay Karola Weiner Leó: Csongor és Tündéjének balettváltozatában (1930)

késve érkezett, viszonylag magas színvo-
nalú operakultúra alakult ki már a tizen-
kilencedik század elejétől. Vándortársu-
latok sikerrel járták az országot a kor
népszerű szerzői, Rossini, Bellini, Do-
nizetti, Boieldieu, Auber, Mozart, Miller,
Weigl műveivel és részleteivel. Az 181 z-
ben megnyílt nagy német színházban a
kor minden jelentős operáját bemutatták,
Kolozsvárott pedig már 1822-ben az első
eredeti magyar operaművet (Ruzitska
József: Béla futása).

Mint minden más vonatkozásban, az
operakultúrában is felgyorsult a fejlődés a
reformkorban. A nemzeti törek-vések
feszítő erejének a segítségével 1837-ben
megnyílt Nemzeti Színházban az
anyanyelv ápolásán, valamint a világ
drámairodalmának megismertetésén túl
intenzív operai (és balett-) tevékenység is
kialakult. A színház megnyitása utáni
héten játszották itt már például A sevillai

borbélyt. A Carment az eredeti bemutató
esztendejében, 1875-ben állítják színpad-
ra. Kolozsvárott, Pozsonyban, Szegeden is
folyt már rendszeresnek mondható
operajátszás. A vendégjárás is kifejez
valamit az akkori helyzetből: 1860-ban
Offenbach társulata járt Budapesten.

Erkel, Mahler, Klemperer.. .

Ilyen körülmények között nyílt meg az
Operaház 1884-ben. (A kortól nemis na-
gyon elmaradva időben. A kizárólag ze-
nedráma és táncdráma játszására szolgáló
színházépületek közül a bécsi Nagyopera
csak tizenöt, a párizsi kilenc évvel idősebb
a pestinél - a New York-i meg éppen csak
eggyel.) Maga az épület a kor magas
építészeti, esztétikai színvonalát
reprezentálta, technikája kivált rendkívül
modernnek számított. Az intézmény a
Nemzeti Színház immár gyakorlott
operatársulatát vehette át - ez is meg-
könnyítette a gyors fejlődést. Gondoljuk el:
a Filharmóniai Társaság már a dal-színház
megnyitása előtt harmincegy évvel, 185 3-
ban megalakult - ugyancsak
nagymértékben Erkelnek köszönhetően,
aki azután az Operaháznak is első főze-
neigazgatója lett. A posztot kilenc év
múlva bekövetkezett haláláig töltötte be.

Utódainak a sorában sok a nagy egyé-
niség. Mindjárt az első, Erkel Sándor (nagy
zeneszerzőnk fia) is köztük említhető.
Mindmáig kiemelkedik a nem akármilyen
sorból Gustav Mahler, a ti-zenkilencedik
századi muzsika nagy egyénisége, korának
legkiválóbb karmestere, aki 1888 és 1891
között, Prága,



Lipcse után, a dicsőséges bécsi évtized,
majd New York előtt irányította fővá-
rosunk dalszínházát.

A lehetőségekhez mérten pontos kép-be
természetesen az is beletartozik, hogy
időről időre jelentéktelen és korlátolt
emberek kerültek a jobb sorsra érdemes
intézmény élére. Nincs azonban operaház a
világon, amelynek a működésében hasonló
zavaró tényezők ne fordulnának elő.
Folytatva immár a valakik sorát - igazgatta
a budapesti Operaházat a kor ismert
karmesterei közül Nikisch Artur és Kerner
István. Más periódusokban újra meg újra
nemzetközileg nagyra becsült zeneszerző-,
zenetudós-, rendezőegyéniségek, mint
például Radnai Miklós, Tóth Aladár,
Nádasdy Kálmán.

Meghatározó egyéniségekről szólva
pontatlan és félrevezető dolog volna
igazgatókra korlátozódni. Olyan muzsi-
kusok, további karmesterek, szcenikus-
művészek említése is az Operaház tör-
ténetének lényegéhez tartozik, akiknek a
működése meghatározó, és akiket a hazá-
ban és a h a zá n kívül egyaránt tiszteltek és
megbecsültek. A két olasz-magyar közül
Tango Egisto mindenekelőtt a Bartók-
művek hányatott előéletében kivívott
sikerei révén (de nem csak ezen a réven)
kívánkozik ide. Sergio Failoni 1928-tól
nemzetközi karrierjének fellendüléséig és
ezzel egy időben bekövetkezett hirtelen
haláláig, 1948-ig volt a színház veze tő

karmestere, magas zenei színvonalának
biztosítója. A második világháború után,
194-

7 és 1950 között itt működött a korszak
egyik legnagyobb-ja, a Gustav Mahlernél
mindössze tizenöt évvel fiatalabb Otto
Klemperer, aki éppenséggel Mahler
mellett kezdte annak idején hatalmas
karmesteri karrierjét. Sajnos, hogy
emlékezetes budapesti munkálkodása -
akárcsak Mahleré --mindössze három évig
tartott. Így is alapozója volt a színháznál
tapasztalható nagy stílusfejlődésnek.
Hatása máig érződik.

A közelebbi múltból Lamberto Gardelli,
az ismert olasz karmester személyét
említem, akinek, egyebek mellett, a korai
Verdi-művek reneszánsza köszönhető
(nem csak Budapesten), és aki huzamosan
működött nálunk, ha nem is „alkal-
mazásban". Nevezetes szabadtéri opera-
produkció is fűződik a nevéhez: Boito
ritkán játszott Mefisztofele című operájának
bemutatása a Margitszigeten. Napjainkban
örvendetesen gyakori vendégünk korunk
egyik legkiválóbb zene-

dráma-dirigense, Giuseppe Patané, aki-
nek egy sor kitűnő felújítás mellett az is
köszönhető, hogy az Operaház állandó
repertoárja művévé tette Verdi Requiemjét,
saját magas igényének fokán. Jelentékeny
visszatérő vendég külföldön működő
kitűnő fiatal karmesterünk, Fischer Iván,
aki már a „fesztiválzene-kar" hullámokat
vert ügye előtt a legutóbbi, Ljubimov-féle
Don Giovanni vitán felül ragyogó zenei
megoldásával magára irányította a
figyelmet. Egyébként Ljubimov sokat
vitatott, bizarrul újszerű rendezésének egy
érde-

A f e l s za ba du lá s u t á n i e l ső e lőa dá s p l ak á t ja

me szintén vitán felüli: felpezsdítő hatása
egy nagyon kívánatos területen, a színészi
játékban rögtön éreztette és a zó ta is
érezteti a hatását.

Az operai összművészet más régióiban
is szép számmal működtek az Opera-
háznál igazi nagyságok. Itt van mind-járt
Hevesi Sándor, akit Nádasdy már saját
fénykorában nem csak tanárként, hanem
operarendezőként is a legnagyobbnak
nevezett. S itt hadd nevezzük immár őt
magát - Nádasdyt -- a másik
legnagyobbnak. Az is bizonyos, hogy
Milánótól Münchenig egyetértenek a
szakemberek, ha Oláh Gusztávot rende-
zőként és színpadtervezőként a legna-
gyobbak egyikének nevezem. Néhány
remekműve, képzőművészetileg is ki-
vételes szépségű színpadképe ma is sza-

vaknál pontosabban igazolja ezt a meg-
állapítást.

A közelmúltban elhunyt, a centenárium
karmesteri pulpitusáról oly nagyon
hallani kívánt Ferencsik János
főzeneigazgatóról csak annyit: Erkel
Ferenc méltó utóda volt.

Händeltől - meddig is?

Az Operaház működésének első évtize-
deiben rögtön komplett Mozart- és Wag-
ner-repertoár alakult ki, magas zenei
színvonalon. Az előbbi európai szinten
tartása mindmáig alaptörekvés maradt - (a
Fischer-féle említett interpretáció lépés
volt ebben az irányban). Ami Wagnert
illeti, a Hitler-fasizmus tendenciózus
„Übermensch"-kedései nálunk is alaposan
eltorzították ezt a grandiózus élet-művet -
a legkevésbé sem találom nonszensznek és
„az ötvenes évek" jellemző őrületének,
hogy a Ring remekművei egy időre
háttérbe szorultak. (Inkább a z a z

érthetetlen, hogy A walkür viszont műsoron
maradt.) Wagner egyéb műveit állandóan
játszották az elmúlt másfél évtized
folyamán, azután a Nibelung-legenda
további művei is rendre ismét színre
kerültek, immár lényegüktől idegen
tartalmi rátétek nélkül. Több évtizedes
(főként szereposztási nehézségek okozta)
kényszerszünet után 1983-ban a Parsifal is
újból a műsorrend állandó része lett.

Verdi - hasonlóan a világ operái több-
ségéhez az évszázad folyamán uralkodó
alkotója volt és maradt a budapesti
intézménynek is. A műfaj másik legna-
gyobb olasz szerzője, Puccini pedig első
világsikere, a Manon Lescaut után nyomban
feltűnt az akkor még csak tíz-éves
Operaházban, ahol azután gyakorlatilag
valamennyi műve színpadra került.
Hasonlóképpen sok minden, ami jelentős
már jelen volt, vagy feltűnt a világ
operarepertoárjában, értve itt Händelt és
Richard Strausst, franciában Meyerbeert,
Saint-Saens-t (Debussyt azért nem
mondanék, a Pelléas és Mélisande öt, A

tékozló fiú négy előadásával - erről majd
egy következő szakaszban bővebben),
Pergolesit, Mascagnit, s hogy angolt is
említsek, Purcellt és Brittent - ez utóbbi
azonban már átvezet az említett, majd
ezután taglalt időszakba.

Hát a század későbbi hangjai, az akkori
modernek, s kivált közülük a magyarok?
Hosszabb tanulmányban lehetne kifejteni
bővebben, hogy és miként volt kivételesen
rossz talaj mindehhez az



Osztrák-Magyar Monarchia, majd - ha
lehet, még inkább - a Horthy-Magyaror-
szág. Akad persze az első hatvan év
műsorán olyasmi, hogy Stravinskij :
Oedipus rex (1928) vagy Hindemith: Oda-
vissza (1929) - ez azonban (hat-hat
előadásával) kivétel. A zene jelentős új
törekvéseit a hatalom tudatosan kizárta az
Operaházból. Ezen kivételes művész-
személyiségek is csak hellyel-közzel tud-
tak segíteni. Ami a magyar műveket
illeti, tisztelet az elenyésző számú kivé-
telnek, fércművek sokasága borította el a
színpadot. Kiváltképp Hubay Jenő, a
méltán világhírű hegedűművész és tanár,
viszont csapnivaló zeneszerző és min-
denható zenei potentát jeleskedett a lét-
rehozásukban a húszas-harmincas évek-
ben. Ma már elképesztőnek hat, holott
tökéletesen érthető: ekkor nem jutott hely
Bartók Béla alkotásainak a magyar
Operaház színpadán (tegyük hozzá
igazságosan: máshol sem nagyon). A
kékszakállú herceg várát 1918-ban nagy
nehezen bemutatták - igazi élete azonban
nem ezzel kezdődik. Tulajdonképpen
Kodály két színpadi műve (Székelyfonó és
Háry János) érdemel említést ennek az
időszaknak a magyar terméséből.

Hatvan év után - negyven év

Mint az élet minden más területén, az
operajátszásban is kapitális fordulat kö-
vetkezik be a második világháború után.
Mégpedig elképesztő gyorsan utána -
pontosabban még nem is egészen utána.
1945. február 23-án, tehát öt hó-nappal a
szégyenletes hatvanadik évforduló és
mindössze két hónappal a nyilas-
keresztes rémuralom végén, az 1944. de-
cember 23-án tartott utolsó „ostrom-

előadás" után, nevezetes hangversenyt
rendeztek a súlyosan rongálódott épület
ruhatárában. (Persze délután!) A még erős
ágyúszóval kísért muzsika szó szerint
pincéből előbújt művészek hangszerein és
énekhangján szólalt meg - mivel egy sor
kitűnő művész ott bújt az Operaház
pincéjében. Közöttük Kodály Zoltán, aki
a Háry Közzenéjét személyesen vezényelte
ezen a különös hangversenyen. A többi
számot jórészt Sergio Failoni dirigálta.

Elsőnek Budapest színházai közül -
március 15-én - megtartották az első
operaelőadást. Van benne valami fatális,
valami jelképes, hogy éppen március 15-
én - amely naphoz olyan sokféleképpen
kötődik ennek a színháznak a létezése.

És megkezdődött egy mindenben új
időszak. Fantasztikus nehézségek köze-
pette kezdődött meg. Játszani csak úgy
lehetett, ha az immár épületen kívülről is
egybetrombitált művészek naponta
nekifognak manuálisan is az épület foko-
zatos használhatóvá tételének - helyettük
akkor ezt senki nem csinálta és csinál-
hatta. Közlekedni persze csak gyalog,
bármit szállítani csak kézben lehetett.
Világítani - nagy keggyel és segítséggel -
szigorúan csak az előadások idejére.
Fűteni sehogy.

Az induláskor művésztriumvirátus vette
kézbe az Operaház irányítását:
Komáromy Pál (buffo-basszus), még egy
basszus, akit korábban kitiltottak az
Operaházból, Székely Mihály, valamint a
jóval későbbi igazgató, Nádasdy Kálmán.
(E rövid szakasz után újabb rövid
szakaszon át Komáromy volt az
igazgató.)

Kialakult arculatú periódust - s nem
akármilyent - a röviddel ezután kezdődő
„Tóth Aladár-korszak" jelent. Túl közel
van még ahhoz, hogy aktuális és szemé-
lyes vonatkozásoktól mentes, tiszta kép
alakult volna ki róla a zenei közvéle-
ményben. Meggyőződésem, hogy az
intézmény nagy korszakai közé íródik --
túl azon és függetlenül attól, hogy minden
szempontból milyen nehéz időszak volt
(háború utáni gazdasági helyzet, technikai
felszereltség, az ötvenes évek általános
kulturális politikája, a közönség jellegének
és tömegének a megváltozása). Európa-
szerte nagyra becsült zenei írónk
operavezetőként reneszánszát teremtette
meg sok mindennek, amit a Magyar Ki-
rályi Operaház korábbi jó időszakaiban
elért (Mozart-előadások), és több szem-
pontból továbbfejlesztette az operajátszást.
Vezetésének idejére esik a „Gördülő
opera" staggione társulatának oly-kor
indokolatlan fitymálással idézett te-
vékenykedése, a margitszigeti szabad-téri
operaelőadások megújulása és az Erkel
Színház hozzácsatolása az Opera-házhoz,
dupla méretű „fiók-színházként" (mindent
egybevetve az átlagos néző-szám a háború
előttihez viszonyítva mintegy
meghatszorozódott).

Új művek, új feladatok

Az elmúlt négy évtized eredményeit rész-
letezni adott terjedelmünkben nem lehet. A
legfontosabb - lévén szó zene-
drámaszínházról -, ami a magyar zene
vonatkozásában történt. Ezen belül ön-
magában is és hatásában is: Bartók ha-
zatalálása (itt kivételesen egyetlen - sajnos
egyetlen - operaműve mellett két balettjére
is utalok). A „hazatérni, de végleg"

levélidézet révén sokat emlegetett Bartók-
kívánság a valóságban tragikus módon
óhaj maradt - de az életmű vonatkozásában
végre megvalósult. A folyamat azonban a
színpadi műveket illetően még
keservesebb volt, mint a szimfonikus
zenénél. Mindez az ötvenes évek
kultúrpolitikai anomáliáinak
összefüggésében érthető csak - az idetar-
tozó lényeg, hogy Bartók művei végül is a
magyar zeneélet, benne operai élet
középpontjába kerültek. Napjainkban a
Bartók-estek itthon és külföldön zene-
drámaszínházunk legvonzóbb és leg-
színvonalasabb előadásai közé tartoznak.

Ez az alap, amelyen a magyar művek
kezelése ma nyugszik. Amellett, hogy az
Erkel-főművek természetesen szintén
állandó és továbbra is rendkívül népszerű

Székely Mihály és Rösler Endre a Borisz Godunovban (1947)



műsordarabok - a magyar zenedráma to-
vábbfejlődése érdekében összehasonlít-
hatatlanul több történt, m i n t a korábbi
hat évtizedben összesen. Betűrendben:
Balassa Sándor, Durkó Zsolt, Hajdu
Mihály, Horusitzky Zoltán, Mihály And-
rás, Petrovics Emil, Ránki György, Szabó
Ferenc és Szokolay Sándor azok a mai
magyar zeneszerzők, akiknek jelentékeny
alkotását az elmúlt évtizedekbe színpadra
áll ították (Goldmark -, Poldini-
felújításokra, Erkel feledett művének fel-
újítási kísérletére, Farkas-, Kenessey -,
Polgár Tibor-felújításokra és -bemutatókra
itt terjedelmi okokból nem térek ki) . A
kilenc fentebb sorolt név tizenhárom új
magyar operát jelent - Ránki két ,
Petrovics két, Szokolay három művét
mutatták be. Az utóbbiak közül a García
Lorca drámájára írt ['érnász a világon
született új operák között is a sikeresek
közé számítható - itthon éveken át mű-
soron maradt, több külföldi országban is
bemutattuk és bemutatták.

Másik elmulaszthatatlan tennivaló volt
éppen az előző hosszú évtizedek korlá-
tolt , rosszhiszemű , műveletlen, álmagyar-
kodó kultúrpolit ikája miatt felszámol-ni
valamelyest a honi zenei tájékozatlan-
ságot, benne a zenedráma egész műfajá-
val, fejlődésével kapcsolatos súlyos
elmaradása. Hiszen nemcsak érdemleges
új magyar mű került elhanyagolható
mennyiségben a magyar operaközönség
elé (anti mégis, az rögvest le is került a
műsorról) , hanem gyakorlati lag semmi
abból, amit Puccini, Richard Strauss óta,
részben velük egy időben alkottak a
világon.

Ezzel kapcsolatban is elmondható: a
pótlás cseppet sem volt könnyű . A mo-
dern zene elfogadtatása a korszerű fej-
lődésben előbbre tartó országokban is
nehéz. Hát még mennyire az egy elma-
radt, elő ítéletekkel telt zenei ízlés tala ján.
Az okok külön tanulmányba kívánkoznak
(készült és készül i lyen tanulmány). Elég
itt annyi: nem mutatós, hanem tényleges
előrehaladás csak lépésrő l lépésre
képzelhető cl, a megszokott repertoár
ritka változtatásaival. Bölcsnek tartom
Tóth Aladár választását, amikor 1947-ben
Benjamin Britten, az akkor nálunk
tökéletesen ismeretlen angol szerző Peter
Grimesát mutatta be. Később a frenetikus
humorú Albert Herringet. Britten zenéjének
csengése, hangrendszere, hangszerelése
nem volt túl idegen a máshoz szokott
füleknek - mindkét mű sikert aratott.

Sajnos az ismét beszűkülő művelődés-

Palló Imre és Gyurkovics Mária Britten vígoperájában, az Albert Herringben (1960) (MTI Fotó -
Keleti Éva felv.)

az ldomeneo, más rétegekbő l Rimszkij-
Korszakov Aranykakasa, Janacek művei
(Katja Kabanova, Jenufa, ravasz rókácsk a ) ,
vagy, ismét egészen más zenei rétegbő l ,
Puccini Triptichonjának felújítása (a
Gianni Sch i c c h i korábban is, huzamosan
műsoron volt, de .1 k ö p e n y és az Angelica
nőtér nem).

A pótlás feladatkörébe tartozik az
orosz repertoár nagy része. Az antibol-
sevista korlátoltság korábban addig ter-
jedt, hogy nem csak szovjet, hanem orosz
klasszikus művek sem igen szerepeltek
huzamosan a műsoron (szovjet művek
„természetesen" egyáltalán nem). A
magvar közönség valójában a háború
után ismerte meg ezt a maga nemében
egyedülálló zenedráma-vonulatot, amelyet
leginkább Glinka, Csajkovszkij , Borodin,
Rimszkij-Korszakov és persze
mindenekelőtt Muszorgszkij művei ké-
peznek. A Borisz Godunor két változatban
is színpadunkra került , a Rimszkij-
Korszakov-féle, ismertebb hangszerelés-
ben, majd a világszerte újra felfedezett
eredeti , Muszorgszkij-féle „ős-Boris"

formájában.
Végül - párhuzamosan mindezzel - újjá

kellett éleszteni régi, jó hagyományokat
(például az Európa-szerte megbecsülésnek
örvendő Mozart játék-szintet), felépíteni
egy kivételesen nagy alaprepertoárt, magas
színvonalra fejleszteni két zenekart és két
énekkart, a követelményeknek
megfelelően fokozatosan újítani a
játékstí lust. Ez utóbbi persze olyan
feladat, amellyel még nem sikerült és
végső soron nem is lehet elkészülni.
Marad belő le éppen elég a következő
száz esztendőre.

politika újabb szünetet okozott a fokoza-
tos előrehaladásban, s csak majd ennek
keserves leküzdése után (lásd: Bartók
zenéje), leginkább a legutóbbi negyed-
században történtek lépések a kívánatos
és szükséges irányban.

A huszadik századi művel: - akárcsak
egyebütt - nálunk sem tudtak huzamosan
színen maradni. Néhány bemutató, közte
néhány siker mégis az operai elő-
adóművészet és a zenei közízlés, tudat-
formálás jelentős eredménye. Csak a be-
mutatott legfontosabb külföldi művek
közül említek egy-két jellegzeteset és
karakterben elütőt a mondottak alátá-
masztására. Debussy : Pelléas és Mélisande,
Alban Berg: Wozze c k , valamint Ludu,
Sosztakovics: Katyerina Izmailova, Britten:
Szentivánéji álom, Háromgarasos opera,
Brecht-Weill : Mahagonny (az úgy-nevezett
,nag y" változat) , Gershwin: Porgy és Bess,
Stravinski j : The Rake's Progress (Léhaság
útja) , Prokofjev: A három naratncs
szerelmese, Eljegyzés a kolostorban - s akkor
Suchon, Orff, Menotti és mások művét,
valamint a balettzenékben történt
markánsabb előrehaladást mégy nem
említettem.

Tévedés ne essék: egy lassú, óvatos
előrehaladásról adok számot a fentiek-
kel, cseppet sem az elragadtatás, ellenben
a realitások iránti megértés hangvéte-
lével.

Több vonathozásban helyes idesorol-
ni korábban ismeretlen régi és újabb
művek és stí lusvonulatok megmutatását.
Gondolok itt olyasmire, mint az ódon
anyagból Monteverdi (Poppea
megkoronázása, Odüsszeusz hazatérése), Händel
Rodelindája, Mozart ritkán játszott műve,



V e n d é g s é g e k , v e n d é g e k

A megújult opera- (és balett-) társulat sokat
vendégszerepelt külföldön. Az együttes járt
már korábban is külföldön (Nürnberg,
Bayreuth, Firenze, Milánó) meglehetősen
bizarr, lényegét nemigen reprezentáló
műsorválogatásokkal. A második
világháború utáni vendégszereplések
jellege azonban merőben más, valóban
megfelel a kultúránk terjesztését, szélesebb
körű ismertetését illető fontos feladatnak. A
szomszéd országok fővárosaitól Brüsszelig
(világkiállítás), Edinbourghtól Párizsig,
Salzburgtól Drezdáig terjed a meglátogatott
városok sora. Moszkvát a Budapesttől
elválasztó két-ezer kilométer miatt kevesen
értik az elsőnek említett kategóriába (holott
szomszéd ország fővárosa) - társulatunk ott
is többször szerepelt. Mindenekelőtt Bartók
színpadi alkotásai révén, továbbá Bartók
utáni magyar szerzők opera- és
balettműveivel, Kodály színpadi műveivel,
volt rá eset, hogy a Bánk bánnal, valamint a
repertoár egyik-másik nem magyar
művével (Don Carlos, Lombardok) lényegit
mutattak fel a százéves Opera-ház
munkájának tartalmából, általában a
magyar zenekultúrából.

A nálunk szerepelt társulatok sokasága
szerencsére sorolhatatlan. Már a két
háború között is jeles vendégeink voltak
(Berlin, Bécs, Nürnberg, Párizs stb.
művészei), a második világháború alatt a
Berlini Állami Operaház, majd a firenzei
Teatro Communale társulata. A háború
utáni évtizedek látogatásainak karakterére
ugyanaz mondható, amit saját
vendégjátékainkkal kapcsolatban emlí-
tettem. Néhány emlékezetes látogatás :
Pekingi Opera, a „Bolsoj" négy alkalom-
mal (részben balett), Felsenstein színháza,
a Komische Oper Berlinből, a Nemzeti
Színház Bratislavából, a világszerte joggal
becsült Szófiai Operaház, a Drezdai, a
Kölni Operaház társulata és így tovább.

Fejtegetésem összterjedelmét megha-
ladná, ha név szerint kívánnám említeni
mindazokat a művészeket, akik száz év
alatt vendégei voltak a budapesti Ope-
raháznak. Bocsánatos túlzás, ha azt
mondjuk, hogy gyakorlatilag mindenki
vendégszerepelt itt, aki e három-négy em-
beröltő folyamán jelentős volt a vezénylés,
az éneklés, a táncolás világában. (Elég
sajnos, hogy néhány kivétel azért akad,
köztük néhány elhunyt, sőt, né-hány
köztünk élő is immár pótolhatatlan.) Járt
nálunk személyesen s részben vezényelt is
Mascagni, Puccini, Richard

Strauss, a karmesterekről már részben
szóltam előbb, járt nálunk - és nagy hatást
gyakorolt - a Gyagilev Balett, a nagy
táncosok közül Elssler Fanny, Anna
Pavlova, Ulanova, Nizsinszkij, énekelt
színpadunkon Saljapin, Gigli, Lauri
Volpi, Gina Cigna, Max Rejzen, Kabai-
vanska, Grace Bumbry, Giulietta Simi-
onato, Renata Scotto stb. Némi fonák
büszkeséggel emlegetik nálunk, hogy
operaházunkban még olyan világnagyság
is megbukott, mint Caruso és Galli Curci.
Ez mellesleg igaz. Sőt, fiatalabb
generációk jól emlékeznek rá, hogy Giu-
seppe di Stefanóval is ez történt. A tom-
boló siker azonban sokkal több volt - és
lesz remélhetően. Mindezt csak annak
alátámasztására említem, hogy elég igé-
nyes és értő hallgatóság fejlődött az idők
folyamán.

Jókora terjedelmet igényelne mind-
azoknak az említése is, akiket mi adtunk a
világnak. Hazánkon kívül lett
világnagysággá néhány olyan művész-
személyiség, mint Anday Piroska, Pataky
Kálmán, Németh Mária, Alpár Gitta,
Eggerth Márta és mások. Az egész, vagy
eddigi egész életükben operaházi tagok
közt is szép számmal voltak és vannak is
nemzetközileg a legnagyobbak közé sorolt
egyéniségek. Székely Mihályt a század
egyik legnagyobb énekes színészeként
ismeri az operai világ, de más-más
színpadi, énekesi karakterből a kivételes
kultúrájú Závodszky Zoltán, a Toscaninitől
Tóth Aladárig rendkívülinek tartott Osváth
Júlia is bárki mellé állítható szólamában
vagy szólamtól függetlenül. A maiak közül
Tokody Ilona kezd erre a szintre jutni.

A m a g y a r b a l e t t

Némileg aránytalan és igazságtalan, el-
lenben elkerülhetetlen, hogy az eddigi-
eknél is tömörítettebben szóljak az Opera-
házról mint a magyar táncművészet
otthonáról, sokáig az egyetlen magyar
táncszínházról. Az intézmény a zene és az
ének mellett táncművészetünk fejlő-
désének egyik bázisa volt és maradt. Az
ide vezető utat itt vázolni lehetetlen és
szükségtelen, hiszen egyik ágon a magyar
népzene- és a nyomában kialakult
néptánckutatásig, valamint a néptáncban
tapasztalható, világszerte elismert nagy
fejlődésig kellene kitérni. Végső soron
ugyanis egy tőről fakad a magyar
balettművészet fejlődésével - ha ez a
megállapítás így túlságosan leegyszerűsítő
is. Annyi mindenesetre igaz,

hogy kisebb és nagyobb értékű művek
keletkeztek a néptánccal rokon stílus-
világban (ha csak A fából faragott királyfit
említem -- ez felment itt közepes és rossz
művek elemzésétől); lassanként és a maga
helyén néptáncunk mozdulatanyaga is
beépül az egységes táncművészetbe,
legmagasabb szintű táncoktatásunk is
felöleli ma már a néptáncképzést, kö-
vetkezésképp fiatal koreográfusaink is
magukban hordják hazánk táncának a
mozgásformáit. Az itt tárgyalt évszá-
zadnak csak a második felére igaz persze
mindez, főként az utóbbi évtizedek-re,
nyomokban azonban jelen van korábban
is, és a jelentősége meghatározó.

Színpadi táncművészetünk, sőt, balet-
tünk kialakulása is messze századokban
kezdődik, legalábbis a XVIII. század má-
sodik felében, a leginkább Haydn huzamos
működése révén világszerte ismert
Esterházy hercegi palotában, ahol azonban
leginkább külföldi táncművészek
vendégszerepeltek. Hajdani Nemzeti
Színházunkban is elég magas szinten folyt
állandó balett-tevékenység, és már
nemzetközi hírnévnek örvendő magyar
táncosnő is akadt, Aranyvári Emília, aki
évekig a párizsi Théatre Lirique pri-
mabalerinája volt. Az Operaház megnyi-
tásakor, az előzményeknek köszönhetően,
jelentékeny balettrészleg is alakul-hatott,
persze a kor szokásainak meg-felelően
hetvenöt táncosnő mellett egy szál férfi
táncossal (huzamos ideig a férfi-
szerepeket is nők alakították).

Ilyen rövid áttekintésben is említést
kívánó mozzanat az évszázad első évti-
zedeiben a tánc területén alig akad. Neves
külföldi és akkor még kevéssé ismert
magyar koreográfusok a korszak jellege,
ízlése szerinti műveket állítottak
színpadra. Bartók művének, A fából
faragott királyfinak az 1917-es bemutatását
sem igazán számíthatjuk a műfaj jelentős
lépésének, mert a táncmű (Brada Ede,
Zöbisch Ottó munkája) hagyományos
karaktere nem felelt meg a zene új-
donságának és színvonalának.

A világhírű Gyagilev együttes, az úgy-
nevezett „Orosz Balett" korában említett
vendégjátékán és hatásán, a mára
világszerte ismertté vált Millos Aurél
néhány fontos újítási kísérletén túl a leg-
jelentősebb esemény operai balettünk és a
magyar színpadi táncművészet törté-
netében Harangozó Gyula feltűnése 1936-
ban. Táncművészi és táncalkotói
zsenialitását annak az időnek a legki-
válóbb esztétái ismerték fel, s röviddel a
húszéves fiatalember indulása után a kül-



föld is (Milánóból kapott felkérést saját
koreográfiájának megvalósítására Borodin
Igor hercege híres poloveci táncaihoz). Nem
csak az Operaháznál első, hanem
egészében is az elsők egyike, aki nép-
táncgyűjtéssel is foglalkozott. Remek
koreográfiákat hozott létre, legkivált, ami a
mozgásban kifejezésre juttatható humort,
jellemkomikumot illeti. S végül - az
ellentmondás csak látszólagos
egy tragikus alkotásban, az itthon ér-
vényesen csak későn megvalósult Bartók-
táncjátékban, A csodálatos Mandarinban
koronázta meg életművét, 1956-ban.
Érdemes hozzátenni: Harangozó annak
idején Bartókkal személyesen folytatott
megbeszéléseket az autentikus színre-vitel
dolgában. 1945-ben végül alkalma nyílt
készíteni egy változatot, a mű mély
igazságát, szépségét kifejező meg-
oldáshoz azonban a világszerte hányatott
sorsot megélt művel kapcsolatban csak
tizenegy évvel később érkezett el az idő.
Nem csak a könyveknek van sorsuk - a
táncműveknek hasonlóképpen.

Némileg előreugrottam ezzel az Ope-
raház tánctevékenységének a történetében.
A korábban elképzelhetetlen szín-vonal-
emelkedéshez, a közelítéshez a világ
élvonalába - Leningrádból és Moszkvából
érkezett a legfőbb segítség. A táncvilág
máig is a táncművészet fő-városaiként
beszél erről a két városról - ami az
alapokat illeti, okkal. Olyan mesterek
jöttek 1945 után rendre Buda-pestre, mint V.
I. Vajnonnen, Aszaf Messzerer, N. A.
Anyiszimova, L. M. Lavrovszkij, R.
Zaharov és mások. Egy-más után tanították
be a műfaj alapműveit (Csajkovszkij:
Diótörő, A hattyúk tava, Aszafjev: A
bahcsiszeráji szökőkút, Párizs lángjai,
Hacsaturjan: Gajane, Adam: Giselle,
Prokofjev: Romeo és Jú l ia - ez utóbbi ódon,
illetve modern művet már balettünk gyors
fejlődésének későbbi éveiben).

Mindez egybeesett a magyar színpadi

táncművészet másik nagy alakja, a világot
járt (Gyagilevéket is megjárt) tánc-művész
és táncpedagógus, Nádasi Ferenc
működésével, aki a magyar táncképzésnek,
az Operaházzal végig együtt-működve,
alapozója volt. Legtehetségesebb
tanítványai 1945 után rendszerint
Moszkvában, Leningrádban tanultak to-
vább, miközben nálunk vendégszerepeltek,
és a művészeti ágra kivételes hatást tettek
olyan nagyságok, mint Ulanova,
Lepesinszkaja, Pliszeckaja, Vasziljev és
mások. Mindennek együttes eredménye-

ként rendre tűntek fel kimagasló magyar
táncos egyéniségek, akiket ma már jól
ismer a világ (Rab István, Kovács Nóra,
Kun Zsuzsa, Fülöp Viktor, Orosz Adél,
Róna Viktor, Lakatos Gabriella, Havas
Ferenc stb.).

Nehogy vázlatunk szépítsen: a második
világháború után, az eredmények
elérésével párhuzamosan, egyúttal stiláris
megrekedtség is mutatkozott a társulatnál,
begyökerezés a klasszikába, anélkül,
hogy fogékonyság mutatkozott volna új
áramlatok, stílusok észlelésére,
elsajátítására. Külső lökésre volt szükség
mint ilyen helyzetben általában. Ami
Pécset, majd Győrt illeti a lökés precízen
inkább „belső-külsőnek" mond-ható,
miután Eck Imre is, Markó Iván is a
budapesti Operaházból indultak más-felé,
a magyar táncművészetre vitathatatlan jó
hatást tevő pályájukra, váltak a Pécsi
Balett, illetve a Győri Balett vezetőjévé.

Ebbéli munkálkodásuk egy össze-
foglalás szükségképpen nagyoló értelmé-
ben egybeesik az új iránt fogékony

Seregi László operaházi koreográfusi,
majd balettigazgatói működésével.
Érdeme nem csak az, hogy új műveket te-
remtett (Spartacus, Splvia, A cédrus stb.),
amelyeket később külföldön is bemuta-
tott, illetve színpadra tett, hanem az is,
hogy szélesen ajtót nyitott egy sor régi és
új, az eddigitől eltérő stílusirányzat-nak,
Balanchine-től Béjart-ig, Harold
Landertől a nagyszerű dán és holland
mesterekig, Alvin Aileyig, valamint teret
adott új, fiatal magyar koreográfusok
bemutatkozásának. Közülük Fodor Antal
tűnt ki a legérdekesebb kez-
deményezésekkel.

Közben - a Nádasi mesteriskolájából
kifejlődött Állami Balettintézetben - fel-
nevelődött egy magas színvonalú új tánc-
művészgárda is. A világon mindenütt tárt
karokkal várt Pongor Ildikó, az évek óta
Béjart-szólista Csarnóy Katalin, a már
induláskor Tokióban díjnyertes Keveházi
Gábor és néhány további fiatal immár
túlzás nélkül sorolható a táncmű-
vészvilág élvonalába.

Mel is György (Don Giovanni) és Polgár László (Leporello) a Ljubimov-féle Don Giovanniban (1982)
(MTI Fotó - Horvát Éva felv.)
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GÁBOR ISTVÁN

Operaévad két színház-
ban

Népszínház

Csaknem negyedszázados múltra tekinthet
vissza a Népszínház - korábban Déryné
Színház - operatársulata, amely a hosszú
idő óta mindvégig ugyanannak a
rendezőnek, az együttes spiritus rec-
torának, Kertész Lászlónak a vezetésével
végezte áldásos munkáját. Szeretném, ha a
tisztelt olvasó e kifejezést szó szerint
értelmezné. Mert lehet-e áldásosabb te-
vékenység a kulturális életben - a Gördülő
Operának az ötvenes évek közepe táján
történt érthetetlen és értelmetlen
megszüntetése óta -, mint a sok évtizeden
át főképpen egy kiválasztott réteg számára
fenntartott színpadi műfajt el-vinni oda,
ahonnan a XIX. század második fele óta
részben témáját is meríti: a néphez.

Mindezt azért kellett elmondanom,
hogy segítségével megindokoljam azt,
amit az utóbbi időben mind több zene-
kritikus állapít meg: a Népszínház rend-
kívül fontos missziót teljesít azzal, hogy a
szó szoros értelmében a népnek viszi el az
operairodalom értékes alkotásait. Nem
szabad azonban e küldetést vala-miféle
jószolgálati, afféle jámbor „kis-cserkészi"

cselekedetnek tekinteni. Ez a
Népszínháznak és a hajdani Déryné (Falu)
Színháznak olyan kötelessége, ame-

lyet nem a néphez leereszkedve, hanem a
falusi közönséget a műfajhoz szoktatva
teljesít.

Itt jutunk el ahhoz a magyar remek-
műhöz, a Háry Jánoshoz, amelyet immár
másodjára mutat be a Népszínház. Kodály
daljátékának dallamai - a szerző-nek
1926-ban, az operaházi bemutató
alkalmából adott nyilatkozata szerint -
„egytől egyig a néphagyományból valók,
egy-két órai utazás árán ma is hallhatók
falun". Nos, lehet-e fontosabb feladata
ennek a kis létszámú társulatnak annál,
hogy a Háry János muzsikáját, dalait
visszajuttassa azokhoz, akiktől vétetett?
Ezt tette a Déryné Színház, amidőn 1961-
ben, a megalakulás tizedik évfordulóján
ezt a magyar színpadokon kívül egyebek
közt Moszkvában és Berlinben is
bemutatott alkotást tűzte mű-sorára. Igaz,
akkor a jelenleginél mostohább
körülmények között, mindössze héttagú
zenekarral, és viszonylag kevés iskolázott
hangú énekessel. Abban az időben még
nem jelentett rangot az operarészleg
tagjának lenni, és akkoriban onnan
verbuválta Kertész László a köz-
reműködőket, ahonnan tudta.

Mára azonban nagyot fordult a világ a
Népszínház háza táján is. Most már nem
jótétemény ebben a társulatban föl-lépni,
hanem olyan munka és feladat, amelyet
Budapesten kívül Szegeden, Debrecenben,
Pécsett és Győrött egy-azon tisztességgel
és művészi alázattal lehet és kell végezni.
Így lett a Népszín-ház operaegyüttese
hazánk hat társulata közül az egyik,
amelynek, igaz, a többi-ekénél sokkal
rosszabbak az anyagi,

a technikai és egyéb feltételei, de iránta
sem a követelmények, sem az igények
nem lehetnek kisebbek. Tovatűnt az az
idő, amikor az „ekhós szekéren" utazó
vándorszínészek áldozatvállalásáról illett
szólni, némi lekezeléssel és vállon vere-
getéssel, szemérmesen elhallgatva az
együttes fogyatékosságait. Azt hiszem, a
legtöbb, amit a kritika tett e társulattal,
hogy - ha nehézségeit ismerve kénytelen-
kelletlen tudomásul vette is azokat - olyan
mércét állított fel vele szemben, mint
társaival.

Éppen a Háry János kitűnően sikerült
előadása a példa arra, hogy e produkciónál
nem szükséges az igényeket lejjebb
szállítani. Mert láttuk e daljátékot egészen
kitűnő körülmények között a Szegedi
Szabadtéri Játékokon vagy az
Operaházban színre vinni, de talán éppen
azért, mert rendezőik a Kodály óhajtotta és
elgondolta elképzelésekből a szükségesnél
többet akartak megvalósítani és a Háry
útján közölni a közönséggel, az előadás
nem mindig sikerült. Anélkül, hogy
mélyebb elemzésbe bocsátkoznék - ezt
megtették helyettem a nálam jóval
fölkészültebb zenekutatók -,
elmondhatom, hogy a Garay János el-
beszélő költeménye alapján alkotott Háry
egy nép szép ábrándjait álmodja a
színpadra. De ezt - olykor a sokat vitatott
szöveg ellenében is - úgy teszi, hogy nem
kívánja elfeledtetni: ezt a mesét a valóság
elemei hatják át, s benne a nagyotmondás
és az igazság mentes minden
nacionalizmustól és sovinizmustól.

Azért szükséges ez utóbbit külön hang-
súlyozni, mert némely rendezés nemzeti
zászlót lobogtató, kokárdás, hősi
vágyakról regélő nagyoperává kívánta
növelni Kodály daljátékát. Ez ugyan
elősegítheti a sikert, de erre sem Kodály-
nak, sem a .Háry Jánosnak nincs szüksége.
Igaz, Harsányi Zsoltnak és Paulini Bélának
az előbb említett szövege erre alkalmat
kínál, ám ezt csaknem mindig
ellenpontozza a librettó kedvesen naiv
bája.

A Kertész László rendezte és a Kodály-
centenárium alkalmából ismét mű-sorra
tűzött Hárynak éppen abban rejlik a
varázsereje, hogy a produkció nem kíván
több lenni, mint maga az egész mű:
varázsos hangulatú, kedves és egyszerű
mese, amelyben a nép álmodta illúziók
nem különülnek el a realitásoktól. Két
példát említek erre. Az egyik a harang-
játék a második kalandban. A bécsi ud-
varban megszólaló harang figurái itt fából
faragott bábok, amelyek nem a va-

Jelenet a Népszínház Háry János-előadásából (MTI Fotó)



lóságot akarják utánozni - mint tette ezt
nem egy rendezés korábban -, hanem
azok, amiknek lenniök kell: egy mese
elemei. Hasonló a helyzet a Majland alatt
játszódó jelenettel. Itt többnyire két
véglettel találkozhatni: va g y a hős Háry
kardját megsuhogtatva úgy teríti le a
francia ellenséget, hogy közben nem is
érinti meg őket, vagy pedig színlelt
csatában mérkőzik meg velük. Nos,
Kertész László ezt is bábokkal játszatja el,
s így nem vész el a szituáció mesesze-
rűsége, és sem Háry, sem a francia had-
fiak nem válnak nevetségessé.

Végeredményben a Népszínház 1983-as
előadásán az igazi fabula elevenedik meg,
a folklór jó ízeivel -- Kertész Lászlónak
ezt az erényét már megcsodálhattuk
Kodály másik színpadi művének, a

Székelyfonónak színrevitelénél is -,
glorifikálás, nemzetieskedés, fölösleges
átértelmezés és belemagyarázás nélkül.
Ezt a meseszerű tisztaságot csak itt-ott
zavarja meg néhány népszínműves részlet,
a rendezőnek talán attól való félelmében,
hogy a cselekmény nem elég mozgalmas a
falusi közönség számára, Ott azonban,
ahol a csekély számú szereplő valóban
adósa marad a nézőnek a monumentális
látvánnyal, közbeszól a zene, amely
mindezért a spektákulumért kárpótlást
nyújt.

Ideje szólnom a zenei megvalósításról
is, amely az 1961-es előadásénál jóval
kedvezőbb körülmények között hall-ható.
Akkor Németh Amadé átdolgozásában,
mint említettem, mindössze hét-tagú
kamaraegyüttes adta elő a muzsikát,
mostanra a létszám tizenhatra nőtt. És ez
végtére egyezik rangos kamara-
zenekaraink átlagos létszámával is. Az,
hogy a Há ry muzsikája lényegében - talán
csak a népszerű Intermezzónak nagyobb
apparátust igénylő megszólaltatásától
eltekintve - jó színvonalon hangzik el,
mindenekelőtt László Endrének, a társulat
dirigensének köszönhető. Az ő nagy
szakértelmet kívánó átiratában Kodály
zenéje illúziót keltően szólal meg, amelyet
a karmester megfelelően interpretál is.
Nem állítható, hogy e kamaraegyüttes
valamennyi tagja szólista-színvonalon
játszik, de az bizonyos, hogy különösebb
hiányérzet nélkül hallgatható ez a mesteri,
bravúros muzsika.

Nagy szerepet játszik ebben a kórus,
amely, amint ez talán köztudott, magukból
a szólistákból áll. A szükség itt erényt
teremt; mert vajon melyik nagyobb ope-
ratársulat mondhatja el, hogy a kar tagjai
szinte egytől egyig magánénekesek is.

Ők azonban mindannyian énekes szí-
nészek is, és ha a statisztéria valamennyi
tagja egyéni alakítást nyújt, az nem utol-
sósorban köszönhető a közreműködők
színpadra termettségének. Az énekesek
tudják, hogy a komponista gyakorta a
csoportos szereplőkre bízta legfontosabb
közlendőit, és ehhez híven cselekednek
is.

Kettős szereposztásban vitte színre
Kertész László a Há ry t , és az általam lá-
tott estén megcsodálhattam Ötvös Csa-
bának, az Operaház magánénekesének
előadásában a címszerep megszólaltatá-
sát. (A másik Háry Bordás Dezső, és
mint a sajtóvisszhangokból kiderült, ő
sem marad el színvonalban operaházi
társától.) Ötvös Csaba mindazt ügyesen
és jó alakítókészséggel valósítja meg,
amit a rendezés elképzelt. A szép hangú
baritonista ugyan kedves mosollyal érzé-
kelteti, hogy itt naiv meséről vagy szép
álomról van szó, de mindez nem nevetni-
való história, hanem az eltúlzott valóság-
nak egy szelete. Szót kell még ejteni
Bihari Tóth Zsuzsa szép hangjáról Örzse
szerepében - bár színészi eszközei gaz-
dagabbak lehetnének - Bagó Gizi Mária
Lujzájáról, Csongor József Ferenc csá-
száráról, Kálny Zsuzsa figyelemre méltó
Császárnéjáról, Németh József Ebelasztin
bárójáról. Talán csak Iván József lő túl a
célon Napoleonként, a figurát a kívántnál
jobban nevetségessé téve, és Vajda Dezső
hozza be a színpadra mint Öreg Marci,
azokat a népszínműves ízeket,
amelyekről a bevezetőben szóltam.

Ez utóbbi tehertételt kellőképpen el-
lensúlyozzák a nagyon tehetséges
Rimanóczy Yvonne látványos, a
népmesét a fantázia világával egyesítő
kosztümjei, amelyek Szegő Györgynek, a
történet hangulatát megerősítő,
választékos, ugyanakkor egyszerű
díszleteiben különösképpen jól
érvényesülnek. Zenekar, énekesek,
táncosok, díszlet- és jelmez-

tervező és nem utolsósorban a rendező
kollektív munkája ez a szép Háry-
előadás, amely semmiképpen sem méltat-
lan szerzője emlékéhez. Joggal mondható
el róla az, amit 1939 júliusában Tóth
Aladár írt a, Pesti Naplóban egy szegedi
szabadtéri élőadásról: „Még aki most
hallotta először ezt az elragadó daljáté-
kot, még az is kinyújtotta felé a karját,
hogy magához ölelje, magáénak vall-
hassa... Megérthette, hogy ez a remek-mű
neki szól, hogy ezt a darabot nem a
»kultúrfölény«-nek írták, hanem ma-
gának a kultúrára szomjas népnek."

Jacques Offenbachnak, a kölni kántor
Párizsba szakadt fiának romantikus
életéről már oly sok ismertetés, regény,
tanulmány jelent meg, hogy az epizódok
fölelevenítése csak szócséplés volna.
Annyit azonban föltétlenül el kell mon-
dani, hogy Offenbach ízig-vérig színházi
ember volt; aki nagy elődök és pálya-
társak nyomdokaiba lépve a közönség
véleményét tartotta a legfontosabbnak, és
az ő tetszésüket kívánta elsősorban
megnyerni. A. múlt századi francia kom-
ponista nemcsak százkét operettjében
függesztetté tekintetét -- ami egyébként
természetes is - a pénzéért szórakozni
kívánó nézőre, hanem élete hattyúdalá-
ban: a hangszerelés nélkül maradt, de így
is teljés és tökéletes operájában, a
fantasztikumot a realitással elegyítő
Hoffmann mesé ib en is. Bizonyára nem a
véletlen műve, hogy ezt az egyetlen
operáját valamennyi magyar operatársulat
műsorára tűzte már, és például
Debrecenben négyszer is fölújították. A
debrecenin kívül a szegedi és a pécsi
színházaknak is ez volt az egyik legsike-
resebb operaprodukciójuk.

Érthetően Kertész László társulatát is
fűtötte az ambíció, hogy az E. T. A.
Hoffmann regényes elbeszéléseit csokor-
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Jelenet Az ezred lánya című Donizetti-opera népszínházi előadásából (MTI Fotó - Tóth István Csaba
felv. )

ba fűző zenés drámát műsorába illessze.
1983 januárjában az akkor már komoly
zenei múltra és sikerre visszatekintő
együttes bemutatta ezt az oly sok látványt
kínáló, zenéjében a legjobb olasz, német
és francia hagyományokat követő operát.

Kertész László, aki a rendező, a peda-
gógus, a szervező és irányító mellett a
dramaturg szerepét is gyakorta magára
vállalja, ezúttal Innocent Vince Ernő
fordítását Vidor Miklós átdolgozásában
hozta közelebb az operairodalomban
kevésbé jártas közönséghez. E megújított
szövegben Miklós, Hoffmann barát-ja
bevezető megjegyzéseket fűz a fantasz-
tikus epizódokhoz. Ha olykor didakti-
kusnak érezzük is ezt a megoldást, a gya-
korlat mégis e koncepciót igazolja; két-
ségtelen, hogy a nézőnek fogódzkodóra
van szüksége E. T. A. Hoffmann tör-
téneteinek megértéséhez.

Más kérdés, hogy az egyébként kivá-
lóan sikerült előadásnak a narrátorszöveg
mellett szükséges-e mindazt elismételnie,
amit a bevezetés és maga a librettó is
megértet. Az előjáték például Luther
nürnbergi borospincéjében játszódik, ahol
a mulatozó diákok dalt kér-nek
Hoffmanntól. A költő előadja Kleinzack,
a törpe bolondos-bohókás dalát. E szöveg
- különösen azért, mert mind Csongor
József, mind Hegedüs József nagyon jól
érthetően énekli - a történet megjelenítése
nélkül is fölfogható. Kertész azonban
nem bízik ebben, és minden strófát a
színpadra behozott némaszereplővel
illusztrál. Hasonlóképpen fölöslegesnek
vélem megmutatni - ugyancsak
előjátékban -, miképpen készül
öltözőjében Hoffmann szerelme, Stella,
az énekesnő - akiben a másik három
nőalak tulajdonságai is egyesülnek - a
Don Giovanni előadására. Ez ugyan-csak
kitetszik a szövegből, és a további

nészileg képzett tagokból verbuválódik,
és ezért kis létszáma ellenére is minden
zenei igénynek eleget tesz.

Hagyományaihoz híven a Népszínház
most is csaknem minden szerepet két
énekesre osztott ki; azt bizonyára nem-
csak az az óhaj diktálja, hogy minél töb-
ben jussanak szóhoz, hanem az a gyakor-
lati szempont is, hogy megbetegedés
miatt ne maradjon el előadás. A címszere-
pet Csongor József és Hegedüs József
énekli; nekem az előbbi tetszett jobban,
még ha játékában némi darabosságot
éreztem is, de ez a premierláz számlájára
is írható. Szép tenorhangja azonban arról
győzött meg, hogy a művész a
Népszínház egyik erősségévé válhat.
Mindkét előadáson Bakonyi Ilona sze-
mélyesítette meg Olympiát, aki erőszakolt
merevség nélkül, mégis a romantika
világát érzékeltetve keltette életre a szép
babát. Hangi adottságai ugyancsak figye-
lemreméltóak; nehéz koloratúráriáját
roppant muzikálisan és tehetséggel adta
elő. Antoniát a látott előadáson Zöld
Ildikó énekelte, líraian és őszinte igyek-
véssel, Giuliettát, a szép kurtizánt pedig
Palojtai Zsuzsa úgy mintázta meg, hogy a
szerepbe hangban és játékban is egész
életsorsot sűrített, érzékletes eszközök-
kel.
A férfiak közül Hoffmann mellett ba-

rátja, Miklós megszemélyesítője, Németh
József azért kívánkozik az élre, mert az ő
feladata a mű prózai magyarázata is, és
ennek az énekes dicséretes szövegejtéssel
tesz eleget. Hoffmann vetélytársai, akik a
költő szenvedéseit és sikertelenségeit
előidézik, Kertész László értelmezésében
egyben Hoffmann démonai is. Ezt a
négyes szerepet Bordás Dezső elő-
adásában láttam; nála valamennyi figura
egyazon sátáni vonásokat hordozza, nem
engedve teret annak, hogy Hoffmann talán
egyszer legyőzhető ellenfelét lát-hassuk
benne. A démoniság nála a velencei
képben nyeri el létjogosultságát; ebben a
jelenetben a híres gyűrűáriát is meggyőző
erővel, szépen énekli. Iván Józsefet
említjük még meg a süket szolga
szerepében; ez a Ferenc jól ellenpontozza a
jelenet tragikumát. A rendelkezésre álló
szűk teret ügyesen és illúziót keltően töltik
ki Makai Péter díszletei, és a fantasztikum
látványát erősítik meg Rimanóczy Yvonne
jelmezei is.

Nem szívesen vállalom a polémiát
kollégáim véleményével, és ha ettől a
szokásomtól most mégis eltérek, arra Az
ezred lánya című Donizetti-vígopera
bemutatójáról az Új Tükörben olvasható

magyarázat nem látszik indokoltnak.
Ezek az apró szeplők azonban nem

homályosíthatják el a rendezés legfőbb
érdemét, hogy a valóság elemeit művé-
szien egyesíti a fantázia világával. Ta-
núbizonyság erre mindhárom, Hoffmann
elmesélte és álmaiban megelevenedő tör-
ténet, Olympiáé, Antoniáé és Giuliettáé.
(Megjegyzendő, hogy Kertész helyesen
visszaállította a képek közötti sorrendet,
aminthogy az is csak üdvözölhető, hogy
Hoffmann barátját, Miklóst végre férfi
énekli, ami jobban közelít a valósághoz, és
zeneileg is kellemesebb a fülnek.)

E képek korunkban ugyanúgy átélhetők,
mint Hoffmann vagy Offenbach idejében.
Es itt nem elsősorban a romantikus
meseszövésre, az élőnek hitt bábura, a
tükörkép elorzására, az énekléstől el-tiltott
lány tragikus halálára gondolok, hanem
arra, hogy mindenkinek vannak
beteljesületlen vágyai - legyen az nő, pénz,
siker, megvalósulatlan életcél
amelyekből az álmok birodalmába mene-
kül. Ha így értelmezzük a Hoffmann meséit,
akkor nagyon is modern opera ez,
amelynek van mondanivalója számunkra
is. Éppen ezt érezte ki a történetből Ker-
tész László, amikor a látványos és a káp-
rázatos zenével mindig összhangban álló
rendezésében kitekint a mára is.

Állandó segítőtársát, László Endrét, aki
karmesteri erényei mellett a kamara-
zenekarra való átdolgozás kényes feladatát
ezúttal is magára vállalta, a legnagyobb
dicséret illeti meg. Igaz, ez az offenbachi
muzsika, minden látszólagos könnyedsége
ellenére meglehetősen bonyolult, rafinált
hangszerelésű, és ha jelenlegi létszámában
az együttes nem is képes megfelelően
visszaadni például a Barcarola összetett
harmóniavilágát, a törekvés föltétlenül
méltányolható. Akárcsak a kórusé, amely -
említettük már - szólistákból, tehát
hangilag és szí-



recenzió ad okot. Azt írja a kritikus, hogy a
Népszínház „tevékenységének a
publicitása csekély - ha olykor van,
jobbára nem esztétikai jellegű, hanem a
társulat létének a kérdését elemzi,
váltakozóan támogató, illetve támadó
hangsúllyal".

Nos, ez az állítás több szempontból is
vitatható. Ma már a Népszínház ope-
ratársulatáról nem feledkezik meg a sajtó,
egy-egy bemutató valósággal szín-házi
eseményszámba megy, és ezt a bírá-
latoknak nemcsak a mennyisége, hanem a
színvonala is tükrözi. Ami számukat illeti,
azt hiszem, bármely vidéki operaegyüttes
megelégednék, ha annyi írás jelennék meg
premierjeiről, mint a Nép-színházéiról.
Ennél is fontosabb az a kérdés, hogy vajon
tényleg csak a létezés tényét regisztrálják-e
ezek a cikkek, és nem „esztétikai
jellegűek-e". Nos, minden további
bizonyítás helyett elegendő csupán Pernye
András kritikáira utalnunk. Az ő műítészi
rangja, bírálatainak közismerten magas
színvonala és mércéje, amely a színház
korábbi, a jelenlegieknél sokkal
kezdetlegesebb színvonalon álló
produkcióinál is érvényesült, igazolhat-ja,
hogy e társulatról már régebben sem
pusztán a fennmaradás érdekében kellett
szót emelni. Igaz, volt vita erről, de ezt a
múltat anakronizmus lenne a jelenbe
vetíteni. Ma már aligha van olyan szak-
ember és zenekritikus - ha pedig akad,
akkor bizonyára gondosan a véka alá rejti
ma már népszerűtlennek ható véleményét -
, aki nyíltan vállalná a meg-szüntetéssel
vagy akár a működési feltételek
korlátozásával járó bonyodalmakat.

Azért térek ki erre a kérdésre, mert az e
cikkben méltatott három előadás közül
talán Az e z r e d lánya az, amely a
legmeggyőzőbben bizonyítja e társulat
létjogosultságát. Már önmagában az a tény
is figyelemre méltó, hogy húsz évvel
bemutatója után tűzte ismét műsorára a
bájos Donizetti-művet a Népszínház. Ez a
stabilitásnak egyik jellemző vonása. Ha a
társulat irányítói úgy érzik, hogy tudnak
még újat mondani egy korábban már
játszott műről, ez nemcsak a fenn-
maradásnak, hanem a továbbjutásnak és az
előrelépésnek a biztató jele.

Donizetti több népszerű műve között
ugyan nem az elsők között foglal helyet Az

ezred lánya, de kétségtelen, hogy ez a mű,
a maga zenei igényességével, gazdagon
áradó olasz bel canto-világával eljut a
francia nagyoperettnek szállást teremtő
alkotásai, Lecocq, Hervé, Planquette,
Audran, Messager és minde

nekelőtt Offenbach munkái számára.
Valószínűleg nem ez volt Donizettinek,
ennek a legendásan könnyen és gyorsan
alkotó komponistának az elsődleges célja,
inkább az, hogy nápolyi üldöztetésétől, a
cenzúra tilalmaitól szenvedve Párizsba
költözvén bebizonyítsa, nem-csak olasz,
hanem francia szövegű librettóra is képes
maradandó művet alkotni.

Maga a szöveg, Saint Georges és
Bayard munkája nem jobb és nem
rosszabb korának más, valószínűleg
ugyan-csak sebtében készült librettóinál.
Napoleon egyik gránátosezrede a
harctéren talált, oda kitett csecsemőt
fölneveli, és valamennyi marcona harcos
kissé a magáénak vallja Marit Aki persze
közben fölcseperedik, szemrevaló lány
lesz, és a természet parancsainak
engedelmes-kedve szerelmes egy kedves
parasztfiúba, Tonióba. Ez a vonzalom
azonban már az ezred íratlan törvényeibe
ütközik, hiszen csak a nevelőapák joga
lehet meg-határozni, hogy kit szeressen
Mari. A vígjátékok szokásos fordulatai
szerint folytatódik a cselekmény, kiderül,
hogy a harctéren föllelt csecsemő főúri
család sarja, akit tizennyolc évvel ezelőtt
véletlenül hagytak el. Mari nagynénje, ki
e titkot fölfedi, előkelő otthonába viszi az
ezred kedvencét, és ott rangjához illő
vőlegényt keres számára. ,\ terv azonban
meghiúsul, mert Mari a szív szavára
hallgat, és a harctérről szerencsésen
visszaérkezett Toniónak adja a kezét.

Az eged lánya szövegében talán ez az
egyetlen nem szokványos fordulat, hiszen
Tonióról nem az derül ki, hogy ugyancsak
előkelő család sarja, hanem tényleg svájci
parasztfiú, aki a csatákban tanúsított vitézi
magatartása miatt lépett elő közlegényből
tisztté. Ez meg-lehetősen plebejus
fordulat, amely jól beleillik 1840-ben, a
párizsi bemutató

évében a francia forradalmi eseményeket
megelőző időszak légkörébe.

Ma már természetesen a legcsekélyebb
ilyen időszerűséget is elvesztette Az ezred

lánya, bár nem biztos, hogy ennek híján
volt az 1844-es pesti nemzeti szín-házbeli
bemutató idején, és még korábban, 184o-
ben, Miskolcon, amidőn Déryné játszotta
Kilényi Ede társulatában a Donizetti-
vígopera címszerepét. Meg-maradt
azonban a franciás könnyedséget árasztó,
katonás dallamokkal átszőtt muzsika, jó
néhány mutatós és az énekessel szemben
nagy igényeket támasztó ária. Köztük az
egyikben, amint ez Luciano Pavarottinak,
a világhírű olasz tenoristának a
Zeneműkiadónál megjelent élet-rajzában
olvasható, kilenc magas cé található, amit
-- sok társával ellentétben - a művész
rendre ki is énekel.

Bizonyára nem e bravúrária tökéletes
megoldása sarkallta az újabb bemutatóra a
Népszínház társulatát, hanem maga a
kedves, játékos cselekmény és az a sodró
lendületű muzsika, amely a zenében
kevésbé tájékozott hallgatóhoz is könnyen
utat' talál. Rendezésében Kertész László
ezúttal is a színes effektusokra helyezte a
hangsúlyt, és munkájából most is
kiragyog a színvonalas szórakoztatás
igénye. A színpadi cselekménnyel dúsított
és értelmezett nyitány után - amely a
bábjáték, a pantomim és a tánc mellett a
rendezőnek ugyancsak kedvelt színpadi
eszköze - jókedvvel előadott cselekmény
részesei lehetünk. Helyet kap benne a
vidámság, a szerelem, de a humánum is,
amely ugyancsak nem idegen sem
Donizetti, sem a Népszín-ház világától.

Az emberséget itt mindenekelőtt Mari
nevelőapjai, a gránátosok jelentik, akik
féltő szeretettel igyekszenek védencüket
minden bajtól megóvni. Csak a szerelem-
től nem tudják megvédeni, de hiszen ez
nem is feladatuk. Az ő kötelességük

Mascagni Parasztbecsülete a szegedi Nemzeti Színházban (Réti Csaba és Gurbán János)



pusztán annyi, hogy ha már Mari az ő
megkérdezésük és beleegyezésük nélkül
választott, az méltó legyen a gárda be-
csületéhez. Miután Tonio erről is bizony-
ságot tett, most már semmi akadálya ket-
tőjük nászának. Ezt a bájos mesét kedves
könnyedséggel játszatja el énekes színé-
szeivel Kertész. Ha némely szereplő
erőlteti is a komorságot, vagy külsőd-leges
eszközöket alkalmaz is egy-egy vígjátéki
feladat ellátásához, a végső eredmény
mindenképpen a társulatot, valamint
László Endre kiszenekarra való átiratát,
biztonságos és a színpadszerűséget
hangsúlyozó vezénylését igazolja.

Tapasztalható, hogy a karmester keze
alatt a zenekar fokról fokra fejlődik, és
ugyanez mondható el az énekesek szín-
vonaláról is. Kórusos opera lévén ezúttal is
nagy feladat hárul a közreműködőkre, akik
nemcsak szólistákként, hanem katonákként
vagy a főúri társaság tagjai-ként is
helytállnak.

Ha nem is meglepetés Bakonyi Ilona
kedves egyénisége - mert értékes tulaj-
donságairól már korábban is meggyő-
ződhettünk -, mindenképpen öröm ezzel az
iskolázott hangú, üde bájjal, cserfes
humorral, némi romantikával játszó
énekesnővel a színpadon ismét találkozni.
Címszerepét harmatos kedéllyel, népies
ízekkel formálja meg, a Donizetti-zene
világában pedig teljesen otthonosan
mozog.

Jó társa ebben az általunk először látott
Pető András, akinek értékes tenorhangja
nagymértékben előrelendíti az előadás
színvonalát, meseszerűen naiv

játéka pedig gondosan illeszkedik a ren-
dezői elképzelésekbe. Talán nem tévedünk
nagyot, ha komoly jövőt jósolunk ennek a
rokonszenves fiatalembernek, akiről máris
elmondható, hogy színpadra termett hős.
Van némi túlzás Bordás Dezső játékában,
amikor a gyáva, pipogya, bugyuta
hoppmestert olykor kulisszahasogató
eszközökkel igyekszik még nevet-
ségesebbé tenni, de ez a manír -korábban
említettük már - a Népszínház egyéb
produkcióiból sem hiányzik. Valahol ott
bujkálhat mögötte az a szándék, hogy az
ilyen manírok segítségével az operát
ritkán vagy sohasem látott közönség
jobban megnyerhető a műfaj számára.

A szereplők sorából még kiemeljük
Németh Gábort, a kellőképpen harcias,
zord őrmester alakítóját, aki azért derűs
mosollyal sejteni engedi, hogy e marcona
külső jólelkű, érző embert takar. Makai
Péter és Rimanóczy Yvonne most is
bebizonyították, hogy kis színpadon és
kevés szereplőt is lehet - bizonyára nem
túlságosan sok pénzből - esztétikusan
elhelyezni és az egész cselekményt
látványossá tenni. Ebben fontos szerepe
van, akár a korábbi produkciókban Barta
Judit táncainak, a második felvonás
nyitóképéhez tervezett koreográfiája jó
ízléssel vezeti be a nézőt a cselekmény
hangulatába.

Szegedi Nemzeti Színház

Nem tudhatom, a véletlen rendezte-e így,
vagy a színház tudatos műsorpolitikájából
következik, hogy a szegedi társulat
egymást követő három opera-

bemutatója, illetve felújítása, állandóan
fölívelő tendenciát mutatott. Míg a
Parasztbecsület-Bajazzók előadásán né-hány
kiemelkedő alakítás emlékét a csap-
nivalóan rosszul, olykor hamisan éneklő
kórus aligha feledtethette, addig A sevi l l a i
borbély produkciója már lényegesen jobb
volt, Smetana operája, Az eladott
menyasszony pedig a Szegedi Nemzeti
Színház legjobb, legnemesebb hagyomá-
nyaira emlékeztetett.

Mielőtt az előadásokról részletesen
szólnék, szeretném elfelejteni azt a pilla-
natot, amidőn a jegyszedő az első elő-adás
kezdetén kezembe nyomott egy két-lapos
nyomtatványt, azzal a felirattal, hogy 100
éves a Szegedi Nemzeti Szín-ház. Nos, én
az ottani vezetők helyében inkább
hallgatnék erről az évfordulóról, amely
még jobban eszünkbe idézi, hogy e
jubileumot a moziteremben kellett át-
vészelnie a társulatnak. Észokokkal ugyan
az arra illetékesek megindokol-hatják,
miért késlekedik a színház újjá-építése, de
ez a szegedieket aligha vigasztalja meg.
Nem feladatom a késésre magyarázatot
keresni, inkább a közönséget becsülöm,
amely a hanyagságok ilyen láncolata után
is elmegy a zenés előadásokra teljesen
alkalmatlan terembe operát hallgatni. De ki
tudja, meddig teszi ezt meg, amidőn a
magyaron kívül a mind több külföldi
állomást is fogható tévé-ben szebbnél
szebb előadásokat hallgat-hat, nézhet.

A válasz helyett térjünk inkább vissza
témánkhoz, elsőként a páros csillaghoz,
Mascagni Parasztbecsület és Leoncavallo
Bajazzók című operáinak előadásához. E két
művet mindössze két év választja el
egymástól, és mindkettő a milánói
Sonzogno cég 1890-ben kiírt pályázatára
készült. De míg Mascagni műve elnyerte
az első díjat, Leoncavallóét - tekintettel
arra, hogy kétfelvonásos opera lévén, nem
tett eleget az egyfelvonásos
követelményének - kizárták a pályaművek
közül. Ennek ellenére a cég fölfigyelt az
opera értékeire, és éppen két évvel a
Parasztbecsület 1890. május 17-i római
bemutatója után, 1892. május 17-én a
Bajazzókból tartottak premiert a milánói
Scalában. Azóta a két mű általában együtt
kerül színre, ha történtek is kísérletek arra,
hogy az olasz verizmo egyik vagy másik
alkotását különválasszák, és egyéb
kisoperával, esetleg balettel egészítsék ki,
ezek a próbálkozások rendszerint kudarcba
fulladtak.

Bizet Carmenjének 1875-ös párizsi

Juhász József, Bárdi Sándor, Németh József és Vámossy Éva a Bajazzók szegedi előadásában



bemutatója óta először fordult elő, hogy e
két olasz mű saját koráról úgy szóljon,
hogy azt a közönség hitelesnek ítélje meg.
Mascagni operája 1880-ban egy szicíliai
faluban játszódik, Leoncavallóé pedig
1865-ben, egy ugyancsak dél-olasz-
országi, calabriai községben. Mindkét
helység elmaradottsága eléggé köztudott, a
vendetta itt, a mezőgazdaságban
foglalkoztatottak aránytalanul magas szá-
ma ott ma sem elsősorban magas fokú
kulturáltságáról teszi ismertté e két terü-
letet. Igy hát a halálos kimenetelű pár-baj
a Parasztbecsületben és az ugyancsak
halállal végződő vándorkomédiás-tragédia
a Bajazzókban szintén sok párhuzamot
mutat. Ha ehhez ideszámítjuk, hogy
mindkét történet időpontja egy-egy ka-
tolikus ünnep, húsvét vasárnap, illetve
Nagyboldogasszony napja, még világo-
sabbá válik az együttes előadás indoka.

Annak ellenére, hogy az előzőekben azt
igyekeztem bizonygatni, e két nép-szerű
olasz opera mennyire összetartozik, sőt
zenéjében egymást egészíti ki, az általam
látott szegedi előadáson úgy tűnt föl,
mintha nem is ugyanaz a társulat adta
volna elő a két művet. Cser Miklós
vezényletével a zenekar ugyan a
Parasztbecsületben jól indított, de a töre-
dezett hárfajáték már előre vetítette annak
árnyékát, hogy a muzsikusok nem
mindenben engedelmeskednek a dirigens
akaratának. Ez még jobban beigazolódott a
kórusnál, amely olykor úgy szólt, mintha
egy amatőr együttes most ismerkednék az
előadásra váró művel. Ki-váltképp a
gyönyörű húsvéti kórusnál meredtünk
kétségbeesetten a színpadra: vajon miképp
szabad ilyen műkedvelő szinten énekelni
ezt a remekművet. Valósággal
szentségtörésnek véltem a kórus
közreműködését; a tenorszólam tagjai
néha olyan hamisan énekeltek, hogy ilyen
vétekért a valahai gimnáziumom pompás
fülű énektanára már régen ki-vágott volna
az iskolai karból.

A csoportos közreműködők nem ki-
elégítő színvonalú teljesítményéért sze-
rencsére a szólisták sok mindenben
kárpótoltak. Közülük elsősorban Misura
Zsuzsa és Réti Csaba mentették meg az
előadás becsületét. Előadásukban
Santuzza és Turiddu kettőse a produkció
csúcspontja volt, és mind hangban, mind
játékban kiemelkedtek az együttesből.
Misura Zsuzsa - Horváth Zoltán nagyon
átgondolt rendezése jóvoltából - azt a
fiatal szicíliai parasztlányt állította elénk,
akit a végső elkeseredésbe

kerget a csapodár legény, valamint annak
szerelme, Lola. Az intermezzo alatt a
rendező eljátszatta Santuzzával a gyer-
meket váró lányt, jóllehet ez a motívum
csak Verga novellájában található, ahon-
nan témájukat a Parasztbecsület szöveg-
írói merítették. Misura a földről felvett
kendővel úgy játszadozik, mintha kis-
dedet szorongatna karjai között, és ennél
a pontnál válik igazán drámaivá a törté-
net.

Az is az előadás előnyére válik, hogy
ezúttal két, korban nagyjából azonos
életkorú és egyenlő esélyű férfi vetélke-
dik egymással, nem pedig egy öregedő
fuvaros, aki irigységgel párosult félté-
kenységgel értesül felesége, Lola csalfa-
ságáról. Réti Csaba nemcsak kitűnő hangi
diszpozíciójával, hanem játékával is
hitelesíti a Lola szépségétől megsebzett
parasztfiút, és Németh József, aki az olasz
nyelvű előadáson bámulnivalóan szép
kiejtéssel, bár olykor meglehetősen mo-
dorosan énekel, azonos eséllyel vesz részt
a harcban, amit előadásmódja ugyancsak
elhihetővé tesz.

Mindenképpen a realista stílusú elő-
adás előnyére válik, hogy Lola szerepé-
ben Bálint Ilona rendkívül vonzó, deko-
ratív jelenség. Csáberejű dallamával, ka-
cérkodásával azt az érett asszonyt játssza
el, akiért a bortól is fölhevített két férfi-
nak érdemes életre-halálra harcolnia.
Gortva irén Luciája jól illeszkedik a mű
drámai vonulatába.

Mintha nem is ugyanazon az estén
ülnénk a szegedi nézőtéren, amikor a szü-
net után a Bajazzók előadása következik.
Jóllehet kezdetben Cser Miklós keze alatt
az előjátékban harsány és rikító a
zenekar, ám az összhatás fokozatosan
megjavul, különösen a két felvonást
összekötő közzenében, amidőn a szép
hegedűszóló külön kiemeli a tehetséges
muzsikusok produkcióját. Ebben a zenei-

leg sokkal kellemesebb második részben
a kórus is lényegesen szebben énekel.
Igaz, feladata is kevésbé súlyos - inkább
csak mutatós mint a Parasztbecsület ben.

Míg Mascagni operájában az előadás
Santuzza és Turridu kettősében ért el
legmagasabb pontjához, a Bajazzókban ez
rögtön bekövetkezik, mihelyt Tonióként
Gyimesi Kálmán elénekli a Prológot. Ez
a népszerű szám, amelyet világszerte a
legnagyobbak énekelnek - a nemrégiben
elhunyt Tito Gobbinak is egyik
leghíresebb produkciója volt - Gyimesi
kitűnő előadásában póztalanul szólal
meg, a mű lényegébe hatoló, színház és
valóság viszonyát mesteri eszközökkel
föltáró művészettel. Igaz, később a
baritonista játéka föllazul, és fölösleges
mozgásával nemcsak önmagára hívja föl
túlzottan a figyelmet, hanem eltereli kissé
a néző gondolatait a cselekmény
fősodráról.

Caniót, az öregedő és ezért az ifjú, szép
feleségére joggal féltékeny vándor-
komédiást Juhász József elhitető erővel
alakítja, megértetve társaival és a közön-
séggel, hogy mit jelent számára Nedda
hűtlensége, esetleg eltávozása. Ha a preg-
nánsan bel canto-szerepet olykor hangi
nehézségek akadályozzák is a szólam
íveinek teljes kibontásában, két áriáját
biztonságosan adja elő. Kitűnő játékkal
és nagyon szép hang, jó előadókészség
birtokában formálja meg Neddát Vá-
mossy Éva, aki rendkívül gazdag színészi
eszköztárral is rendelkezik a férje
rabigájában szenvedő, boldogságra vágyó
asszony alakjának ábrázolásához.
Csizmadia László Beppója és Andrejcsik
István Silviója ugyan nem ezen a magas
színvonalon, de jól illeszkedik az előadás
folyamatába.

A Parasztbecsületnél csak közbevetőleg
szóltam, de itt külön kívánok beszámol-

Réti Csaba, Gregor József és Gyimesi Kálmán A sevillai borbélyban (szegedi Nemzeti Színház)



ni Horváth Zoltán rendezéséről. Ezt az
indokolja, hogy míg Mascagni operájában
a néző - más lehetőség híján - meg-
elégedhetett szép tablók sorozatával és a
konfliktusok egyszerűbb ábrázolásával, a
Bajazzókban sokkal nagyobbak a
követelmények. Itt az előadáson belül
színre kell vinni egy rövid darabot,
amelynek megjelenítését külön megnehe-
zíti annak commedia dell'arte jellege. Nos,
az az aprólékosan kidolgozott játék, amely
már a Prológban megmutatkozott, a
későbbiekben még hatásosabban
érvényesül. A második felvonás színház a
színházban jellege rendkívüli színészi
teljesítményt kíván meg az énekesektől,
akiknek a tragédiát megelőző percekben is
azt kell érzékeltetniök, hogy Canio
fétékenységi jelenete még a rögtönzött
komédiási játékhoz tartozik.

Két függönyről kell külön megemlé-
kezni. Az egyik a vándortrupp színpadán
látható, és hevenyészetten összetákolt,
amelyet keserű áriája után Canio húz le, e
mozdulattal mintegy kettéválasztva a
színész és a magánember életét. A befe-
jezéskor két függöny egymás után gördül
le, a színházi és a színpadi kortina, és ez
már valóság és művészet összefo-
nódásáról, az egyiknek a másikba való
átjátszásáról tesz vallomást.

Mindkét opera díszleteit Csikós Attila
tervezte, az ő varázslatos tehetségének
már nem először adózunk elismeréssel.
Mert valóban szemfényvesztés, bűvészet
és mágia az, ahogyan Csikós a Pa-
rasztbecsületben egy falu főterét, a
Bajazzókban az amúgy is kicsiny
színpadon egy másik, de még mindig
bejátszható színpad képét varázsolja
elénk. Vágvölgyi Ilona jelmezei mindkét
operában rendkívül hangulatosak, és jól
érzékelte-tik a Parasztbecsületben a falusi
nép ünnepélyes áhítatát, a Bajazzókban a
komédiások ruházatának rikító tarkaságát.

Míg az előbbi előadást főképpen a
Parasztbecsület gyöngén megoldott kóru-
sos és zenekari részeiért el kellett ma-
rasztalnom, Rossini ugyancsak nagyon
népszerű vígoperájának, A sevillai bor-
bélynak színrevitele sokkal jobban sike-
rült. Már a Molnár László karmesteri
pálcája nyomán fölcsendülő nyitány is azt
az érzést kelti, mintha nem ugyanazt a
zenekart hallanánk, mint korábban. Ez a
pergő ritmusú, önálló koncertdarab-ként is
gyakran hallható előjáték olyan remek
előadásban szólal meg, ami neves külföldi
dalszínházaknak is becsületére

válnék. A dirigens, aki egyben a társulat
karigazgatója, jól kézben tartja a kórust,
amely rendkívül plasztikusan, szép dal-
lamformálással énekel, bár igaz, hogy
feladata is egyszerűbb, mint az előző két
operában. Később ugyan fölfedezhető
némi pontatlanság és bizonytalanság a
zenekarban, de ez mit sem változtat a
produkció viszonylag magas színvonalán.

Horváth Zoltán rendezésének orosz-
lánrésze van a sikerben. Munkájában meg-
őrizte a Beaumarchais darabja nyomán
keletkezett opera naiv hamvasságát, me-
seszerű báját, és nem kívánta a műre kí-
vülről ráaggatott ötletekkel elvonni a
gyönyörű, dallamos zenéről a figyelmet.
Mindvégig a plebejus humor uralja a
színpadot, amelyen a korabeli magyar és
francia vígjátékokból ismert figurák
vidáman komédiáznak. Néhány kedves
ötlet, mint például a villámlás érzékelte-
tése díszletmozgatások segítségével, vagy
a hangulati változások világítással való
jelzése is külön üde hangulatba von-ja a
játékot.

Jelentős szerepet vállalnak az előadásban
a Huros Annamária tervezte jelmezek,
amelyek a szereplők egyéniségét is
meghatározzák. Ezek a meseszerűen
rikító, hol hivalkodóan cifra, hol meg-
ejtően szép kosztümök, mint például a
Basilio meggypiros köntöse alatt viselt
barna mellény, az őrjárat égővörös, har-
sányan kiáltó ruhája, vagy Rosina fehér
tüllcsipke öltözete mind kifejeznek va-
lamit a mű eszmevilágából is. Csikós
Attila most is remekelt, amikor a szín-
padra álmodta egy délvidéki város fő-terét,
oldalt a házak jelzéseivel, de ezzel és a
perspektivikus ábrázolással is jól kitágítja
a színhely szűk határait.

Ebben a közegben, amelyben Bartolo
doktor csúfos fölsülése, Rosina és Al-
maviva násza végbemegy, a játék híven
igazodik Rossininak mindössze huszon-
négy éves korában írt és gyorsan világ-
sikerre szert tett zenéjéhez. Két szereplő
egyénisége teszi különösképpen sikeressé
a szegedi előadást. Az egyikük Vámossy
Eva, aki most a Bajazzók Neddájánál is
megragadóbb figurát formál meg Bartolo
gyámleányaként. Rosina szépen előadott
belépője után Vámossy nem azt a szende
szüzet játssza el, akit korábbi előadásokból
megszoktunk, hanem olyan cserfes,
házsártos, mintha Donizetti Don
Pasqualejának Norinája volna. Lehetne
ugyan vitatkozni ezen a játék-fölfogáson,
amely egy csitri gyors érését

és öntudatosodását mutatja be, de mert a
művésznő elhiteti velünk az ábrázolt
figura igazságát, ezzel meggyőz a rende-
zés és az ő elképzeléséről.

Gregor Józsefnek régi híres szerepe
Basilio, ezt játszotta már az 1971-es sze-
gedi előadáson is, és alakítja gyakorta a
budapesti Operaházban. Gregor nem is-
métli meg korábbi önmagát, hanem
partnereihez alkalmazkodva, szinte cir-
kuszi clownként végigkomédiázza az
előadást. Ezúttal nem veszi oly lopósra a
figurát, mint máskor, és pénzsóvársága is
visszafogottabb, ám a jellegzetes bohózati
elemek most sem hiányoznak ala-
kításából. Azt már aligha szükséges em-
líteni, hogy a híres Rágalomáriába, ame-
lyet Székely Mihály óta nem hallottunk
ilyen szépen előadni, új és új színészi ele-
meket hoz (rögtönöz ?).

A kettős szereposztású darabban az
általam látott előadáson Egri László
alakította Figarót, kedvesen mulattatva,
belépőjét kellemes énekhangon - bár
nehezen érthető szövegejtéssel - adva elő,
és az együttesekben is tisztességgel
helytállva. Kenesey Gábor Bartolója sem
nyújtja hangilag azt a színvonalat, amelyet
régebben a színház akkori tagja-ként
Sinkó György képviselt. Kenesey
megmarad a szerep hagyományos
sémáinál, akárcsak Bertaként az egyéb-
ként szép hangú, de most nem a legjobb
formáját mutató Lengyel Ildikó.

Nemcsak a megemlékezés okán - száz-
hatvan évvel ezelőtt született és száz évvel
ezelőtt hunyt el Bodrich Smetana, a cseh
opera megteremtője - volt illendő Az
eladott menyasszonyt műsorára tűznie a
szegedi színháznak, hanem azért is, mert
ez a világszerte játszott vígopera hosszú
ideje hiányzik a hazai színházak
műsorrendjéről. Pedig ez a népies motí-
vumokban bővelkedő, rendkívül in-
venciózus hangszerelésű és dallamgazdag
mű méltán kérhet helyet operaszínpadaink
repertoárjában. Játszották is nem sokkal a
felszabadulás után, Vaszy Viktor első
szegedi korszakában, azután 1949-ben
Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv
tüneményes rendezésében fölújították a
budapesti Operaházban, és csak-nem egy
évtizeddel ezelőtt műsorára tűz-te hatásos
előadásban a mai Népszínház őse, a
Déryné Színház operatársulata is.

Smetana művészete azért sem közömbös
számunkra, mert a komponáláshoz nem
utolsósorban Liszt Ferenc adott ösz-
tönzést. A cseh zeneszerző 1848-ban le-
velezésbe kezdett a nála tizenegy évvel



idősebb Liszttel, akivel azután 1 8 57-ben
és t859-ben személyes kapcsolatot is
teremtett Weimarban, a magyar művész
akkori tartózkodási helyén. Az iránta
érzett tisztelet ösztönözte Smetanát arra,
hogy 1865. augusztus i 5-én részt vegyen a
Szent Erzsébet legendája bemutatóján a
Vigadóban. Liszt közvetlen hatása ugyan
legföljebb a Hazám című zenekari
ciklusában fedezhető fel, különösen e
darabok programszerű jellegében, ám a
magyar művész inspiráló ereje, számos
tanácsa bizonyára nem maradt eredmény-
telen Smetana számára.

Az operettesen naiv, az utolsó per-
cekben jóra forduló történet szövegét
Karel Sabina írta, aki Smetana A

branderburgiak, Csehországban című első
operájának is librettistája volt. Ez a törté-
net valóban operettnek készült; Smetana
ezzel az igénnyel komponálta is meg,
hogy később a prózai szövegrészek
recitatívóra cserélésével és új zeneszá-
mok, táncok beillesztésével három fel-
vonásos operává formálja. Ma már ter-
mészetesen mindenütt ezt a változatot
adják elő, amely a Hazám-ciklus
Moldvaképe mellett Smetana mindmáig
legnépszerűbb művévé vált.

A bevezetőben említettem már, hogy
az 1983/84-es szegedi operaévad
érdekesen fölívelő tendenciát mutatott,
amely A eladott menyasszonyban érte cl
csúcs-pontját. Manapság egyre ritkábban
emlékszik vissza a színház - legföljebb
né-hány olyan művésze, akiket a kiváló
dirigens, zenei szervező és inspirátor
nevelt énekessé - Vaszy Viktor két fény-
lő szegedi korszakára, de tagadhatatlan,
hogy ennek hatása ma is érződik. Mert mi
másnak fogható föl, ha nem az ő kez-
deményezte jó hagyománynak, hogy a
szegediek ritkán vagy egyáltalán nem
játszott Verdi- és Donizetti-operák be-
mutatói mellett olyan művet illesztettek
műsorrendjükbe, amely hazánkban másutt
nem hallható.

Mindez azonban még kevés volna az
üdvösséghez, ha a Smetana-vígoperát
nem olyan kimagasló színvonalon adták
volna elő, ahogyan alkalmam volt a
premieren hallani. Ebben a munkában
fontos szerep jutott két csehszlovák ven-
dégnek, Astrid Sturova koreográfusnak és
Premysl Koci rendezőnek, a prágai
Nemzeti Színház művészeinek. Koci
rendkívül érdekes pályát futott be eddig;
első osztályú röplabdajátékos volt, majd
énekessé képezte át magát. 1949-ben a
prágai Nemzeti Színház tagja lett, és

hat esztendő alatt negyven opera fősze-
repét tanulta meg. Közben filmezett is,
majd számos külföldi vendégszereplés
után rendezni kezdett. 1969-től a Nem-
zeti Színház igazgató-főrendezője és a
Csehszlovák Televízió műsorigazgatója
volt, és hogy munkásságából a pedagó-
gia se maradjon ki, jelenleg a prágai
Művészeti Akadémia tanára.

E sikeres pálya sok-sok tapasztalatát
híven őrzi szegedi rendezése is. Enged-
tessék meg itt egy személyes megjegy-
zés. 1957 óta csaknem minden vidéki
operabemutatón és fontosabb fölújításon
részt vettem, de gyakorlatomban ritkán
fordult elő, hogy valamennyi mű-vész
elégedett lett volna a rendezővel. Nem
így most Szegeden, ahol nemcsak a
bemutató után, a vendégek tiszteletére
rendezett, meghitt hangulatú bankett,
hanem az énekesekkel folytatott
beszélgetés is megerősített abban, hogy
a prágai művészt a társulat szívesen fo-
gadta. Ebben bizonyára szerepe volt Koci
pedagógiai érzékének és operaénekesi
tapasztalatainak is, de elsősorban annak,
hogy a prágai rendező természetesen
tökéletesen ismeri a csehek nemzeti ope-
rájának minden taktusát, és azt a szín-
padi munkában hasznosítani képes. Mes-
terkéltség nélkül teremti meg egy kép-
zeletbeli cseh falu mindennapi életét, vi-
dám és komolyabb hangulatát. Prózai
színpadon is helytálló figurákat hoz a
színpadra, amelyet állandóan mozgásban
tart, de ahol helyet biztosít a lírának, a
gazdagon áradó érzelmeknek is. Jó társa
ebben a vendégkoreográfus, aki a
parányi területre olyan gazdag fantáziájú
népies táncokat tervezett, ami szinte a
csodával határos. Megvallom, az elő-adás
előtt nehéz volt elképzelni, hogyan
fogják a táncosok e színpadon előadni a
polkát, a furiantét, a skocnát, de úgy
látszik. a tehetség nem ismer korlátokat.
A hangulatos, szép táncok nagymérték-

ben színesítik az amúgy is látványos elő-
adást.

Oberfrank Géza, a színház és a Szegedi
Szimfonikus Zenekar főzeneigazgatója
kettős feladatot vállalt az opera
előadásában. Újra fordította a művet,
amelynek magyar szövege könnyen éne-
kelhető, és a fülnek is tetszetős. Ober-
frank humorára vall, hogy egyik áriájá-
ban Kecal szájába adja az ismert Petőfi-
sort: kedved követendi gyász, amivel a
magyar nézőt közelebb hozza a cseh
komponista vidám operájához. A dere-
kas Fordítói munkát megtetézi azzal a ze-
nei előkészítéssel, amely az egész társulat
számára fényes eredményt hozott. Ve-
zénylése a dallamok karakterisztikus
megformálásával, a kitűnően előadott,
koncerttermekben is gyakorta hallható
nyitánnyal külön jelentőséget adott a
produkciónak.

Vámossy Éva, akinek tehetségéről a
Bajazzók Neddájaként már beszámoltunk,
ebben az operában még magasabb
színvonalat ért el. Poétikusan előadott
áriája az első felvonásban máris beveze-
tett a mű gazdag zenei világába, amely-
nek egyik legfőbb meghatározója ő volt.
Gregor Józsefről egyre nehezebb vala-mi
újat mondani. Ennek az istenáldotta
tehetségű művésznek a pályafutását a
kezdetektől fogva szerencsém volt végig-
kísérni, és örvendezve tapasztalhattam
lépésről lépésre a fejlődését nemcsak
romantikus, hanem modern operákban,
amellett oratóriumokban és a daléneklés-
ben is. Kecal, a házasságközvetítő pa-
rasztosan rafinált szerepében Gregor is-
mét remekel; mély tüzű basszushangját
mulattató játék egészíti ki. E kitűnő éne-
kes a színpadra varázsol egy figurát, aki
furfangjával vihart kavar, szerelmeseket
szakít el egymástól, ám a kéjsóvár
házasságközvetítő e könnyed cselekmény
logikája szerint a darab végén megsem-
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misül, mert praktikáira fény derül. Mind-
ezt Gregor úgy adja elő, hogy szinte
mindvégig komoly marad, csak belülről
mosolyog az együgyűek hiszékenységén.

Réti Csabáról A sevillai borbély Alma-
vivájaként azért nem szóltunk külön, mert
ezt a roppant muzikális, jól képzett
művészt, aki hosszú ideje a szegedi tár-
sulat egyik legrangosabb tagja, nem akar-
tuk elmarasztalni, az udvarias frázis pedig
méltatlan hozzá. Most azonban kény-
telenek vagyunk megmondani, hogy a
művésznek korábban megbírált fogyaté-
kosságai, például az erősen forszírozott
magas hangok, a dallamívek megtörése,
megbicsaklása, már-már modorossá váló
túlzásai ezúttal ismét kiütköztek. Olyan
sokszor láttuk-hallottuk - nem utolsó-
sorban oratóriumokban - kitűnő formában
Réti Csabát, hogy őszintén remélhetjük:
keményebb önkontrollal és nagyobb
művészi fegyelemmel visszatalál régebbi
jó formájához.

Gurbán János, Halászi Éva, Szakály
Péter, Karikó Teréz, Szabady József és
Lazi Júlia jól megoldott epizódjai mellett
külön elismerés illeti Bárdi Sándort, aki
egy könnyen a ripacskodás felé tévedhető
figurát nagyon jól teremtett meg Smetana
operájában. A dadogós Vencelt énekli-
alakítja, anélkül, hogy rájátszana az
amúgy is mulatságos figurára; ő úgy méla
és bamba, hogy közben érezteti, alapjában
véve a hebegő parasztfiú melegszívű
ember.

A kitűnően előadott opera falusi udvarát
Varga Mátyás színes fantáziája tágította ki
egy jellegzetes cseh falu agórájává, ahol a
pergő események lezajlanak, a szereplőket
pedig, különösen a tehetséggel
közreműködő táncosokat Molnár Zsuzsa
öltöztette tarka köznapi és ünneplő
ruhákba. A színlapon örömmel fedeztük
föl rendezőasszisztensként Horkits
Erzsébet nevét; örömünk annak szólt,
hogy a színház ily módon is meg-becsüli
tapasztalatokban gazdag művészeti titkára
- és hadd legyek elfogult: a Szegedre
látogató kritikusok legszívélyesebb
háziasszonya - tevékenységét.

RÁCZ GYÖRGY

Operettvilág

E sorok írója nem szaktudós és nem kri-
tikus, mindössze szereti az úgynevezett
könnyű műfajt, és élete egy szakaszában
szorgalmasan művelte is azt. Megalkotta a
rádiósoperettet, s ezen belül meg-szerezte
a Rádiónak a máig is egyetlen Kossuth-
díjjal jutalmazott zenéjű daljátéknak, a
Csinom Palkónak megérdemelt sikerét. Egy
éven át volt a Fővárosi Víg Színház
művészeti vezetője, ahol először lépett
pesti színpadra Rajz János, és életé-ben
utoljára Medgyaszai Vilma, s ahol egy
éven belül két revü ment százötven-
százötven előadásban: a Peleskei nótárius és
a Címe ismeretlen. Kétszemélyes, egész
estét betöltő zenés vígjátékát (zene:
Csanak Béla) száz alkalommal játszotta az
akkori Bartók Teremben, és százszor or-
szágos turnén Tábori Nóra meg Horváth
Tivadar; Kecskemét nemcsak bemutatta,
de még ugyanabban az évben fel is újította
Tamássy Zdenkóval írt operettjét, a címe:
A boldogságra jól vigyázz! volt, és a József
Attila Színházon kívül Békéscsaba és
Szabadka is játszotta Csiky Gergely
Kaviár című bohózatát, amelyet Fényes
Szabolcs és Szenes Iván társaságában
ültetett át zenés színpadra. Végül, de nem
utoljára, ez év nyarán a Zichy-kastélyban
immár hatszázadszor adják elő
határainkon belül Lehár A mosoly országa
című romantikus nagyoperettjét, s ennek
megújított szövegkönyvét is e sorok írója
„követte el".

Elegendő érv ez az alábbiak megírására?
A műfajt szeretem és féltem, éppen úgy,
mint az azt központilag művelő
intézményt. S ez azért nem kevés.

Szezonvég áprilisban .. .

Operettország vagyunk - szoktuk rossz-
májú és igaztalan pestiesen mondani, ami
persze csak annyira igaz, mint mondjuk a
rendőrviccek. Van viszont hazánkban egy
operettvilág, még ha sokan rosszallják is
ezt, még többen (sajnos a hivatásos
kritikusok nagy része) tudomást sem
akarnak venni róla. . . És e világ fővárosa
a Fővárosi Operettszínház, minden vidéki
színháznak (vagy szerencsére csak
majdnem mindegyiknek) ez a bevételt

gyarapító példaképe; minél több profitot
hoz, annál többet tudunk az úgynevezett
komoly műfaj istápolására fordítani. Hi-
szen volt e színháznak egy olyan - sze-
rencsére hosszú - korszaka is, amikor száz
előadás mindössze félsikernek számított,
és olyan politikai, műfajellenes légkör is
volt, amikor egy darabot csak Révai József
mindenható tapsa és nevetése avatott
sikerré, hozott vissza a szándékosan
előidézett és megjósolt bukásból.

Már-már úgy tűnt, hogy ez a színház
most, a Luxemburg grófja harmadik (1)
szereposztásával és negyedik (!) prima-
donnája bemutatkozásával jószerivel áp-
rilisban befejezte ez évi munkáját, ám a
szezon legutolsó heteiben lezajlott
musicalbemutató, a Kaméleon, mégis fi-
gyelmet érdemel. Ami magát a revü-
musicalnek hirdetett művet illeti, arról így,
pár mondatban sok jó nem mond-ható el.
Ami a műfaj-, illetve szóösszetétel
második részét illeti: a színjáték szö-
vegrésze meglehetősen sematikus, a jel-
lemek még az úgynevezett könnyű mű-
fajnál is szokatlanabb módon kontúr-
talanok és sablonosak, a társszerző-ko-
reográfus viszont önmagának állított fel a
műfaj elsődlegesnek feltüntetett
jellegzetességének, a revünek áthidalha-
tatlan akadályokat: pufajkában, ballonban,
micisapkában, de még szatirikusnak
elképzelt magyarosch táncképekkel sem tud
a sokkal többre hivatott és képes Bogár
Richárd mit kezdeni; a legtöbbet még a
darab alkotói közül Máté Péter valósított
meg a maga módján: zenéje kellemes,
néha slágerképes, és kulturáltan
hangszerelt.

Sokkal több örömet szerzett azonban az
a néhány észrevétel, amellyel némely
színész munkáját a későbbiekben írottak-
kal szemben magasabbra értékelhetjük.
Vonatkozik ez elsősorban Kovács Zsu-
zsára, aki mintha ebben a szerepben mu-
tathatta volna meg először, hogy mire és
az eddigieknél mennyivel többre is képes,
és Pagonyi Jánosra, aki kiemelkedő pálya-
kezdőből sok önpusztító év után ismét
legjobb formáját mutatja: alakítása messze
felülemelkedik a megszokott ope-
rettsablonokon. Kisugárzása még
darabbeli partnerére, Benkóczy Zoltánra is
hat: most először láttuk őt epizód-
szerepében mértéktartónak, eredetinek,
ízlésesen visszafogottnak; Udvarias Ka-
talin fokozottan igazolta szereplésével,
hogy nem primadonnaalkat, hanem je-
lentős jellemszínész, és Varga Tibor is
csak megerősítette kitűnő karakterizáló-
képességeiről alkotott korábbi vélemé-



nyünket, Gárday Gábor pedig kivételesen
nem énekesi, hanem színészi arculatát
mutatja, nem is rosszul; kár, hogy
képessége főként egy, évtizedeink ki-
emelkedő és immár halott művészének
kifigurázásában teljesedik ki, pedig az
említett kiváló prózai színész éppen eze-
ken a deszkákon aratta egyik legnagyobb
zenés sikerét, a My fair ladyben. A sze-
reposztás bőkezűségét igazolja, hogy pár
mondatos szerepre is olyan jellem-ábrázoló
vállalkozott, mint Hadics László; Póka Éva
viszont - bőséges rádió-és
tévébeharangozás után - sem tudta sajnos
igazolni, hogy született revüprimadonna-
alkat. Legjobban talán énekes-női
mivoltában állt helyt (bár a mikro-
fontechnika sokat levon az igazságos
ítélkezés lehetőségéből), de játékkészsége,
tánctudása s ami e műfajban mindennél
fontosabb: személyének szerényen hódító,
kevéssé varázsos kisugárzása is sok
kívánnivalót hagy maga után: revü-
primadonnaként helytállni még kevesek-
nek sikerült széles e hazában, s mi egye-
lőre csak jóakarattal szurkolhatunk a
művésznőnek, hogy megtalálja a maga
szerepkörét, műfaját.

Horváth Zoltánnak most nyílt először
ezen a színpadon alkalma, hogy rendezői
képességeinek (bár most is mások által
felállított korlátok között) méltó képét
mutathassa; érdekes, hogy ez leginkább
abban a bravúrnak tűnő jelenségben
mutatkozott, ahogy tánckari tagok nem is
jelentéktelen prózamondásában jellemeket
tudott építeni, figurákat teremteni.

Az erősítést, támogatást megérdemlő
zenekar a régebbi példához (Figaro
házassága!) most segítség helyett ismét
méltatlan lebecsülésben részesült: a zene
magnószalagról szól, s ha ez - zenés szín-
házban érthetetlen módon - divatjelenség
lehet, az már semmiképp sem érthető,
miért énekelnek az e műfajra predesztinált
művészek playbackről, az egész pro-
dukciónak (a befedett zenekari árokkal)
valamiféle művi megoldást kölcsönözve.

És akkor még a történet néhány fel-tűnő
politikai tévedésére (az igazolóbizottságok
nem az államosítás évében, hanem három-
négy évvel előbb működtek stb.) nem is
szóltunk.

Az aranykor

A színház aranykora elévülhetetlenül
összeforrt Gáspár Margit nevével; a mű-
fajnak egyáltalán nem kedvező időszakban,
megküzdve minden túlzó ellenszél-lel,
pompás gárdát kovácsolt össze, és

velük nemcsak a múlt sikereinek fel-újítási
lehetőségeit harcolta ki (Lehár-, Kálmán-,
Huszka-operettek), de új magyar darabok
is bőven születtek műhelyében (Állami

áruház, Palotaszálló, Aranycsillag, Valahol

Délen, Két szerelem) ; olyan klasszikusokat
mutatott be újra, mint a Bécsi diákok, a

Szép Heléna, az Orfeusz az alvilágban, a

Gerolsteini nagy-hercegnő; a szovjet
operettek legjavával is szolgált Gáspár
Margit (Dohányon vett kapitány, Szabad szél,

Hawaii kürt) -- és ez a felsorolás mindössze
vázlatos, mert e sorok írójának fogalmazás
közben eset-legesen jutnak eszébe a
címek.

Gáspár Margit nagyszerű szakembe-
rekből álló gárdával rendelkezett: még
Nádasdy Kálmán és Mikó András is
rendezett a színházban; az elvi munkában
a színháztudományok olyan kitűnő
doktora volt segítségére, mint Székely
György, és itt kezdte felívelő pályáját
Szinetár Miklós.

Amikor Gáspár Margitot az ellenfor-
radalom méltatlanul és szégyenletesen
elsodorta a vártáról, a tisztulás hónap-
jaiban Szlovák László állt a helyére, és
próbálta becsülettel, tisztességgel,
hivatástudattal folytatni a nagy tudású előd
munkáját. Nagyban segítségére volt ebben
a műfaj legjobb zenei szakembere, a zenei
vezető Bródy Tamás, akinek viszont olyan
támaszai lehettek, mint a ki-tűnő
képességű Breitner Tamás és a mindenkor
megbízható, lelkiismeretes, tehetséges
Gyulai Gaál Ferenc, míg a prózai
irányítást Simon Zsuzsa vette a kezébe,
hogy először vendégként, majd tagként a
színházhoz kösse a mű-faj akkori legjobb
és legértőbb hívét, Seregi Lászlót.

Az irányítás az évek folyamán sokban
megváltozott: a művészeti vezetést a zenés
műfajokban is mindig jeleskedő Vámos
László vette át, s a zenei posztot előbb az
egyébként kiváló Lendvay Kamilló és
Hidas Frigyes, majd a csúcson Oberfrank
Géza.

A műsorrend és a társulat viszont...

A műsorrendről

A színházi szakmában manapság divat a
sértődöttség. A Fővárosi Operett-színház
például azért sértődött - pedig ez
intézménynél egyetemlegesen ritkán
fordul elő -, mert egyaránt kell operettet és
musicalt játszania. Nos, a Petőfi Szín-ház
bezáratása kétségtelenül hiba volt. De
közben felnőtt egy generáció (s erre a
rádió és a tévé egyaránt tanú!), amely
tudatában van annak, hogy a színészet

valamiféle egyetemes hivatás : nem lehet
csak prózát mondani, csak énekelni vagy
csak jól táncolni. De ha színház kell
példának: érdemes megnézni, miképp
játszik ének- és tánckar nélkül operettet a
József Attila Színház ( A régi nyár Tö-
rőcsikkel, Borbás Gabival, Kalóval, Makay
Sándorral - Iglódi irányítása mellett),
miként musicalt a Madách Színház (a
Macskák Almási Évával, Haumann-nal --
Szirtes Tamás és a „másik", a koreográfus
Seregi László rendezésében), a főiskolai
hasonló nemű vizsga-előadásokról nem is
szólva. S ha netán a színház még egyszer A
szabin nők el-rablása felé nyúlna
(remélhetőleg soha többé!), akkor nézzék
meg, miképp játszanak zenés vígjátékot a
Játékszínben olyan prózai színészek, mint
Molnár Piroska, Benedek Miklós és
Szacsvay László -- Verebes István
rendezésében. De nem is kell a színház
falai közül kitekinteni; elég mindössze
visszaemlékez-ni, milyen pompás volt
(most már ebben a színházban!) Seregi La
Mancha lovagja és My fair lady
musicalrendezése, milyen európai
színvonalat képviselt az általa irányított
Mosoly országa-előadás (amelyet e sorok
írója ugyan jobban portalaníthatott volna),
vagy hogy Vámos László milyen remekbe
formálta a Hegedűs a háztetőnt és a West Side
Storyt, másfelől pedig olyan előadást
produkált A denevérből, amely egyszerre
volt „echt wienerisch" és sziporkázóan
modern. A zenei vezetés pedig Bródytól
Lendvayn és Hidason ár Oberfrank Gézáig
felívelve odáig nemesítette a társulatot,
hogy az még a Figaro házassága nem feltét-
lenül szükséges kísérletére is vállalkoz-
hatott. Kétféle műfaj - kétféle képesség?
Vajon az Állami Operaházban ugyan-azok
éneklik a Mozart-szerepeket, mint a
Wagner-operákét, és a jó Pamina fel-
tétlenül jó Sieglinde is? Semmiképpen
sem. De egyazon színház tagjai, egyazon
műfaj művészei mind, és a hangsúly ezen
van, nem pedig a műforma differenciáin.
Az adott helyzetben amúgy sem lehet vál-
toztatni, megfelelni azonban jó műsorpo-
litikával lehet. Nos, ez a jelenben, a kö-
zelebbi és távolabbi félmúltban nem
mondható túlzottan sikeresnek.

Új magyar operett már régóta nem
született, s a klasszikusnak nevezettek
mintha megrekedtek volna Lehárnál és
Kálmánnál, néhanapján egy-egy Szirmai-
vagy Jacobi-darabbal fűszerezve az ét-
rendet. Vajon nem ebben a színházban
mutatták be a Mária főhadnagyot és a Sza-
badság, szerelem című operettet, és vajon



méltányos-e a bécsi mintájú magyar
operett legmagyarabb képviselőjéről,
Huszka Jenőről végképp megfeledkezni?
Még jobban, mint Ábrahám Pálról,
Eisemann Mihályról, a kismesternek
számító Lajtáról és Brodszkyról, hogy a
kortárs Kerekes Jánosról és Tamássy
Zdenkóról ne is szóljunk? Amikor a
színház egy kétszemélyes (!) musical
próbáival a fér-fi szereplő életveszélyes
sebesülése miatt kénytelen volt leállni, a
félresikerült és nem e színházba való
tánc- és slágerzenével megtűzdelt Szabin
nők elrablása helyett senkinek sem jutott
eszébe, mondjuk, az ugyancsak tánc- és
énekkar nélkül rövid idő alatt kihozható
Tündérlaki lányok, a Zenebona, Az utolsó
Verebélyi lány - hogy a sok többit ne is
említsük?!

Marad tehát Lehár és Kálmán, a Ci-
gányszerelem szokványos rendezésben és
előadásban, Jacobi Leányvására a tizedik
előadáson széthulló és sajnos ripacskodó
interpretálásban, a Marica a nagyszerű
regényíró Kardos G. György által, aki
pedig e könnyebb műfajnak is híve, túlírt
és túlbonyolított megfogalmazásban, a
Luxemburg grófja pedig alaposan
lecsupaszítva prózai anyagában (pedig
azt Kellér és Békeffy évtizedekre helyre
tette, és Gábor Andor verseit Szenes Iván
a nagy elődhöz méltó versszövegekkel
egészítette ki), a zenei tükör pedig
valamiféle kaotikus egyveleggé változott:
az egyik Fleury a Honthy által
népszerűsített, szellemes belépőt énekli, a
másik egy egyveleget, amely az „Ajk az
ajkon"-tól kezdve sok Lehár-slágert
melegít fel; Angéla darabbeli belépője
helyett egy ismeretlen Lehár-számot
énekel (méghozzá minden primadonna
mást-mást!), és a balett a más célra író-
dott Arany-ezüst keringőre táncol. Így
lett a jól modernizált darabból szöveg-
kanavász, esztrád zeneszámokkal dúsítva.

Magyar musical egy született, a Szer-

dán tavasz lesz, amelynek szövegírója a
kitűnő filmrendező Bacsó Péter, aki bi-
zony alaposan botladozik a számára tel-
jesen idegen írói területen, és még e mű-
faj koronázatlan királyát, Fényes Sza-
bolcsot is magával rántja: zenéje ötlette-
len és dallamszegény. (A Toledói szerelme-
sek nem volt sem operett, sem musical.
Kezdetben erősen megkurtított formában,
de még így is végtelenül hosszú
tragédiaként aratott kétes sikert a Katona
József Színházban, azután Erdődy János
ízléses tömörítéssel rövidebbre gyomlálta
azt, hogy rádiós daljáték lehessen belőle,
majd ismét fel kellett hígítani, így lett a
Fővárosi Operettszín-ház méltatlanul
megbukott produkciója, amin Behár
György szimfonikus igényű, magasrendű
zenéje sem tudott segíteni.)

Ami a külhoni musicaleket illeti, a
Chicago első látásra, a bemutató látvá-
nyos külsőségeivel, e sorok íróját is meg-
tévesztette, és lelkes szavakra indította;
csak a pécsi, majd még inkább a kapos-
vári előadásból jöttem rá, hogy a darab
egészen másról szól, a legkevésbé frakkot
és lamét igénylő produkció. A Pipin a
színház egyik legszégyellnivalóbb bu-
kása, s ez a bérleti előadásokon is nehe-
zen átevickélő darab még valutába is ke-
rült. A Szabin nők elrablásáról már szól-
tunk; most csak annyit, hogy az egyéb-
ként a maga nemében jó zenés bohózat
mindenütt alkalmasabb, mint a Fővárosi
Operettszínházban, ahol a Rátkay- és
Bilicsi-kaliberű főszereplőnek amúgy is
híjával voltak.

Záradékul e passzushoz még csak
annyit, hogy a színház nézőterén az
utóbbi időben fiatalokat alig látni. Az
idősebbek pedig tapsolnak a nosztalgiázó
daloknak („Mondd meg, hogy imádom a
pesti nőket" stb.), de minden színházi
ember tudja, hogy az újrázás, a
megrendelt csokrok dobálása és az
előadást záró, néha kierőszakolt vastaps
nem azonos

a művészi sikerrel - annak sokkal mé-
lyebb, többrétűbb tényezői vannak.
Amikor e sorok írója még színésztanár
volt (a növendékek sorában például Gor-
don Zsuzsával és Mensáros Lászlóval),
sosem mulasztotta el elmesélni, hogy
Gogol Revizorának nagyszerű polgármes-
tere a Nemzeti Színházban egyszer úgy
érezte, hogy elereszt az öve, és a nadrág-ja
kezd lefelé csúszni, ő pedig - ki tudja,
miért? - sosem viselt alsónadrágot. Vajon
színháztörténetünk az ezen az estén kitörő
és szűnni nem akaró tapsot jegyzi fel
Rátkay Márton élete legjelentősebb
sikerének?!! Hát ennyit az újrázásról, a
csokrokról és a vastapsról.

Ami a stúdiómunkát illeti, működik a
házban egy úgynevezett Zsebszínház is,
amelynek három bemutatója közül egyet
sem kell szégyellnie. A Zsuzsanna és a vének
ugyan rádiójátéknak íródott, de azt
Hegedüs Géza nem hígította fel, hanem
feldúsította páratlan színpadismerettel,
nagy kultúrával és nagyszerű rímelőkész-
séggel. Szöllőssy András rádióbeli, inkább
illusztráló jellegű zenéjét viszont
Madarász Iván igen érdekes, jó muzsiká-
jával cserélték fel. A Halálos szerelem Tabi
László szívből jövő, mosolyos humorán és
biztos darabépítkezésén, Nádas Gábor
kellemes zenéjén túl három kitűnő
szereppel is szolgál, ahogy a Lola Blaunak
is ez a legfőbb érdeme: a többször
átjátszott téma és a századelőre
emlékeztető zene (a kitűnő versszövegek
G. Dénes György munkája) nem állna
meg egymagában, ha azt nem Galambos
Erzsi játszotta volna el.

A művészeti vezetés

A rendezők sorában elsőnek az új művé-
szeti vezető-főrendezőt, Horváth Zoltánt
kell megemlíteni, akinek az elmúlt pár
hónap alatt (ennek java részét is kül-
földön töltötte) még nem lehetett módja,
hogy igazi képességeit ezen a - számára új
- színtéren megmutassa (a Szabin nők el-
rablásának kudarca nem varrható az ő
nyakába!). Az elmúlt években (évtize-
dekben) egyike volt legtehetségesebb,
leginvenciózusabb és legízlésesebb ope-
rarendezőinknek, és meg kell gondolnunk,
hogy Nicolaitól Straussig és Puccinitől
Lehárig nem is olyan nagy az ugrás, mint
ahogy egyesek vélik. Bízunk Horváth
Zoltán tehetségében, szervező-erejében és
főként abban, hogy a néha jogosan
diktatorikusnak mondott kemény kéz
módszerével helyrerázza mind-azt, ami
ebben a színházban helyrerázandó.

Németh Sándor A mosoly országa Zichy kastélybeli előadásán (MTI Fotó - Horvát Éva felv.)



A színház élvonalbeli rendezője Seregi
László, aki számtalan színházban számta-
lan műfajjal birkózott már meg, és olyan
darabokkal jutott fel a csúcsra, mint
mondjuk O'Neill drámája, a Vágy a szilfák
alatt. Egyike azoknak a színházi
szakembereknek, aki hisz a könnyű zenés
műfajok létjogosultságában is, ha meg is
rekedt e műfaj századeleji romantikus és
túlságosan is komolyan vett változatánál.
Ha újításról van szó, nem mindig nyúl
szerencsés kézzel a la gyeplőt sajnálatos
módon lehetőségekhez, közben mindig
kiengedi a kezéből, ami az előadások
lezülléséhez vezet, s így fordulhat elő,
hogy például a Marica grófnőben a
táncoskomikus (de csak az egyik!) a felvett
kacagány végével mint a péniszével
játszik, és azt énekli: „Én ott lakom - a
Marosnál." Ez minden más színházban
szigorú fegyelmit vonna maga után, itt
vastapsot s a vezetőség dicséretét kapja
jutalmul. Ismételjük: Seregi László hisz a
műfajban, s ha kellő figyelemmel,
türelemmel és önmérsékléssel áll hozzá
egy-egy darabhoz, európai szinten műveli
is azt. Többet kellene azonban az
előadásokkal menet köz-ben is törődnie, és
a közreműködőket éppúgy, mint önmagát
a próbák és az előadások folyamán
fokozott fegyelem korlátai közé szorítani.

A másik rendező, Kerényi Miklós
Gábor két arcát mutatta meg az általa
rendezett darabokban, a Zsuzsanna és a
vénekben Kerényi meghitt, lírai hangot
ütött és üttetett meg, a másik kettő a
harmatosan gyenge S

z
erdán tavasz lesz és a

példátlanul gyenge Pipin esetében a
darabok hibáit még valamiféle rendezői
erőszakosság is terhelte; tömegek
torlódásában, ködfüstök gomolygásában,
vezető színészek félreállításában nem
történt semmi, csak a rendező „ki-
vagyisága" jött le a nézőtérre, s ez bizony
nagy hiba. Kerényi Miklós Gábor-nak van
még mit és van kitől tanulnia: több
mértéktartást és emberséget, szak-értelmet.
Mikolay Lászlő a Nebáncsvirágban
mindössze azt tudta igazolni, hogy jól
konzervált mindent, ami annak idején a
bemutató erénye volt, s ez nem kis érdem,
Hegedüs László viszont a Halálos
szerelemben értő színészvezetéssel, ízléses
ötletekkel, hangulatteremtő erővel játszatta
el a kellemes darabot.

Nyugdíjban, sértődötten, eltávozva,
elbocsátva és vendégségben

A legnagyobb érvágást a színészi gárdában
Feleki Kamill visszavonhatatlannak

Pitti Katalin, Suka Sándor és Németh Marika a Luxemburg grófjában (MTI Fotó - Tóth István Csaba
felv.)

látszó távozása okozta: ez a páratlan
színész éveken át tartotta életben e szín-
ház kulisszái között az igazi szívmeleg
emberi hangot; távozása éppúgy pótol-
hatatlan máig is, mint Fónay Márta és
Zentay Anna nyugdíjba vonulása. Fónay
bűbájos humora, kedves dalolása, Zentay
hibátlan énektudása és karakterizáló ké-
pessége igazi hiánycikke a Fővárosi Ope-
rettszínháznak. De kár volt vissza nem
tartani Rátonyi Róbertet, e műfaj mesteri
ismerőjét, aki új munkakörében pódiumon,
rádióban, tévében, de olykor jelenlegi
anyaszínházában sem tagadja meg zenés
múltját, csak éppen régi munka-helye
küszöbét nem hajlandó átlépni.

A következő időszak érzékeny vér-
vesztesége Galambos Erzsi elszerződése
volt, éppen olyankor, amidőn szakmai
mesterségtudásban szinte Hontby Hanna
nívójára emelkedett. De vajon mi kész-
tette távozásra Kishonti Ildikót, aki mintha
egyenesen a modern musicalek művelésére
született volna, s akinek képességei most
éppúgy ragyognak a Macskákban, mint
filmszerepében, vajon ki-nek a bűne, hogy
nem kerestek megfelelő szerepeket
Várhegyi Teréz számára, akiből akár egy
korszerű, különleges Gaál Franciskát is
lehetett volna kreálni?! Kár volt elengedni
- elbocsátani ? --a színház legszebb
belcanto-tenorjával rendelkező Rózsa
Sándort, és elengedni annak idején Vogt
Károlyt, aki a La Mancha lovagjában, majd
új színházában a Villan meg a többiekkel
igazolta, hogy férfias kiállásával, zengő
hangjával ideális musicalszínész. Rácz
Tiborból (e sorok írójának csak
névrokona!) feltétlenül megfelelő
táncoskomikus-utánpótlást lehetett volna
nevelni; ezt Szegeden, majd
Zalaegerszegen vélt szerepkörén
túlmenően is igazolta, és a Rock Színház
helyett Szolnoki Tibornak is régen a Fő-
városi. Operettszínházban lenne a helye.

(Ez most az évad végén megtörtént:
Szolnoki az Operettszínház tagja lett.)

Szólni kell Suka Sándorról is, aki
nyugdíjban van ugyan, de folyamatosan
játszik a színházban. Nagyon igaz-
ságtalan őt állandóan Latabárral és Fe-
lekivel összevetni. 0 Suka Sándor, a
maga értékes emberábrázoló képességé-
vel, fanyar humorával, nemes prózán
érlelődött jellemteremtő erejével, arra
viszont vigyáznia kellene, hogy néha-
napján ne ragadtassa magát ízetlen rög-
tönzésekre (Siess, az egyik lábad itt, a
másikat pedig áztasd be!", vagy „A szí-
vem dobog, a lábam pedig meszesedik!"

stb.). De ez legalább annyira a művészi
vezetés dolga, mint az övé.

Ami pedig a vendégszerepléseket
illeti, mindig adódnak és adódhatnak
olyan szerepek, amelyeket a törzsgárda
tagjaival nem lehet megoldani: a La
Mancha lovagja előadhatatlan lett volna
Darvas lván, a My fair lady Básti Lajos, a
Hegedűs a háztetőn Bessenyei Ferenc
nélkül, s bizony a Bozzi úr is megsínylette
Latinovits Zoltán tragikus halálát. A
harmatgyenge Szerdán tavasz lesz egy
percig sem élt volna meg Dayka Margit
zsenialitása nélkül, és Kozák Andrásról is
itt derült ki, mennyi érzéke van ehhez a
műfaihoz is. A Halálos szerelemhez
nehezen lehetett volna alkalmasabb fő-
szereplőt találni, mint a megindítóan
kedves Csákányi Lászlót. Nem ugyanez a
helyzet Pitti Katalinnal és Leblanc
Győzővel, akik - s ezt sietve leszögezzük
- érthetően, szépen énekelnek, kulturáltan
mozognak, színpadképesen mondanak
prózát is, csak éppen a színház annyi
maga nevelte primadonnával és
bonvivánnal rendelkezik, hogy a szín-
házak mai, érthetően feszített
gazdálkodási rendje mellett két vendég
napi több ezer forintos gázsi terhe
megengedhető-e? Nem kellett volna-e
inkább még egy



Sir Basilt keresni a Luxemburg grófjához,
hogy a három szereposztás ellenére se
maradjon el előadás Suka influenzája
miatt?

Hogy azonban az esetleges vendég-
szereplések jogosságát mégis igazoljuk,
leírjuk, hogy a Luxemburg grófjában
Karádi Judit m. v. végleges szerződtetése
nyereségnek ígérkezne.

A zenei vezetésről

Visszatérve pár sor erejéig (bár többet
érdemelne!) a zenei irányításra: a Bródy
Tamástól Oberfrank Gézáig annyi ki-tűnő
muzsikus által: elhagyott posztot jelenleg
Makláry László tölti be, aki ugyan az
ominózus karmesterversenyen két
alkalommal sem jutott túl az elődön-tőn,
ami nem jelenti egyben azt, hogy zenei
vezetővé avanzsálva nem fogja tudni
megállni a helyét; énekes színészei
bizalmát máris élvezi (hát még ha az
ütéstechnikája fejlődik!), és miután am-
biciózus, műfajértő és zeneszerető fiatal-
ember, nyilván minden igyekezetével el
fog sajátítani mindenkitől minden meg-
tanulhatót. Váradi Katalin fegyelmét,
pontosságát, stílusismeretét az Opera-
házból hozta magával, s mindezt nyilván
csak fejleszteni fogja (mintegy zárójelben
s némiképp tréfás-komolyan csak arra
kérjük: a bemutatók függönye előtt
hordott férfiszmokingját cserélje fel
nőiesebb viselettel). Orosz István a
színház nagyon szimpatikus zenei min-
denese: ugyanolyan megbízható, szak-
szerű karmester, mint amilyen zongora-
kísérő a Zsebszínházban, ahol igazán
nem kaphat különb segítőtársat munká-
jában, mint a mindig kiváló Balassa P.
Tamást.

Az aranycsapat

A Gáspár Margit által kialakított és sok
sikert megért, összekovácsolódott ta-

gokból mindannyiunk örömére még e
percben hárman is aktív tagjai a szín-
háznak: Hadics László, Németh Marika és
Petress Zsuzsa. A sorrendet nemcsak az
ábécé, de az értékrend is megszabja:
Hadics László az, aki bonviván korában
sem volt a szakmai zsargonban „szív-
döglesztő bájgúnárnak" titulálható, s az
évek múlásával csak gazdagodott színészi
és emberi értéke: mindig ízléses, mindig
férfias, mindig karakteres az alakítása, és
humoros szerepeiben sosem túloz. Németh
Marika az évtizedeket nyomtalanul
hagyva maga mögött ma is hibátlan
énektudással és hódító megjelenéssel
büszkélkedhet. Az előbbit azonban
feltétlen elismeréssel említjük, az utóbbit
némi fenntartással: primadonnai kül-
sőségei mintha valamiféle régvolt ope-
rettvilágot idéznének (ha a fiatalok meg-
néznék - nem nézik meg! - azt mondanák
rá, hogy „cikis"!), és számára is - úgy
látszik - ez a legkellemesebb állapot: még
mindig szívesebben ugrik be a fiatal Ilona
(Cigányszerelem) primadonnaszerepébe,
mint hogy Fleuryt (Luxemburg grófja) és
Cecíliát (Csárdáskirálynő) játssza. Úgy
tűnik, mintha amúgy Honthy-módra ki-
kikacsingatna szerepe mögül, mondván:
azért én ennél sokkal fiatalabb vagyok! Mi
mégis a legszívesebben arra a Németh
Marikára emlékezünk, aki Heltai
prózájában megmutatta, menynyi humora,
öniróniája és jellemábrázoló ereje van.
Ami Petress Zsuzsát illeti, talán a
legnagyobb dicséret számára, ha nyugodt
lélekkel leírhatjuk: a múlt
hangosfilmjében Gábor Miklós és az
újabb musicalben Bessenyei Ferenc mel-
lett sem kellett lépéshátrányt sem elszen-
vednie, még a Halálos szerelem nem fel-
tétlenül testére szabott szerepében is
csillogtatja prózai erényét, hogy a Marica
grófnő komikájáról ne is szóljunk.

Hogy e háromtagú aranycsapathoz

csatlakozó másik kettő közül elsőnek
Lehoczky Zsuzsát említjük, annak oka
van: nemcsak Petress, de a sugárzó
jelenségként mindig felragyogó Lehoczky
is az önpusztító művészek sorába tartozik;
én még hallottam Petresst a Bohémélet
Mimi-áriáját hibátlanul el-énekelni, s
hogy a hangját nem tartotta kellőképpen
karban, annak nem az évek múlása az oka
(lásd Németh Marika!), ahogy Lehoczky
Zsuzsát is kimondhatatlan örömmel láttuk
viszont a Halálos tavasz hibátlanul
tökéletes főszereplőjeként, mert egyébként
inkább lemondja előadásait, mint hogy
azokon közönségét meg-csalná. A
Luxemburg grófjának plakátján például
csak a neve szerepel, de annak színpadára
még egyetlenegyszer sem lépett (Mayer
Arankát, a színház új tagját - akit a plakát
szintén hirdet - családi örömök tartják
vissza a bemutatkozástól). A jogos ötödik
a díszes sorban Németh Sándor, aki ma
„a" táncos-komikus a pályán, és felfutását
azóta figyelve, amióta egyetlen mondattal
ki-ugrott A mosoly országában a karból,
úgy érezzük: bármelyik prózai színház-
ban megállná a helyét, és csak sajnálhat-
juk, hogy Bécs lassanként inkább mond-
hatja vezető színészének, mint Budapest.

A vezetett csoport

A zenekar gyakran kap megrovó kritikát,
és nem mindig joggal, bár némi erősítés-re
rászorulna. De amikor a Figaro házasságát -
őket mellőzve - a MÁV-zenekar játszotta,
érthető volt, hogy bántotta őket a házon
belül ért méltánytalanság a jobbító
támogatás helyett. Az énekkar abban a
hibában szenved, amiben sajnos csaknem
minden honi társa: nem ártana pár fiatal
erő felkutatása, némi vérfrissítés. Addig is
a karigazgató Rónai Pál mindent elkövet a
tiszta hangzásért, a jó zenei színvonalért -
a rátermettebb színpadi játék már a prózai
vezetők dolga lenne. Ami a tánckart illeti,
Bogár Richárd szinte mindent tud, amit
egy modern táncokkal élő színházban
tudni kell; sokszor remek, amit kvalitásos
élvonalbeli táncosnőivel és a jó közepes
színvonalat megütő női és férfi tán-
cosokkal produkál. (Ez utóbbiakkal kap-
csolatban csak egyetlen halk megjegyzés,
ami persze hangos felhördülést fog ki-
váltani. Az én fiatalkoromban színházi
embernek maszkírozható feje kellett hogy
legyen, bajusz, szakáll és külön-leges
fürtök nélkül; ebben az egyben osztoztak a
papokkal. Ma viszont azt kell látnunk,
hogy „gombfejű" ifjaink

Benkóczy Zoltán, Hadics László, Dayka Margit, Csongrádi Kata és Kozák András Fényes Szabolcs:
Szerdán tavasz lesz című operettjében (Iklády László felv.)



egyazon vállig érő hajjal táncolják szere-
püket, akár magyar paraszt, bécsi kadét,
vagy kínai kuli is az!) Bogár Richárd
képességeinek felmérésénél azonban fi-
gyelembe kell venni, hogy kifejezési for-
mái tévedhetetlenül modernek, és a ré-
gimódibb táncok nem állnak jól neki, még
koreográfusként sem. S bár a vendégként
meghívott Pethő László munkája
(Luxemburg g r ó f j a ) hibátlanul ötletes és
ízléses, a színház kiváló balettmestere,
Géczy Éva sikeres operaházi pályafutása
során birtokában van a Bogárból hiányzó
képességek (keringő, tangó stb.)
betanításának. Tudásával kár nem élni; a
színésztáncok beállítására viszont Richter
Károly már eddig is alkalmasnak bi-
zonyult.

Ami a színészeket illeti, Domonkos
Zsuzsa mintha valamiféle primadonna-
tankönyvből lépett volna ki: fölényes
(néha kissé a kelleténél fölényesebb és
több melegséget kívánó) játékkal, kitűnő
megjelenéssel, kellő tánctudással és
énekkel - ez utóbbinál a mai időkben
tapasztalható és néha jelentkező kis
szeplők inkább tanári hibák. Tiboldi Mária
viszont jelenség: játékának, hangjának
vannak, lehetnek hiányosságai, de ha
megjelenik a színpadon, a reflektorok
ragyogóbban világítanak, és megtelik vele
a kulisszák világa. Kovács Brigitta
kulturáltan énekel, előnyös a megjelenése,
elég biztonságosan mozog, s ami pri-
madonna voltához kell, azt az idő majd
meghozza. Morvay Pálma megjelenésé-
nek és játékának egyelőre még nincs
aranyfedezete; reméljük, hogy idővel majd
lesz. Póka Évát a színház vezető
színésznőnek szerződtette, de egyelőre
csak a rádióban hallhatjuk (elég sokszor),
színpadon még nem láthattuk, ponto-
sabban egyelőre csak a Madách Színház-
ban mutathatta meg Almási Éva árnyé-
kában, ha nem is oroszlán-, de legalább
macskakörmeit.

Marik Péter a színház kétségtelenül
vezető bonvivánja. Nem cé-s tenor (állí-
tólag még Caruso sem volt az!), de hang-ja
szinte wagnerien sötét és kifejező,
megjelenése férfias, minden szerepformá-
lásának elhitető ereje van; kívánjuk: úgy
gazdálkodhasson jó képességeivel, hogy
joggal foglalhassa el Sárdy János meg-
üresedett trónját. Jankovits József és
Virágh József esetében a Domonkos-
Tiboldi probléma ismétlődik meg: Virágh
jobban játszik és hibátlanabbul énekel,
Jankovits viszont sikeresebben tudja
magát a közönséggel elfogadtatni. Farkas
Bálint Vámos László telitalálata:

nem olyan profi, mint Németh Sándor, de
mindig oda talál, ahová ütni akar:
kedvességével, ügyességével feltétlenül
hatásosak alakításai. Hidvégi Miklóst
tévedés lenne ugyanebbe a kategóriába
sorolni; hiszem, hogy nem született
táncoskomikus, hanem -- s ezt a Zsuzsanna
é s a vének megejtően bensőséges, lírai
alakításával és a Pipin káoszából kima-
gasló prózai mondataival is igazolta -
másfajta feladatok méltóbbak lennének
tehetségéhez. Udvarias Katalin jellem-
színésznő, s őt operettprimadonnaként a
közönségre erőltetni hiba, mint ahogy
nehéz végre igazi szerepkört találni
Zsadon Andreának és Kokas Lászlónak:
egyikőjük kiművelt hangjához sem já-
rulnak primadonnai, illetve bonviváni
külsőségek, szubrettként és táncoskomi-
kusként pedig kár énektudásukat elpa-
zarolni. Oszvald Marika született szub-
rett, pontosabban énekes-táncos naiva,
akinek csak egy félnivalója van: vajon
mai kiváló képességei kiállják-e majd az
idők próbáját, és sikerül-e asszonnyá
érnie. Kovács Zsuzsa csinos is, jól énekel
és táncol, a közönség mintha mégsem
fogadná feltétlenül el, és szívesebben
emlékszik remek szinkronalakításaira
( K ó r h á z a v á r o s szélén!). Gallai Judit mint
a vidék egyik legkülönb operaénekesnője
ért az Operettszínházba, Medgyesi Mária
pedig nagyszerű prózai tudásával
jeleskedik elsősorban; a színház dolga
lenne méltó helyre tenni őket.

A Maros Gábor-jelenségtől - ha szabad
ezt a kifejezést használni - külön kell
szólni. Harmadszor tagja a Fővárosi
Operettszínháznak; közben megjárta a
József Attila Színházat, nagy drámai si-
kerekkel., és az Állami Operaházat, ahol
Mozartot is énekelt. Az előbbi helyről
nyilván másfajta ambíciók vonzották el,
az utóbbiban pedig a magasra tett mér-
cének nem felelt meg. Úgy látszik azon

ban, hogy a klasszikus prózai és még
klasszikusabb zeneszerzők kényszerű fe-
gyelme alól szabadulva, most harmad-
szorra is megújított munkahelyén bol-
dogan fürdik a béklyók és a komoly
rendszabályok elveszítésében, és olyan
szabadosságokat enged meg magának,
melyektől ezt a fiatal és kétségtelenül
tehetséges művészt vezetőinek kellene
megóvniok.

Egyetlen komika szerepel rendre a
színpadon: Halász Aranka, akinek hu-
morvénája mellett s ez mifelénk ritkaság
- még erotikus vonzása is van.
Ugyanakkor a színház által - ki tudja,
miért? - favorizált Benkóczy Zoltán
egyelőre még nem vezető színész, és
epizódjaiban is több ízlést, önmérsékletet
kellene tanúsítania, tartózkodnia minden
olyan eszköztől, amelyet sajnos csak a
közönségesség szavával tudok jelle-
mezni.

Felföldi Anikó ez idő tájt a színház
egyetlen musicalszínésznője, s ebben
színházát az sem zavarja, hogy előnyös
külseje és jó adottságai jóvoltából hatá-
rainkon túl, számos fővárosban játszik
operett-főszerepeket. Ugyanígy Harsányi
Frigyes az egyetlen musicalhősnek
nyilvánított tagja a színháznak, s erre
maximális muzikalitása, férfias kedves-
sége, színészi képzettsége jogosítja fel.

A színház díszére és becsületére válik,
hogy sok a j ó karakterszínésze. A sor
élén a hibátlan magyarsággal beszélő
(sajnos manapság már ez is érdem!) és
mindig behízelgően kedves Mednyánsz-
ky Ági áll, és a komikai szerepkörre si-
keresen átevezgető Kovács Iby, no meg a
főként prostituáltak szerepkörére kár-
hoztatott Csongrádi Kata, aki pedig a
Zsuzsanna és a vénekben merőben
másfajta képességeiről is tanúbizonyságot
tett. Arányi Adrienne alakításai mindig
ki-
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fogástalanul karakteresek, éppúgy, mint a
férfiak közül Csanaki Józseféi; Varga
Tibor realista fogantatású prózamondó-
ként jeleskedik elsősorban, Pagonyi János
tehetségével - valljuk be - rosszul
sáfárkodtunk, viszont Magasházy István -
persze operettszinten - a fiatal Garas
groteszk-komikusi erényeit csillantja néha
fel. Henkel Gyula, Tauz Lajos, Széki
József is mindig ízléssel, becsülettel áll
helyt, és még mindig helye lenne e
színpadon az idő előtt visszavonult,
szépséges és remek énektechnikájú Kiss
Ilonának is. Gárday Gábor énekes-színész,
s itt a hangsúly a szóösszetétel első részén
van; egy vidéki operában nagyobb szükség
lenne rá; Csere László pedig egyelőre
szereposztási tévedések áldozata:
kezdőként nem lett volna szabad őt
Németh Sándorral lekettőzni (Pipin), és
tinédzserarccal a Luxemburg egyik öregedő
lordját játszatni vele. Latabár Kálmán
mintha kezdené levetni az örökletes és
nem utánzásból fakadó nyűgöt; egyszer
talán még módjában lesz a nagy családi
elődök nyomába lépni.

Epilógus

Mindent összegezve: érezni kell, hogy
nem ritka az a helyzet, amikor a vezető-
ség, a színészek és a rendezők a karzat
uszályába kerülnek. Őrzők, vigyázni kell -
sokkal jobban vigyázni - a strázsán! A
színháztudományok e sorok írójánál
magasabb szintű ismerője, Ungvári
Tamás írja (Magyar Nemzet, 1984. I.
23.), hogy „a művészetben nem különö-
sebb cél szórakoztatni. A szórakoztatás
legföljebb a művészet mellékterméke;
olyan, mint a gázgyártásban a koksz, és a
legőszintébb minden nemes szóra-
koztatásban a pretenció, az igény a mű-
vésziességre". Nos, erről az igényről a
Fővárosi Operettszínházban nem szabad
megfeledkezni.

És még valamit: ismerve a színházak,
színészek és kritikusok gyakran övön
aluli ütésekkel tarkított viszálykodásait,
sietek kijelenteni, hogy az elmúlt évadok
előadásait túlnyomórészt nem saj-
tómeghívóval, hanem pénztárnál vett
jeggyel láttam, s a színházban emberi és
művészi szinten méltó kollégákon kívül
se barátom, barátnőm, se rokonom nincs.

Akit pedig e túlságosan is bőséges
beszámolóból kifelejtettem volna, attól
eleve elnézést kérek.

R. A.

Mai zenés színház
„az operett hazájában"

Mindenekelőtt: tényleg „az operett hazája"
vagyunk-e, vagy ez csak ugyan-olyan
megrögzött tudatficam, mint volt hajdan,
jelentékeny vívósikereink idején, „a
magyar kard"-szólam, aztán a „lovas
nemzet", néhány évtizede a huzamos időre
meggyőzően szünetelő „futball-nemzet"
és hasonló együgyűségek?

A címünkben szereplő túlzó meghatá-
rozásnak azért szilárdabb az alapja. A
műfaj természetesen a legkevésbé sem a
mi hazánkban alakult ki mintegy öt-
negyed századdal ezelőtt; Offenbach,
Johann Strauss, Suppé nem éppen hazánk
fiai.

Az ellenben kétségtelen tény, hogy a
máris szép kort megélt és még közel sem
elparentálható műfaj legénykorában, szá-
zadunk első felében a magyar operett
nemzetközi viszonylatban meghatározóvá
lett. Néhány dátum és név ehhez : 1902-
ben mutatták be Huszka Jenő mű-vét, a
Bob herceget, 1905-ben a Gül babát, a
legfeljebb félig osztrák Lehár Ferenc Víg
özvegyét, ugyanebben az évben, Kálmán
Imre Tatárjárását 1908-ban, a
Csárdáskirálynőt 1915-ben, Szirmai Albert
Mágnás Miskáját egy évvel később. A száz
éve született Jacobi Viktor két
világsikerének bemutatója 1911 (Leány-
vásár) és 1914 (Sybill). Ábrahám Pál há-
rom bombasikere: Viktória (1930), Hawaii
rózsája (1931), Béla Savoyban (1932). Még
a következő év idevágó darabja is említést
kíván, Eisemann Mihály: Egy csók és más
semmi (1933). És már Ábrahám Hawaii
rózsájával azonos évben feltűnik a szinte
még gyermek Fényes Szabolcs, azóta sem
túlszárnyalt sikerével (Maya - 1931). A
máig fiatalosan alkotó, új utakat kereső
szerző zenés színházunknak most is
tényezője, szolgált már és még mindig
szolgálhat meglepetéssel.

János vitéztől Jézus Krisztusig

Ennyit az előzményekről - csak a világ-,
de legalábbis Európa-szerte sikert aratott
műveket felidézve. A műfaj hazánkban
kivételes népszerűségnek örvendett és
örvend még ma is. Hogy ennek, a kultu-
rális igények korszerű irányba történő

befolyásolása szándékával eltelve, magunk
mennyire örvendhetünk, annak részletes
kifejtése másik gondolatmenet-be
kívánkozik. Itt elég annyi: nagy tömeg él
az országban, amelynek főképpen vagy
kizárólag ez a mindenképpen szórakoztató
műfaj az egyetlen színházi „kenyere". S a
színházi közönségnek ez a része a
legkevésbé sem csak a középkorúakból és
érthetően nosztalgiákkal telített idősekből
adódik - számottevő benne a fiatalok
aránya, akiket számításon kívül hagyni
nem csak arisztokratizmus, hanem
ostobaság is (mellesleg az arisztokratizmus
mindig az).

Ez utóbbiak túlnyomó többsége - már-
mint az operettelőadásokat is látogató
fiatalok többsége - már mindenképpen
igényel mást is, hiszen a beat-zene
áradása, a diszkók sokasága óhatatlanul
újfajta hatást gyakorol, jellegében új
igényeket támaszt azokban az ifjú embe-
rekben is, akiknek megfogalmazott szín-
házi, benne zenés színházi elképzelése,
elvárása nincs, nem is lehet.

Ennél a pontnál röviden kitérek egy
téves nézetre, amely különböző formában,
kifejtésben elő-előbukkan a témával
kapcsolatban - irritál, zavart kelt. Ez a
nézet olyan jelenségként kezeli a
társadalmi méretben jelentkező tömeg-
igényt, mint amelyet előzetesen felvázolt
esztétikai követelmények időzíthet-nek,
sürgethetnek, illetve késleltethet-nek. Ez
azonban a művészet egyik területén sincs
így - következésképp a zenés színháznál
sem. A tömegigény a társadalmak (s nem
egyfajta társadalmi be-rendezkedés)
komplex jelenségei és kölcsönhatásai
bonyolult rendszerében alakul - új stílusait,
megnyilvánulási formáit előre még
körvonalazni is vajmi nehéz, pontosan
meghatározni lehetetlen. Sem zenetudós,
sem a drámai műfajok legjobb ismerője
nem láthatott előre a János vitéztől a Jézus
Krisztus szupersztár-ra. S arra sem, miként
és meddig élnek ezek a különböző
minőségek párhuzamosan.

Fokozatos módosulás

Az viszont, hogy az addig kizárólagos,
elsősorban vonzó dallamokra és csak-nem
kizárólag az előkelő élet iránti naiv
vágyakozást sugalló, gyakran egzotikus és
mindig jelentéktelen librettókra tá-
maszkodó operett-típusból új irányú fej-
lődésnek kell megindulnia, érezhető volt
már hamarosan a második világháború
után. A tánczene forradalmi módon be-



következett típusváltozásai évtizedekkel
ezelőtt jelezték már, hogy a fokozatos
módosulás a színpadi zenés játékban is
elkerülhetetlen. Sőt, a továbblépést, a
tartalmi, valamint a zene jellegét illető
markáns változást - ahogy ez lenni szo-
kott - már a századelő operettjeinek a
születésével egy időben több mű meg is
valósította. Részben korai bukások,
részben azonnali sikerek közepette. A
mindenben új stílust alapozó művek közül
Bertolt Brecht-Kurt Weill eredetileg
nevezetes bukásokat megélt Koldusoperája
1928-ból való (két évvel előzi meg
Ábrahám Pál említett művét, a Vik tóriát),
Gershwin rögtön sikersorozatot elért
Porgy és Bess című operája, egész mai
zenés színházunknak ez a fontos előz-
ménye pedig 1935-ből, két esztendővel
későbbről, mint Eisemann Mihály már
említett operettje, az Egy csók és más
semmi.

Operákat említek ez azonban csak a
műfaji meghatározások nemzetközileg
szűk szókincsállománya miatt van így. A
Koldusopera legfeljebb záró paródiájában
„opera", a szó ismert, zenedrámai
értelmében, s a Porgy és Bess sem pusztán
pompás néger dzsessz-elemeiben üt el
korábbi operáktól épp úgy, mint száza-
dunk más zenedrámáitól. Mondjuk pél-
dául Alban Berg i925-ben keletkezett
Wozzeckjétől vagy Bartók Béla népzenei
alapokra épülő remekművétől, A kék-
szakállú herceg várától. Ez az opera melles-
leg csaknem egy időben keletkezett a

Básti Juli a Chicago kaposvári előadásában
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Csárdáskirálynővel. Sok egyéb mellett
ebből is látható, hogy az ízlésvilág, az
esztétikai mércék alakulása roppant
összetett folyamat.

Ilyen kezelést is kíván. Éppen ezért
éltem az imént tudatosan a „fokozatos
módosulás" kifejezéssel a mostanában
gyakran használt kifejezés „az operett
elhalásáról" ugyanis végiggondolatlan és
gyakorlatilag irreális. E l h a l , elhal de
majd akkor, amikor az állam. Sokára. A
rádió és a televízió korszakában, a beat-
zene látszólagos abszolút uralmának a
korszakában is (hangsúlyozom: látszó-
lagos; alaposabb zeneszociológiai elem-
zés megmutatná, sőt, meg is mutatja,
hogy még a szalonzenének, operettze-
nének, hazánkban a cigányzenének mi-
lyen fontos a szerepe az ízlésvilágban)

tehát az említett korszerű eszközök és
új hangzásformák világában - igaz nem-
zetközileg és kivált igaz hazánkra: az
operett párhuzamosan él tovább az újuló
(s még csak néhány művében kialakult)
műfajokkal ez a folyamat még hosszú
ideig tart. Kétségkívül átnyúlik majd a
huszonegyedik századba is. Akárcsak a
magyar zeneként világszerte népszerű
úgynevezett cigányzene korszaka, ame-
lyet Magyarországon mindenekelőtt
Bartók Béla nagy folklórfelfedezései
nyomán - felváltott ugyan az ázsiai ere-
detű valódi magyar népzene korszaka
de még sokáig kell számolni, magyar és
nemzetközi viszonylatban, a műzenei és
dilettáns bázison nyugvó, cigányfolk-
lorisztikus alapjait régen elveszített ci-
gányzene továbbélésével és népszerűsé-
gével. S ha az előbb ellenkező töltéssel
hivatkoztam is a rádió és a televízió
korszakára ugyanez még segít is kon-
zervatív ízlésformák huzamos
rögződésében. Erre is áll: mint minden
folyamat,

a rádió és a televízió terjedésének a fo-
lyamata is hatásában összetett.

Mindez szervesen összefügg a zenés
színház mai helyzetével a huszadik
századi operett hazájában, nálunk. Az
elöljáróban említett operettek nagy ré-
sze, tehetséges és invenciózus része is
(Kálmán Imre egész életműve) támaszko-
dik a mulatozó magyar nemesek világá-
ból eredeztethető magyar műzenére, az
európai romantikus zenében is gyakran
fellelhető úgynevezett verbunkos for-
dulatokra, dallamképletekre, ritmikára és
a cigányzenére. Érthető, ha az új, a mai
valósággal rokon tartalmak kifejezésére
törő kísérletek egy része is valahol ezen a
vidéken kereste a maga zenéjét, a kor-
szerűsítés több-kevesebb sikerével. Jel-
legzetes eset volt az egyik első magyar
musicalkísérlet, ahol a lapos cigányro-
mantikától megfosztott tartalom is, a
zene és a szerző is cigány volt (Piros
karaván) . Azóta a szerzőpáros új művét
is láttuk-hallottuk (Cigánykerék) - - az
alapképlet hasonló.

Világsikerek, önálló kísérletek

Az újulás természetesen sok más forrás-
ból is táplálkozva bontakozik, s a bonvo-
lult folyamat még sokáig tart. Mint min-
denütt a világon, meghatározó néhány
Amerikában, a Broadwayn és filmeken
is világsikert aratott mű hatása. Minde-
nekelőtt a West .Side Storyé, amelynek a
jelentősége a műfaj egész alakulására
vitathatatlan. (Cáfolva egyben néhány
zenés dramaturgiával foglalkozó szak-
emberünk felfogását, hogy a maguk mű-
fajában tökéletes művek - drámák, regé-
nyek stb. - világában hasztalan kutako-
dunk librettómegoldás dolgában, mert a
tökéleteshez nincs mit hozzáadni. Ebben
ugyan van igazság az egyébként
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szintén örök kategóriát jelentő prózai
színpadi adaptációk vonatkozásában - a
zenés színpadra történő áttét azonban
problémának is másmilyen. Shakespeare
Othellójával, Schiller Don Carlosával
aligha van mit kezdeni más színpadi mű-
fajban - viszont sikerült opera készült
belőlük annak idején. A West Side Story
filmváltozata még nem volt ismert Ma-
gyarországon (de sokan látták külföldön),
amikor már többféle, többé-kevésbé
sikerült kísérlet történt a megelevení-
tésére. És említhetnénk a Kiss me Kate, a
Hegedűs a háztetőn, a La Mancha lovagja -
más vonatkozásban a Kőműves Kelemen -
szövegi előzményét.

Ezzel párhuzamosan megszülettek az
országban az önálló kísérletek, köztük
olyan is, amely megérdemli a nemzetközi
figyelmet. Egy külföldön is ismert ma-
gyar drámaíró (Hubay Miklós), egyik leg-
kiválóbb költő (Vas István) és Kodály
után egyik (tanítványai közül) legjobb
zeneszerző, korábban és azóta több szim-
fonikus mű és opera alkotója (Ránki
György) jelentős új musicalt hozott létre
(Egy szerelem három szakája), amelyet a
sikeres bemutató óta megfilmesítettek és
többször felújítottak. (A szerzők szellemi
rangját azért hangsúlyozom, mert a zenés
műfaj igazi újulása csakis a szellem
magas szintjén képzelhető el. Ez nem
jelenti, hogy a szórakoztatás közép-
szintjén, a zenés színház sok változatában
párhuzamosan nem születnek elfogadható
művek, itt-ott még az újnak bizonyos
ismérveivel is. Gondolok itt olyasmire,
mint prózai színházak egy és más
idevágó kísérlete, a Vidám Színpad,

a Radnóti Színpad kezdeményezései. A
prózai színházak dolgát azért sem lehet e
vonatkozásban sem kézlegyintéssel el-
intézni, mert ugyan természetesen nem
rendelkeznek a zenés dramaturgia számos
alapkövetelményével, de a színvonalas
drámai kezelésmód ismérveivel igen - és
például az említett mű [Egy szerelem
három éjszakája] is prózai színház révén
került színpadra.) Annak idején -
meglehetős magányosan maradván véle-
ményemmel Mándy Iván-Gyulai Gál
István hatalmasat bukott darabját (Mély-
víz) is a zenés műfaj jelentős lehetőségé-
gének véltem. Az azóta készült filmverzió
és a zalaegerszegi átdolgozott változat azt
mutatja, hogy nem tévedtem nagyot.

Az írásomban eddig említett művek
nyilván nem véletlenül, de csak kiraga-
dott példák a jellegükben eltérő kísérletek
sokaságából. Milyen a sikerük? Vegyes.
A közelmúltban a fél század előtt
világsikerű Maya ma is termékeny zene-
szerzője, Fényes Szabolcs írt musical-
félét a jelenleg (és még sokáig) kétarcú
Operettszínháznak, ahol egyébként olyan
világsikerek voltak és vannak mű-soron,
inkább közönség-, mint művészi sikerrel,
mint az említett Kiss me Kate, Hegedűs...,
vagy az ország több szín-házán
„végigzúdult" Chicago.

Három színház

Csak éppen a téma és a tennivalók össze-
tettségének érzékeltetésére röviden em-
lítést kell tennem három további színház-
ról. Az egyikről - sajnos - múlt időben. A
hatvanas években született és két év után
kimúlt Petőfi Színházról csak annyit,

hogy az elmúlt évtizedekben mégiscsak
tapasztalható fejlődésben (már ami a zenés
színházat illeti) jelentékeny része volt. A
zenés színház iránti vitathatatlanul
növekvő igény remélhetően azt szüli
majd, hogy a közeljövőben ismét ki-alakul
a fővárosban valami hasonló. Nem biztos,
hogy ez új színház lesz, az is lehet, hogy
valamelyik színházunk ilyen irányban
alakul, módosul, fejlődik a műfaj mostani
vajúdási időszakában.

Igaz, hogy jelenlegi funkciója merőben
eltérő, még sincs kizárva, hogy a rendha-
gyó módon született és nagyon nehéz
helyzetben működő Rock Színház lesz a
musical hazai továbbfejlődésének az
otthona. Ez pillanatnyilag bizarr állítás-
nak látszik, hiszen a színháznak az alap-
műfajában, a végig komponált rock-opera
műfajában is a létfeltételeiért kell nehéz
anyagi, műszaki, technikai és művészi
küzdelmet folytatnia. Békatávlatból
azonban egy műfaj jövendőjére tekinteni
lehetetlen. Még mindig itt ígérkezik leg-
inkább olyan műhely, itt tömörülhet olyan
gárda, amelynek talán „anyanyelve" egy
ma elengedhetetlen könnyűzenei hangzás-
és mozgásvilág, mint más színházaink
gárdájának - évtizedes változásokkal is
számolva a színészképzés-ben, ahol a
zene-, énektanítás jelenlegi szerepének,
metodikájának, arányainak módosítása
ugyancsak elkerülhetetlen. Ez utóbbi
külön gondolatmenetet kíván. (A
SZÍNHÁZ 1982. februári számában
alkalmam nyílt beszámolni a zenés
színházak nemzetközi találkozójáról), és
itt azokról a tennivalókról, amelyeket a
Rennes-ben egybegyűlt zenei és színházi
szakemberek leginkább szükségesnek
éreznek a zenés színház kor-szerű
fejlődése érdekében. Az elmúlt két évben
sem általában, sem itthon nem változott
annyi a kívánatos irányban, hogy az ott
felvetett gondolatok elveszítették volna
időszerűségüket.)

Harmadik ide kívánkozó színházam az
Operaház. Színházi gondok taglalása-kor
(sajnos) ritkán történik említés még a
műfajról is - és ez már maga is torz
jelenség. A zenés színház tulajdonképpen
legfőbb otthonainak - az operaházak-nak -
közvetetten és közvetlenül nagy a hatásuk
más zenés színházak és az egész zenés
színházi játszás alakulására. Alig-ha
vitatható, hogy a Wozzeck, a Lulu, az
Eljegyzés a kolostorban, a Mahagonny, a
Porgy és Bess, sőt, a Britten-, Szokolay-,
Balassa-, Mihály András-művek és a mu-
sicalt is író Ránki György műveinek hosz-

Kishonti Ildikó és Haumann Péter a Madách Színház Macskák című musicaljében (Iklády László felv.)



szabb vagy rövidebb jelenléte operaszín-
padunkon hatott és hasonló értelemben
hatni fog egész zenés színházi ügyünk
alakulására. Az Operaház újbóli bekap-
csolódása a hazai zenés színházi életbe
nyilván repertoárbővülést eredményez is-
mét, nem is olyan messze távon.
(Egyébként a pesti és vidéki balettek
hatása is nagy lásd Macskák stb.)

„ M i a teendő?"

Itt jönne egy ilyen miniáttekintés legfőbb
és legnehezebb része, a „mi a teendő?". Ha
valahol nincs recept - a zenés színház
biztosan ilyen terület. A Színházművészeti
Szövetség dramaturg-tagozatának e
tárgykörben lefolyt legutóbbi tanácskozása
is azt mutatta, hogy még a
legilletékesebbek is eléggé tanácstalanok
és - ahogy ilyen helyzetben gyakran
megesik - egy részterületre (daljátékra,
zenés játékra, operettre, musicalre stb.)
esetleg igaz tételt megpróbálnak
általánosítani. Holott sablon itt végképp
nem alkalmazható.

Megkísérlek néhány dolgot említeni,
ami általában igaz ezen a területen. Az
egyiket - talán a legfontosabbat - fentebb
már érintettem. Ez: a színészképzésben
nagyobb teret kell kapnia a zene-, ének- és
mozgásképzésnek (mellesleg ez a prózai
színházak szempontjából is fontos, az
említett elemek jelentősége a mai
előadásokban megnőtt és tovább
növekszik).

A zenés színházban a zenéből kell ki-
indulni - a fordítottja ritkán vezethet jó
eredményre. Változtatni kell a honorá-
riumrendszeren, hogy a legjobb erők-nek
érdemes legyen foglalkozni a zenés
színház legfőbb munkáival (zene, szöveg,
versszöveg).

A legteljesebb mértékben mellőzni kell
a témák kidolgozásánál a nyilván-való
didakszist, az oktató, nevelő jelleget.. Ez
általában nem üdvös a drámai színpadon -
a zenés színház áttételessége,
közvetettsége, jellegében rejlő jelképes-
sége (amelynek el nem fogadása a mű-faj
tagadásával egyenlő), alapvetően érzelmi
szférája pedig végképp nem bírja. Ezt
általában, elméletileg mindenki el-fogadja
- gyakorlatilag mindig újra el-
szörnyülködve találkozunk vele.

E helyütt ennyit a zenés színház gond-
jairól. Pontosabban még egyet: a zenés
színház nem részkérdés, hanem a szín-
házművészet fontos része.

NÁDRA VALÉRIA

M é g m i n d i g ,
v a g y i n k á b b ú j r a

A Hyppol i t a Játékszínben

Nagy keletje lett mostanában némely 30-
as évekbeli filmnek, színdarabnak, amely
éppúgy a nosztalgia vonzáskörébe
tartozik, mint a régi tárgyak, utcák, ételek.
Esetünkben egy páratlanul merész
vállalkozásról van szó: Verebes István a
valamikori filmsikert, a Hyppolit a lakájt
állította színpadra.

A Játékszínben bemutatott három fel-
vonásos komédiát oly sok alkotó mond-
hatja magáénak, hogy felsorolni is nehéz.

Kezdetben (1930) Zágon István szín-
darabjaként bekerült a Magyar Színház
műsortervébe, de néhány próba után
unalmasnak találtatott, s így nem érhette
meg a bemutatót sem. E darab alig ha-
sonlított a későbbi filmre. Második ne-
kifutásban (még mindig 1930) Albert
Samek, csehországi német filmvállalkozó
megkeresi a Zágon darabjából készült
filmvázlattal Székely István rendezőt,
hogy készítenének belőle filmet. A
forgatókönyvet lényegében Nóti Károly
írja. Samek úr, amint ezt Nemeskürty
István nemrég megjelent könyvé-ben
olvashatjuk, nyilván üzleti meggon-
dolásból, beleírat a darabba egy szerelmi
történetet. Szintén Nemeskürtytől tudjuk:
Schneider szerepét eredetileg Gózon
Gyulának szánták. Amikor Székely István
mégis inkább Kabos Gyulát választotta,
ezzel az egész film koncepció-ját
megváltoztatta, méghozzá egy igen
lényeges ponton, a befejezésben. Az erő-
viszonyok módosulása folytán ugyanis
nem Hyppolit pirít rá a nagyravágyó pol-
gárra - az eredeti elképzelésnek megfe-
lelően -, hanem Schneider úr áll bosszút
Hyppoliton. De a Hyppolit „nép-mesei"

sorsának még ezzel sincs vége. A
harmadik -- mostani - nekifutásban a
színpadra készült darabot és a filmfor-
gatókönyvet mixeli össze Vajda Anikó és
Vajda Katalin, megfűszerezve az új
változatot Eisemann Mihály tizenkét
slágerével. Ebből áll elő az a színpadi
„alapanyag", amellyel Verebes István
rendező elkezd dolgozni.

Vitatható persze, lehetséges-e egyáltalán
érdemben elemezni azt a művet, amelyet
ilyen sokan jegyeznek. Fokozza a dolog
nehézségét, hogy a Hyppolit,

csakúgy, mint más, a harmincas években
keletkezett filmforgatókönyv, bevallot-
tan, vállaltan a szórakoztatóipar terméke,
amelyben művészi koherenciáról szó sem
lehet; a történetet poéntől poénig építi
tovább mindenki, akinek éppen adódik
egy-egy jó ötlete, rendező, színész, neves
és névtelen társszerzők sora. De még
vígjátékként is kérdéses az úgy-nevezett
szerzői szándék, hiszen a darab-nak vagy
az a befejezése, amit jelenleg ismerünk,
vagy annak éppen az ellenkezője,
továbbá éppúgy benne lehet a szerelmi
szál, mint ahogy bátran hiányozhat-na is
belője. Mégis, furcsa módon a Hyppolit-
film szerves egésznek hat, értéke a két
világháború közötti magyar
filmgyártásnak. A sok farigcsálás, be-
toldás végül is jót tett az alapmatériának; a
habkönnyű, pusztán szórakoztatásra szánt
darab - akarták, nem akarták - társadalmi
töltetű komédiává erősödött. Nemcsak a
film 1931-es bemutatója volt osztatlan
siker, de az sem véletlen, hogy a hatvanas
évek elejétől újra meg újra felbukkan a
Filmmúzeumban, a televízióban, s a
hatása változatlanul elementáris.

A Játékszín produkcióján sem hagyott
negatív nyomot a sokszerzőjűség.
Verebes István nagy leleménnyel nyúlt
vissza az eredeti darabhoz. Tudatában
volt, hogy Kabos és Csortos párosa egy-
szeri és megismételhetetlen élmény, ezért
nem is kívánt megmérkőzni a filmmel.
Ugyanakkor elérte, hogy hűtlenné, mél-
tatlanná se lett a nagy elődök szelleméhez.
Két finom színpadi utalás teremti meg a
kényes egyensúlyt a film emléke és az
éppen megvalósuló előadás között. Az
egyik: Schneiderék szalonjában ott függ
egyik ősük képe, aki még „egyszerű"

kocsis volt. Az ő képmását a kényes íz-
lésű Hyppolit is megőrzésre méltónak
ítéli, miközben a teljes berendezést ki-
dobáltatja. E képben Kabos Gyulára
ismerünk. A másik: a darab befejező
mondatait tökéletes imitációval az eredeti
színészhangokon halljuk: Benedek
Miklós Csortosként, Szacsvay László
Kabosként szólal meg.

Á mai színpadi változat fontos á rnya-

lattal gazdagodott az eredetihez képest. A
Kabos-Csortos játszotta Hyppolit főképp
két okból volt nevetséges: egyfelől
Schneiderék újgazdag, erőszakos
parvenűsége, másfelől Hyppolit ugyan-
csak fedezet nélküli lakájarisztokratiz-
musa miatt. A Verebes-féle értelmezés,
megtartva mindezt, azt is érezteti, hogy a
téma még mindig, vagy inkább újra aktu-



Molnár Piroska (Aranka), Frajt Edit (Terka), Szacsvay László (Schneider) és Benedek Miklós (Hyppolit)
a Játékszín Hyppolit a lakáj című előadásában (lklády László felv.)

alakított. A mai Schneider ugyanis nem-
csak chaplini értelemben csetlő-botló,
szerencsétlen, mégis szerencsés kisember,
nemcsak felkapaszkodott, de váltig le-
nézett, maga erejéből meggazdagodott
szállítmányozó, ősök és címer nélkül, de
rabszolgaként kezelik saját családjában is.
Minden maradék energiáját el-szívja
felesége és leánya. Schneiderné nagyságos
asszonynak már pusztán a testi méretei is
csak azt teszik lehetővé férje számára, hogy
papucs legyen. Terka, a lánya pedig
amolyan megbocsátó lenézéssel „engedi
meg" a papának, hogy előteremtse az
elegáns élet anyagi alapjait. Szacsvay
Schneidere mindennek megfelelően
szemlátomást fáradt kis-ember, aki már
nagyon kevéssel is be-érné az egész napi
munka után. Boldogságához elég lenne
annyi, hogy a saját gusztusa szerint
ehessen, és ingujjban ülhessen oda a
vacsorája mellé a saját lakásában.

ális. Az előadás nem engedi meg, hogy
egyszerűen „belegyönyörödjünk" a fel-
idézett régi szép időkbe, az emlékekbe,
holott nyilvánvaló, hogy a közönség nem
elhanyagolható hányada éppen ilyen céllal
látogatja az előadást. Verebes és színészei
azonban a produkció legtöbb pillanatában
tudomásul vétetik velünk, hogy itt nincs
szó nosztalgiázásról. Sőt: az elandalodni
vágyást megpiszkálva kényelmetlenül
ironizálnak a nosztalgiázáson. Frajt
Editnek, Terka alakítójának van (volna)
például egy szabályszerű énekes belépője,
ezt azonban a vastag, közönséges hangon
kintről minduntalan bekiabáló Schneiderné
nem hagyja folyamatosan elénekelni. A
rendezői idézőjelek sora ezzel az apró
ötlettel kezdődik. Színrelépésük
sorrendjében aztán a többiek is magukkal
hozzák parányi elidegenítő effektusaikat.
Szacsvay olyan gyűrött zakót, kalapot,
elnyűtt táskát hord, csaknem olyan járással
lép színre, ahogyan Chaplin tenné. Énekes
bemutatkozása közben megszólal a
telefon, s a tánc ritmusára szól, illetve
hagy ki a csöngetés. Molnár Piroska mint
Schneiderné úgy kacsint ki szerepéből,
hogy a már-már naturalista tónusú
figuraépítés közben különleges fizikai
kondíciót igénylő ének- és táncbetéteket
ad elő a színésznőt és nem Schneidernét
minősítő könnyed kecsességgel. Benedek
Miklóséhoz képest úgy tűnik, Csortos
Hyppolitja egyszerű, természetes és
magától értetődő volt. Tekintélyét jól
ismert

állandó hanghordozása, korpulenciája,
színházban megszerzett színészi rangja is
növelte. Benedek ezzel szemben hidegen
előkelő, csöppet sem „békebeli" Hyppolit,
inkább félelmetes és titokzatos. Kissé
sátáni jelenség, aki körül dermesztő csend
támad. Előkelően hosszúkás koponyája
körül mintha sejtelmes fény derengene.
Pillantása ijesztő, s érthetővé teszi, miért
sikerül oly viharos gyorsasággal
átrendeztetnie Schneiderékkel nemcsak
életük egész eddigi rendjét, de
értékrendjüket is. Belépése pillanatától
érezzük, hogy nemcsak azzal tartja
hatalmában gazdáit, hogy egyedül ő tudja
igazán, hogy-mint szokás arisz-
tokratáéknál, de mintha uralkodásának
biológiai jellege is volna: szinte delejezi
őket. Ha Szacsvay László Schneidere
Chaplinnel tart rokonságot, Benedek
Hyppolitja valóságos fiók-Cipolla - la-
kájkiadásban. Hatalmát szerencsés öt-
lettel teszi idézőjelbe felvonásvégi finálék
ritmusára komponált száma, az „Egy
rózsadombi Napoleon".

Az előadás másféle értelmezést ad a
befejezésnek, Schneiderék nagy lázadá-
sának is. Nyilvánvaló, hogy Hyppolit
számára nem a felmondás az igazi bün-
tetés, hanem az, hogy két hétig el kell
viselnie az életet abban a formában, ahogy
Schneiderék az ő színre lépése előtt éltek.
Ez a fordulat annál inkább váratlannak
hat, mivel a Szacsvay megformálta
Schneider összetettebben elnyomott, mint
az a figura, akit Kabos Gyula

Molnár Piroska úgy mintázza meg
Schneidernét, mint akinek az önzése,
uralomvágya nagyon mélyről jön, egyé-
niségének egyik, ha nem legfőbb megha-
tározója. Ezen csakis egy vonása kere-
kedhet felül: kétségbeesett hasonlítani-
vágyása az arisztokráciához, s mivel az ő
szemében Hyppolit már szinte nem is
lakáj, de az arisztokrácia képviselője -
Schneiderné házisárkányból alázatos szol-
gálóvá szelídül. Színészi bravúr, ahogy
Molnár Piroska távolságot tud érzékel-
tetni az általa megformált szereptől. Az
előkelősködésből vállalt fogyókúra fe-
gyelme alól szinte robbanó indulatok,
fergeteges életösztön szabadul fel, ami-
kor a szellemes ötlettel ideillesztett slá-
gert, a „Jaj de jó a habos sütemény"-t
énekli. A figura körvonalaihoz még úgy-
ahogy idomuló tánc végén azonban káp-
rázatos effektus a lendületesen végrehaj-
tott spárgaugrás - a spárga meg a fogyó-
kúra ugyanis valahogy úgy illik össze,
mint mondjuk az eperjam meg az ubor-
kasaláta.

Az előadás kényes pontja - a fiatal
szerelmesek színpadra állítása. Nem te-
kinthető véletlennek, hogy a nagy sikerű
filmben is ezt sikerült a legkevésbé
megoldani. Annak érdekében, hogy az
egész előadásra jellemző eltartás itt is
érvényesüljön, amennyire csak lehetséges,
Verebes István rendezése sem tehetett túl
sokat. Azt mindenesetre elérte, hogy Terka
alakítója, Frajt Edit épp-úgy fanyar és
visszafogott lett, mint Gáti Oszkár a
sofőrnek állt ifjú gróf, Nagy



András szerepében. Nincs bennük sem mi
„happy"-ség. Amíg másokkal együtt
vannak a színpadon, az ő játékukon is
otthagyja nyomait az egész produkcióra
jellemző irónia. Csakhogy sajnos, annak
idején épp ezért került bele alakjuk a
történetbe, hogy legyen önállóan bo-
nyolódó szerelmi szál is - ennek megfe-
lelően tehát elkerülhetetlenül vannak ket-
tőseik és „áriá"-ik. Ilyen helyzetekben
viszont a szöveg cserbenhagyja őket, a
humor jószerivel megszűnik, vége az
iróniának, átveszik uralmukat a „lila"

szerelmi civódások, vallomások és ára-
dozások. Ezeknek a stílusa pedig a maga
nemében oly karakteres és erőteljes, hogy
az érezhető színészi ellenkezés ellenére is
megkövetel egyfajta játékstílust. Amikor
pedig a színpadon bekövetkeznek az irónia
ilyen típusú áramszünetei, a nézőtéren
érződik a szociológiai tünet-értékű
következmény, a hangos sóhajokkal áradó
olvadozás, a visszarévedés a „régi szép"

időkbe, a „finom úriemberek" világába. A
közönségnek az a része, amely feszengve
tűri, hogy Schneider és Hyppolit
jeleneteiben alaposan meg-fricskázzák
nosztalgiávágyát, most végre elemében
érzi magát. De hát vajon mit lehetett volna
tenni ez ellen az indirekt hatás ellen? Frajt
Edit finom ízléssel öltöztetett dekoratív
jelenség, aki a ruháit igazi eleganciával
tudja viselni. Gáti Oszkár férfias és
elegáns, és a maga kevés szavú, ám sokat
sejtető modorával fölöttébb vonzó. Ízlésük
minden szélsőséges megoldástól
visszatartja őket, de a szerepet végül is
meg kell jeleníteniük, méghozzá illúziót
keltően. Ezek a szerepek pedig az
előítéletektől mentes arisztokrácia és a már
kikupálódott polgárság egymásra találását
képviselik, vissza-taszító jegyek nélkül,
afféle társadalmi „treuga dei"

felvillantásként. Ez a Terka, akit látunk,
nem csupán gazdag, de művelt is, olyan
előkelő, mintha címeres bölcsőben
ringatták volna; az „úri modor" olyannyira
a sajátjává lett már, hogy vele szemben
még Hyppolit sem tud fölénybe kerülni.
Másfelől Terka még őrzi a hagyományos,
szolid polgári erkölcsöket, szemben a
darabban emlegetett arisztokrata hölgyek
feslettségével. Az ifjú grófról megtudjuk,
hogy nyílt-szívű és egyenes, képes
szakítani korábbi ledér kapcsolataival, mi
több: ha muszáj, még dolgozni is hajlandó.
Ezek után lehet-e valami szebb és
kívánatosabb, mint kettejük egymásra
találása? Az elő-adás nézőjében
mindenesetre felötlik a gondolat, hogy
talán megoldás lett

volna a szerelmi szál elidegenítésére, ha
Terka és az ifjú gróf szerepét tudatosan
előnytelenebb külsejű vagy az adott
előadásban valamiképp groteszk ül ható
ifjú művészekre osztják. A nézőtéri an-
dalodásokat ez mindenesetre csökkent-
hette volna.

Az utolsó felvonás aztán féktelen ko-
médiába csap át. Horváth Tivadar fő-
tanácsosa maga a két lábon járó gyenge-
elméjűségbe hajló szórakozottság meg-
jelenítése színészi telitalálat. Amint ma-
gától értetődő természetességgel újra meg
újra nem veszi észre a bemutatkozni
vágyó Schneidert, ahogy enyhén undo-
rodva figyeli, amikor mégis tudomást kell
vennie róla pillanatokba sűrítve mutat meg
egy típust, egy relációt, egy élettörténetet.
Az előadás legharsányabb alakítása Bajor
lmréé, Makáts Csaba szerepében. Remek
párost alkot Horváth Tivadarral, mert
szinte még külső meg-jelenésben is
hasonlít darabbeli nagybátyjára. Borbás
Gabi és Hollósi Frigyes szobalány- inas
kettőse jól eltalált karika-túra, mozgásuk
gépies szögletessége ugyancsak
elidegenítő effektus a számuk-ra kimért
szűk lehetőségek között.

A Hyppolit a játékszínben ismét nagy
siker, s valószínűleg az lesz nyári, sza-
badtéri programként is. Kétségbevonha-
tatlan, hogy a siker legfőbb összetevője a
kiváló, mesterségbeli tudásról és egyéni
invencióról egyaránt tanúságot tevő ren-
dezés, illetőleg a sok-sok színészi bra-
vúrból egységgé kovácsolódó előadás, de
alighanem még ezen is túl van ennek a
sikernek egy elhanyagolhatatlan össze-
tevője.

Keletkezése idején ez a könnyű komédia
halálosan komoly dologról szólt. A
polgárság lehetséges válaszútjairól, ma-
gatartásformáiról, vagyis olyasmiről, ami
már Moliére óta állandó témája az iro-
dalomnak. A hatalomba kerülésnek me-
lyik útját válasszuk: őrizzük-e a polgár-
erényeket, vagy törleszkedjünk az arisz-
tokráciához? Elég-e a vagyon önmagában,
vagy címert is kell szerezni hozzá? A
H y p p o l i t egyszerre mond erre igent és
nemet, hiszen a gazdag Schneider
elégtételt vesz ugyan az arisztokráciát
képviselő lakájon, másfelől azonban Terka
szépen beevez egy arisztokratával kötendő
házasságba. Ez a téma, pontosabban a
témában rejlő dilemma mindig újra
aktuálissá válik, ha bármely réteg
tollasodni kezd, és nem elégszik meg a
saját tollaival. Úgy tűnik, azt érezhették
meg a színpadra állítók, hogy - mutatis
mutandis - ma is erről van szó.

KISS ESZTER

Porondon
a századforduló

Leonyid Andrejev drámája Miskolcon

Az utóbbi két évadban színpadjainkon a
századforduló szerzőinek reneszánszát
tapasztalhattuk. Ibsen-, Strindberg-,
Csehov-, Wedekind-, Shaw-,
Hofmannstahl-, Schnitzler- és
Maeterlinck-bemutatók követték egymást
minduntalan. Leonyid Andrejev, akinek
egyik kései darabját nemrég mutatták be
Miskolcon, tökéletes „századfordulós író".
Vele kapcsolatban a szimbolizmust,
expresszionizmust, sőt - korábbi
munkáinál - a naturalizmust szokták
emlegetni, s noha nem oly nagy horderejű
s szintetizáló tehetségű író, mint például
Ibsen, Csehov vagy Shaw, világképe,
dramaturgiá-ja, a drámai formával
folytatott küzdelme mégis azt tükrözi,
hogy művészete a századforduló
melegágyából nőtt ki, mint annak tipikus
jelensége, s fontos láncszem az orosz
dráma fejlődésében.

Andrejev A k i a pofonokat kapja című
darabját látva a mai néző már ismerős
terepen jár. A századforduló problemati-
k á j a maivá szervesült, s ennek legfőbb
oka, hogy a polgári tudat és értékrend-szer
felbomlása okozta krízis - mely e korszak
drámatermését mind tematikájában, mind
formailag meghatározta --csak a jelentés
„alapszintje", s erre épül-nek azok a
tartalmi-jelentésbeli síkok, melyek eleven
problémákat érintenek - itt és most.

A századfordulós bemutatók felsza-
porodása azt jelzi, hogy baj van értékeink-
kel, identitásunkkal, hogy számunkra
(még mindig) gyötrő kérdés az önmeg-
valósítás, a !szerep és egyéniség, az ember
és idegen hatalommá vált környezete vi-
szonyának problémája.

A századvég és a századforduló drá-
mája azért tudta oly pregnánsan és él-
ményszerűen feldolgozni e motívumokat,
hogy még ma is hozzá fordulunk, mert
ezeket az alapproblémákat a krízis, a
változás, a „problémává válás" pilla-
natában érte tetten és ragadta meg, s éppen
a személyesség indulata avatta általános
é r v é n y ű v é , tipikussá s máig is élővé a
korszak termékeit.

Miskolcon e problematika körbejárását
bemutatók sorozata jelezte az elmúlt
időszakban!. Ide tartozik a Strindbergről



szóló Enquist-darab, A tribádok éjszakája,
majd láthattuk Ibsen Peer Gyntjét, Wede-
kind Lulu-drámáit, s most színre került az
Andrejev-darab. Ez utóbbi drámát
azonban halványabbnak, porosabbnak
érzem a többihez képest, a tematikát nem
egészíti ki, új alternatívát nem ad, inkább
csak ismétel. Az előadás nyújtotta új
szín, többlet viszont a színpadi játék
líraisága.

Maga a cselekmény inkább melodra-
matikus, mint a szó valódi értelmében
lírai. A címszereplő csalódásai, a ha-
szonleső, lélektelen és lélekölő világ elől a
cirkuszban keres menedéket: beáll bo-
hócnak, „aki a pofonokat kapja". Hogy
kicsoda ő valójában, az nem derül ki,
még valódi nevét sem ismerjük, csak
utalásokból tudjuk meg, hogy valószí-
nűleg előkelő társadalmi helyzetű tu-
dósféle lehetett, aki - mert nem tudott ha-
sonulni környezetéhez - szüntelenül
pofonokat kapott az élettől. Lelkét, lé-
nyegét, ami őt azzá tette, „aki", elrabolták
tőle. Barátja nemcsak feleségét csábította
el, hanem Aki gondolatait, szel

lemi termékeit, tehetségét kihasználva-
kizsákmányolva és ellopva szerzett sikert
és elismerést magának. Aki (ezt a
művésznevet vette föl) nem volt hajlandó
e módszereket elsajátítani, ezért inkább
kivonul a társadalomból, tudatosan a
társadalom perifériáját választja
életközegül, a csepűrágók közé megy. A
paradoxon ebben az, hogy Aki éppen
identitását, egyéniségét eldobva s bohóc-
maszkot öltve próbálja megtalálni el-
vesztett lelkét és az emberséget. Aki a
cirkuszban beleszeret Consuellába, a fiatal
műlovarnőbe, Consuellát azonban Regnar
báró szándékozik feleségül venni, aki
éppen annak a szennyes külvilágnak a
megtestesítője Aki szemében, ahol pén-
zért minden megszerezhető, s ahonnan ő
elmenekült. Hogy a házasságot meg-
akadályozza, Aki megmérgezi Consuellát
s önmagát is. Ennyi a történet váza, s
mindez a cirkusz közegében zajlik.

A darab a Lulura rímel, mindkettőben
hangsúlyos a szerepjáték és a férfi-nő
kapcsolat problémája, az embertelen,
haszonelvű, elidegenedett külvilág szem-

beállítása a társadalom peremén élő „al-
világgal", mely mindkét szerzőnél össze-
kapcsolódik a művészettel. Az értékek
felcserélődése és devalválódása, az áldo-
zat-hóhér viszony, az állati habzsolás
motívuma is felbukkan mindkét műben, s
összeköti őket bizonyos ábrázolási esz-
közök alkalmazása, a kabarétréfák, a
misztika, a szimbolikus-expresszív han-
goltság.

Consuella is birtoklási vágyat ébresztő
„attrakció", akárcsak Lulu, de ő nem vá-
laszthatja Lulu útját. Ha a báró elvenné,
valószínűleg előbb-utóbb ő is Luluvá
válna. Azonban Lulu, a „kígyónő", éppoly
silányan hal meg, éppoly viszolyogtató
emléket hagy maga után, mint áldozatai,
míg Consuellát a „tiszta halál" megmenti
az örökkévalóság számára - ez a
különbség Hasfelmetsző Jack kése és Aki
mérge között.

Az A k i a pofonokat kapja mégsem oly
erőteljes mű, mint a két Lulu-darab, hi-
ányzik belőle a tragikum mélysége, s nem
oly sokkoló hatású; líraibb és nem olyan
kegyetlen és ironikus, mint a Lulu. A
dráma elvont és szimbolikus, s Andrejev
sokat hagy a sejtetés és sugalmazás
homályában, majdhogynem a lényeget. S
éppen ez a sugalmazott lényeg nem je-
lenik meg elég erőteljesen az előadásban,
a színházban is csak sejtjük, de nem
annyira a játék egészéből.

Az eddigiekből is kitűnhetett, hogy a
dráma két alapvető réteget tartalmaz: az
egyik a közvetlen viszonyok szintje, a
melodramatikus szerelmi tragédia; a
másik a viszonyok szimbolikus szintje.

Már a helyszín is szimbolikus - ezt az
előadásban Kerényi József színpadképe
kellőképpen hangsúlyozza: a cirkuszi
öltözőnek-irodának használt helyiséget -
melynek a díszlet egyben porondjel-leget
is ad - zárt, hermetikus térként kezeli. Az
élet e porondján a falakon anatómiai
ábrákra emlékeztető, élettelen, kasírozott
emberalakok szabnak mértéket, s
vonatkoztatják önmagukat a tér-
viszonyokra. A drámának ez a második,
szimbolikus szintje, melyet a díszlet nyo-
matékosít, a cirkusz és a külvilág szem-
beállítására épül. A cirkusz a tiszta
értékek, a közvetlenség, a játék közege, a
külvilág pedig (melyet a báró, Mancini
gróf és az Úr képvisel) az a hely, ahol az
embereknek nevük és követeléseik
vannak. Ebben a külvilágban a hivatás
karrierré válik, az önmegvalósítás má-
sokon való erőszaktétellé, az akarat akar-
noksággá, a játék megjátszássá és kiját-
szássá, a szerelem áruvá és mohó

Leonyid Andrejev: Aki a pofonokat kapja (miskolci Nemzeti Színház). Körtvélyessy Zsolt (Mancini
gróf), Timár Éva (Zinida) és Polgár Géza (Briquet)



„pókok" prédájává, az érzelmek az érzé-
kek világába szorulnak vissza.

Az alakok viszonyai e két szemben álló
világ viszonyában értelmezendők. Aki a
cirkuszba menekülvén az elvesz-tett
értékeket keresi, a valódi és mocsoktalan
értékeket, melyek hasznosság, rivalizálás
és lélektelen önérvényesítés nélkül valók -
ezért válik itt szükségtelenné, szinte teherré
az egyéniség.

Á Szőke István rendezte előadásban az a
paradox állapot hangsúlyozódik, hogy a
cirkusz tulajdonképpeni álvilágába
szorulnak vissza a valódi értékek; itt, a
játék, a maszkok és szerepek világában
élnek már csak „meztelen arcúak", míg a
külvilágban láthatatlan maszkok kemény
kérgétől védelmezve tiporják össze
egymást az emberek. Ezt a kontrasztot
szépen érzékelteti Timár Éva érzékeny já-
téka, megmutatva az oroszlánszelídítőnő
védtelenségét, szenvedését és szenvedé-
lyét, és Körtvélyessy Zsolt alakítása
Consuella apja, Mancini gróf szerepében,
aki az Andrejev által előírt „szatírvi-
gyorba" időnként egy tönkrement élet
egész szerencsétlenségét és alakoskodását
képes belesűríteni.

A rendezésből kicsendülő másik alap-
motívum, hogy itt, a cirkuszban, a
mulattatás fellegvárában sűrűsödik össze
és csapódik le a világ minden fájdalma és
hiánya; amit a szereplők hallatlanul fel-
fokozott kapcsolat-, szeretet- és szerelem-
igénye fejez ki költői módon. E motívum
felerősítésének köszönhető, hogy az elő-
adás meg tudja őrizni a dráma líraiságát,
bár néha már a pátosz határát súrolja. Ez a
líraiság sugárzik Consuella és Besano, a
zsoké szemérmes, mégis odaadó
kapcsolatából, melyet Fráter Kata és
Mihályi Győző visszafogott, halk játéka
tesz megragadóvá. Ez a fájdalmas líraiság
érződik Timár Éva játékában is, amikor a
fenevad oroszlánok szerelmére éhező
asszonyt formálja meg.

Az előadás legjobban sikerült jelenete,
Consuella búcsúztatása is ezt a lírai han-
goltságot emeli ki: megkapó a lány volt
cirkuszi kollégáinak tamáskodása, a saj-
nálat, a szeretet és a dac keveredése; s a
báró és az artisták között felizzó fe-
szültségben Consuella - Fráter Kata --mint
egy fogoly pillangó, vergődik. A
műlovarnő és Aki halálakor azonban már
megtörik a varázs, a líra a pátosz irányába
tolódik, s hamisabb hangokba torkollik.

Az előadás folyamán a cirkuszigazgató
Briquet papát játszó Polgár Géza fegyel-
mezett alakítása ellenpontozza a líraisá-
got: ő nem a föld fölött lebegő, hanem

nagyon is földhözragadt, de szeretet-teljes
és elérzékenyülésre hajlamos alakot
formál.

A színészek nem játszanak el kidolgozott
jellemeket, de - mint az már az ed-
digiekből is kiderült - sem az írói, sem a
rendezői koncepció nem követeli ezt meg.
Andrejev így írt alkotói módszeré-ről: „Az
emberek tipikusságát a helyzetek
tipikusságával helyettesítettem. Az utóbbi
különösen jellemző. Néha szándékosan
mellőzöm a jellemek megrajzolását, és
lehetséges, hogy ez a művésziség rovására
megy, mivel az mindenképpen
megköveteli a szigorú és eleven egyéní-
tést. Számomra nem fontos, hogy ki ő,
elbeszéléseim hőse: pópa, hivatalnok, jó
ember vagy barom. Számomra egy a
fontos, hogy - ember, tehát az életnek
egyazon terhei nehezednek rá." Ez a lá-
tásmód, ha nem is a „művésziség", de a
drámaiság rovására megy valóban, viszont
a líraiságot erősíti; s a miskolci előadás új
szín a palettán.

Nem tudjuk, hogy kicsoda a címszerep-
lő Aki, mert ,,Akárki", mert bárki lehet-ne,
aki érzi a nyomasztó világ emberte-
lenségét. Szerelme, Consuella esetében
sem az egyéniség a lényeg, hanem az
eszményi, az elvont, a szimbolikus: ő a
Tisztaság, a Szépség, a Fiatalság. Elbert
János ezért hasonlíthatta misztériumhoz a
drámát: a figurák inkább allegóriák, mint
egyéniségek, a mű magja pedig egy
metafizikai szituáció, absztrakt léthelyzet.
Andrejev ebből a szem-pontból is a
századforduló tipikus írója: mint kortársai
- például Strindberg vagy Csehov -, ő is az
egzisztencializmus felé mutat előre, ami
nemcsak gondolatvilágában, hanem újfajta
drámaformában, kísérletező alkotói
módszerben is kifejeződik. O is felismeri,
hogy saját kora már nem tükrözhető a
hagyományos drámai forma révén, s az
adekvát forma és dramaturgia keresése
közben - a kor-szak drámájára jellemző
módon - ő is eltávolodott a drámaiságtól
előbb az epika, majd a líra irányába.

A líraiság talaja a drámai egyénítés
hiánya, az általános hangsúlyozása. Aki
nem a maga vagy barátai, hanem az ember
kiszolgáltatottsága, megalázottsága ellen
küzd, az emberi méltóságért. Azért öli
meg Consuellát, hogy a lányban rejtőző
istennő az örök emberi értékek
megtestesítője - érintetlen marad-hasson, a
mohó külvilág ne habzsolhassa be, s ne
foszthassa meg az örökléttől.

S habár az előadás a lírai hangszereltsé-
get végig megőrzi, a szimbolikus-alle

gorikus szintet nem mindig tudja meg-
tartani. Mintha eldöntetlen lenne, hogy
ezt a szimbolikus jelentéssíkot hogyan,
milyen eszközökkel lehet érzékeltetni -
túl sok van a színészi alkatra bízva, s ke-
vesebb a tudatosságra. Ezért jut szóhoz
az előadás végén a melodráma és a pá-
tosz.

Fráter Kata például valóban bájos, naiv
és tiszta Consuella, de hiányzik belőle az a
„kisugárzás" - amit Andrejev is oly
fontosnak tartott e szerep megfor-
málójánál -, ami istennővé avatja, illetve
ami elhiteti velünk, hogy istennő. Enélkül
pedig a darab szimbolikus, sejtetés-szintű
összefüggései nagyrészt érthetetlenek
maradnak, vagy meg sem fogalmazódnak
a nézőben.

A szenvedélyesen vagy fájdalmasan
lírai hangvétel a többi szereplőnél sem
elegendő ahhoz, hogy magasabb meta-
fizikai szintre emelje a játékot; ez talán
csak két színésznek sikerül. Bregyán Péter
az egyik Aki szerepében: arca, „lelke" a
környezetét, a külvilágot tükrözi, az
átsuhanó árnyékok a külvilágtól való
állandó rémületét festik a bohóc
gumiarcára még a nevetés és nevettetés
perceiben is. Ez a játék jól kiemeli azt a
szövegbe rejtett szimbólumot, hogy Aki
produkcióján a publikum örömtelenül
nevet. Mindig tükör ez az arc, bár-kivel
beszél - ezért nem szeretik őt igazán. Csak
a hosszabb monológokkal - például
amikor Consuellát hipnozitálva az itáliai
tájakról, a tengerről beszél - és haldoklási
jelenetével nem tud igazán mit kezdeni
Bregyán Péter, ezekben a jelenetekben
kevésbé hiteles a játéka.

Matus György számára már maga a
báró szerepe sem teszi lehetővé, hogy
más legyen, mint élő szimbólum. Kevés
szövege van, de tud jelen lenni: szétter-
pesztett lábakkal, merev tekintettel áll, de
e tekintet mögött érezzük a pókszerű
mohóságot, a könyörtelenséget s a
visszafojtott indulatot, melyet a birtoklás-
vágy és a mások iránti megvetés táplál
benne.

A mellékszereplők közül kiemelkedik a
Jackson bohócot játszó Teszáry László,
Kuna Károly és Bánó Pál a zenebohócok
szerepében. A melodramatikus felhan-
gokat szorítják vissza temperamentumos,
ironikusan játékos alakításukkal.

A cirkuszi atmoszférát a megfáradt, de
az eseményekre mindig rezonáló artisták
forgataga varázsolja a színpadra. Fekete
Mária jelmezei pedig főleg a
színszimbolikával adnak többletet az
előadás-hoz.



VASS ZSUZSA

Levonulás a színpadról

Monodrámaszemle Gyöngyösön

Idén májusban Országos Monodráma-
szemlét rendeztek Gyöngyösön, immár a
másodikat. A szemle ténye bizonyítéka
annak, hogy Magyarországon a mono-
dráma-előadások bizonyos fokú jelentő-
ségre tettek szert. Az igény minden va-
lószínűség szerint a színészek részéről a
legnagyobb, lévén e műfaj - jó eset-ben -
színészi indíttatású. Ugyanakkor a magyar
monodrámának mint írói attitűdnek az
előtérbe kerülése jelzi, hogy ez a -
egyébként a szakma által kevésre tartott -
műfaj a színészi igényen túlmutatóan is
önálló jelentőségre kíván szert tenni.
Olyan írói gesztus szülötte, mely úgy véli,
hogy a monológ, ez a gyakran
színpadiatlannak tartott szerepattitűd,
kiszakítva akcióbeli környezetéből, intim
megfogalmazója lehet szájról szájra
adandóan közérdekű, nézői nyilvánosságot
igénylő gondolatoknak. Feladatom a
szemle tapasztalatai alapján az, hogy
megfejtsem ennek az íróból és a színészből
feltörő indulatnak az okait, melyek egy
monodráma-előadást életre hívnak,
legyenek ezek az okok akár „oktalanok",
akár érthetőek. Értékelésem ennek
következtében inkább elméleti jellegű,
átfogó képre törekvő, és nem konkrét
előadások - ez esetben - esetleges
bírálatainak halmaza.

Ha egy színházba csak elvétve járó pesti
embert ma megkérdeznék, emlék-szik-e
valamely monodráma előadására, biztosan
azt felelné: Darvas alakítása az Egy őrült
naplójában. Magyarországon egészen a
hetvenes évek végéig ez az előadás
számított egyszemélyes színpadi
előadásnak. Valószínűleg azért - Darvas
Iván csodálatra méltó színészi tettén kívül
-, mert e műfaj még nem létezett önállóan;
az egyszemélyes irodalmi est, mely ma
már nyugodtan elmehetne monodrámának,
akkoriban még szerényen önálló estnek
nevezte magát. Darvas Popriscsinje
egyedülálló szülötte volt a magyar
színháznak, a színészi alakváltozás és
típusteremtés megismételhetetlen
szólóbravúrja. A mai monodrámák között
nem is állná meg a helyét, mai ér-telemben
nem is volt monodráma; nem önkényes
színészi indulatok terméke volt,

legkevésbé pedig egy sorsüldözött sze-
mélyiség példázat-tragédiája. Egyszerűen
felső fokon művelt és színpadi-színészi
teljesítmény volt, nem pedig színészi
attitűd valami másról, gyakran magáról a
színpadidegenségről.

Darvas alakításakor arra döbbenhettünk
rá, micsoda Popriscsineket szül egy
embertelen, a bürokráciára és rangokra
épülő, elnyomó hatalom; a mai monodrá-
maelőadások többsége azt sugallja: mai
színházi gyakorlatunkkal minden valószí-
nűség szerint komoly bajok vannak, ha a
színész, e közösségi alkotó azzal demonst-
rálja ígyléte abszurditását, hogy úgy tesz,
mintha egyedül inkább tudna létezni,
vagyis játszani, az író pedig hősének ma-
gányával abszolutizálja az egyén törté-
nelmi szerepének totális csődjét. Hiszen
mindkét hozzáállás színházi értelemben
maga a színházidegenség, kivonulás a
színpadról, a küzdők ringjéből a tehetetlen
hétköznapokba.

Érdemes megvizsgálni a színházak és a
monodrámák előadóinak viszonyát. Nem
mernék ilyen - számomra jobbára
ismeretlen vagy csupán pletykákból is-
mert - kulisszatitkokban vájkálni, ha a
gyöngyösi konferencián Bereczky Er-
zsébet, a Nemzeti Színház dramaturgja
nem említette volna meg azokat az
összeütközéseket, melyek gyakorta előfor-
dulnak monodrámaügyben a színházak és
a színészek között, mindezt annak bizo-
nyítékául, hogy a monodráma-előadások
mind a színészi játék, mind a színház
egész működése szempontjából inkább
károsak, mint üdvözítőek. Tapasztalatai
szerint, az a színész, aki elkötelezi magát
az egyszemélyes drámák előadásainak,
képtelenné válik az újbóli beilleszkedés-
re, a többiekhez való alkalmazkodásra a
nagyszínházi előadásokban.

Tény, hogy a beilleszkedni nem hajlandó
vagy mellőzött színész önkifejezési
eszközévé vált a monodráma, és ha dá-
tumhoz kellene kötnöm, hogy ez a folya-
mat a színésztársadalomban mikor indult
el, akkor - tapogatózva bár - a hetvenes
évek elejéig nyúlnék vissza, még-pedig
Berek Kati átszerződéséig a Huszonötödik
Színházba, ahol a színésznő is szárnyakat
kapott, és igazi személyiség-dráma-
remekeket produkált - egyébként általában
többszemélyes darabokban, és színészi
sértettségét becsülendő módon színészileg
aknázta ki, hiteles emberi sor-sokká
gyúrta. Mindenesetre a színésznő-nek ez a
számomra pozitív művészi meg-
nyilatkozása nem jelenti azt, hogy ebben a
dologban színészpárti lennék. Egy időn

túl én is negatívnak tartom az ilyen sér
tettségi kiruccanásokat, függetlenül attól.
kinek van igaza: számomra ugyanis egy
drámai előadás idegeket emésztő önmar-
cangolás helyett valódi színpadi küzde-
lem, mely nemcsak színészi többes szá-
mot igényel, de jó, ha a nézőhöz is köze
van, azzal is felesel.

Mi a monodráma ? A teória nem szereti a
műfajt; ennek ékes bizonyítéka, hogy nem
foglalkozik vele. Szívem szerint én sem
mennék bele a monodrámaműfaj elméleti
zsákutcájába, de sajnos, ezt ma már meg
kell tennem. A gyöngyösi szemle idején
látott ugyanis napvilágot az első magyar
monodrámakötet, Kocsis István
monodrámáinak gyűjteménye, ezt a tényt
pedig azért sem lehet elhallgatni, mert a
szemlén e kötetből két dráma is szerepelt,
az Árva Bethlen Kata és a Boyai es t e . E
drámakötetre hivatkozva bátran lemondok
a monodráma általános műfaji
meghatározásáról - tudván, hogy ez
ügyben még a szaklexikonok sem
bölcsebbek nálam -, és csak a magyar
történelmi monodrámával foglalkozom.

Mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk a
magyar történelmi monodrámák szer-
zőinek viszonyát a drámai műfajhoz, az
ábrázolt személyiséghez és a színészhez.

Mi az oka például annak, hogy Samuel
Beckettet még ma is csak abszurd szerző-
nek tartják, és nem sütötték rá a mono-
drámaíró bélyeget, holott ha még ír, akkor
már csak egyszemélyes darabokat
produkál. Valószínűleg azért, mert egy-
szereplős darabjai nem személyiségdrá-
mák. Ha a monodrámának létezik vala-
milyen meghatározó vonása, akkor az
valószínűleg egy személyiség gondolatai-
nak és cselekedeteinek a bemutatása.
Nyugaton - ha elvétve is - írtak már ilyen
monodrámát; éppen Franciaországban
született Rousseau-ról hasonló ihletésű
darab. Beckett viszont nem személyiségek
drámáit érzékelteti, hanem ellenkezőleg:
bizonyos típusjegyekkel, rétegvonásokkal
ellátott elszemélytelenedett egyedek,
homo sapiens-maradványok gondolat- és
élettöredékeit mutatja be. Csökevényes
létükben is sokkal inkább típusok, mint a
tipikustól elütő, afölé emelkedő
„emberszabású nevezetességek" morális
példázatok gyanánt. Az Egy őrült naplója
sem monodráma, ha-nem típusdráma, egy
jellegzetes XIX. századi orosz típus, a
csinovnyik helyze-



tének művészi kinagyítása, A kettő közötti
különbséget érzékeltetendő: egy emberre
hasonlatként mondhatjuk azt, hogy ez egy
Popriscsin, de azt már alig-ha, hogy ez egy
Széchenyi vagy ez egy Rousseau.
Bármennyire furcsának hangzik, mégis
valahol itt fogható meg a lényeges
különbség egy egyszereplős dráma és egy
par excellence monodráma között.

A magyar történelmi monodráma,
melyet nevezhetünk erdélyi monodrámá-
nak is, nagy többsége erdélyi írók alkotása,
eszmei alapja a protestáns etika, történelmi
háttere pedig Trianon. Ebbe a kettős,
tudati-történelmi objektivációba ékelődik
be példázat gyanánt a hős, a történelmi
személyiség tragédiája. Árva Bethlen
Katáé, Bolyai Jánosé, Széchenyié
Kocsisnál, Székely János Dózsája, Tömöry
Bethlen Gábora.

Á dráma a protestáns hazafiság és a
történelmi tény között zajlik; a hős pedig e
nem emberre mért „küzdelem" terméke és
elszenvedője. A protestáns etika oly
mértékben meghatározója és egyedüli
mércéje e drámáknak, hogy e művek
céljának jobb megértéséhez érdemes külön
foglalkoznunk vele.

A protestantizmus szerint mindenki, aki
a hitre tér, kiválasztott. Bármi történjék
vele egyébként, morális küzdelme, vagyis
Isten akaratának teljesítése igazabb
valóság számára, mint maguk a tények. Az
isteni kiválasztottság, mely még a nagy
bűnök elkövetését is megengedi, elnézi, a
nagy szenvedések és megpróbál-tatások
idején krisztusi sorssá nemesedik, Isten
emberbe bújtatott példázatává,
messianizmussá válhat. Á protestáns
állandóan perlekedik Istennel, de oka is
van rá: ha már feláldozol, adj bizonyságot
arról, érdemes-e a valóság ellen, a tények
ellen önmagam feláldozásával,
szenvedéseim sorozatával vétkez-nem,
emberi szempontokkal nem törődnöm.
Székely János Dózsája még jobb híján,
„jövőtlenül" adja meg magát a sorsnak,
Kocsis Bolyaija őrült magányába zárva azt
hirdeti : csak az ember, aki a lehetőségek
közül mindig a legnehezebbet, a nem
emberre szabottat vagyis a szenvedést és a
bukást választja.

Ebből a hozzáállásból következik e
drámákban a személytől gyakorlatilag
független konfliktus : a protestáns etika és
a történelmi tények „közötti" ideológiai
harc, melyben az egyénnek, a személyi-
ségnek csupán az a feladat jut, hogy lété-
vel és főként bukásával, igazságtalan sor-
sával igazolja az etika mindenhatóságát

az elkerülhetetlen tényekkel szemben. A
történelmi személyiségnek az a feladata,
hogy mint valóban létezett személyiség,
sors, történelmi hitelt adjon az elvont
eszmeiségnek. E drámák esetében tulaj-
donképpen mindent a történelem jelent,
az adja a példázat hitelét, pontosabban a
személyiség relikviái. Mint megannyi
jelkép és példázat a történelemmel
szemben.

Ezeknek a drámáknak - függetlenül az
eszmeiségüktől - van egy igen baljós
színpadi hátulütőjük. Ebből tűnik ki
leginkább, hogy ezeknek a drámaíróknak
a többsége nem annyira színpadi művet
akart írni, mint morális dörgedelmeket
zengeni. Bár a monodrámaíráshoz nem
kell feltétlenül mélyreható dramaturgiai
ismeret, egyvalami azért elkerülhetetlenül
szükséges: az ember és a színész is-
merete. Ezek a monodrámák - többsé-
gükben -- az embert és a színészt mint va-
lami- fikciót kezelik, ugyanakkor hűs-vér
valóságnak képzelik a relikviákat. Az írói
hozzáállás következtében ezeknek a
drámáknak az előadásakor három
„személyiség" néz egymással
farkasszemet: az etikus író, a történelem
számkivetettje és a színpadé.

Hogy állunk a magyar monodráma és a
színész viszonyával? Nem hiszem, hogy
színészeinket különösebben taszítanák
magyar történelmi személyiségek életre
keltésének feladatai. Széchenyi, Bethlen
Gábor, Dózsa György robusztus
személyének megformálása annak a fajta
kicsit klasszicizáló romantikus igénynek a
beteljesülését jelentheti egy magyar
színész számára, ami mondjuk Angliában
egy angol színésznek az angol királyok
iránti vonzódását mutathatja - ha egyál-
talán létezik ma még ilyen igény.

Mindenesetre egy monodráma eseté

ben ez azért kevés, mint ahogy kevésnek
tűnik monodrámát írni pusztán nemzet-
etikai szempontok alapján is. Jelen eset-
ben három személy áll egymással szem-
ben: a megidézett alak tetteinek tükré-
ben, az író és a színész. Mi a biztosíték
arra, hogy e három, egymással „nem
diskuráló" személy egyesül egy estére a
maguk egy igazáról meggyőzni kívánván
a publikumot? A biztosíték valószínűleg
egyes-egyedül a színészi személyiség,
ezáltal a probléma is sokkal gyakorlatibb,
mint az az eddigiekből ki-tűnhetett. Mivel
azonban ezek a drámák nem igazán
színpadi termékek, a probléma mégiscsak
dramaturgiai: az írói aktus és az
egyszemélyes színpad, a színészi-színpadi
attitűd adott problémája.

A Gyöngyösi Szemle

A Gyöngyösi Monodrámaszemlén tizen-
egy előadás vett részt. Ebből öt történelmi
monodráma volt: a már említett két
Kocsis-mű, az »írva Bethlen Kata és a
Bolyai este, Székely János Dózsája, Tö-
möry Péter Bethlen Gábort megidéző A z
idő alkalmatos volta című darabja és a
Széchenyi naplója alapján Siklós Olga
által összeállított A legnagyobb magyar.
Részt vett a szemlén két bulvár jellegű
egyszemélyes darab két színészsorsról:
Kaló Flóriánnak Domján Editet megidéző
Egyedül című darabja és a Melina Mercuri
önéletírása alapján összeállított
Görögnek születtem című produkció. Két
költői mű is szerepelt a szemlén: Weöres
Psychéje és Gálffi László Rimbaud-estje.
Gálvölgyi János egyszemélyes kabarét
adott elő az Astra bábegyüttes közremű-
ködésével Szakonyi Kulisszatitkok című
darabjában. És végül Jordán Tamás
alakításában láthatta a gyöngyösi közön-
ség Szókratész védekezését az athéni nép
előtt Platón színpadon már többször
előadott filozófiai művében, a Szókratész
védőbeszédében.

Csíkos Gábor Székely János: Dózsa című monodrámájában (MTI Fotó - Ilovszky Béla felv.)



Valahogy ezek az előadások jobban rá-
mutattak színházaink jellegtelenségére és
heterogén, saját arccá nem épülő mű-
sorpolitikájára, mint egy úttörő, éppen a
színház szűk keretein kibújni akaró vagy
azt ledönteni akaró tettre. Pedig a
monodráma-előadásoknak mégiscsak az
lenne az értelmük - legyen a szöveg akár
drámaadaptáció vagy akár vers-
összeállítás -, hogy e műfaj színpadi
igénytelenségét kihasználva, szabad kí-
sérleteket mutasson fel, hogy új tartalmi-
formai utakat járathasson be a színház
tagjai számára, magyarán, hogy ami a
művész szívén fekszik, az a szájára is
kerülhessen a megfelelő időben és he-
lyen.

Néhány nem túlságosan felemelő gon-
dolat, kép és hangulat maradt meg több-
nyire bennem az előadások megtekintése
után. Gyuricza Liliann minden vadócsága
ellenére melankolikus Psychéje, Melina
Mercuri negédes és öntelt, baloldaliságát
tömény nárcizmussal és arisztok-
ratizmussal népszerűsítő alakja Pécsi
Ildikó visszafogott „felolvasásában", a
közönség felszabadult kiengedése Gál-
völgyi nevettető profizmusának köszön-
hetően. És nagyjaink megtört sziluett-
jeinek panoptikuma: Csendes László
csökönyös huszártisztje, a skizofréniájá-
ban papírcsákóban virtuskodó matema-
tikus Bolyai - maga a megkövült, kény-
szerzubbonyos etika; Bánffy György bő-
beszédű, ízes magyarsággal és precíz

történelmi ismerettel s már-már isteni
nyugalommal megáldott öreg Széchenyi-
je a döblingi elmegyógyintézetben - in-
kább megnyugtató orvosi kórlelet; Dobos
Ildikó fanatikus Bethlen Katája mollban
előadva, melyet a rendező, Kerényi Imre a
paraszti mozgás merevségé-nek
rafinériájával vont be.

És két igazi színházi - színészi élmény:
Csíkos Gábor Dózsája és Jordán Tamás
Szókratésze.

Székely János Dózsája Csíkos Gábor
előadásában írónak, színésznek és törté-
nelmi személyiségnek egyedülálló talál-
kozása volt. Dózsa bibliai példázatba illő,
ugyanakkor az író egészséges szem-
léletével és verses monológjainak költői
erejével emberi példázattá emelkedő
alakja, a színész egyszeri - talán megismé-
telhetetlen? - érzelmi-emberi diszpozí-
ciójával élő példája lett, nem a protestáns
etika, e színpadi esetlegesség, hanem a
színészi szándék és tett érvényességé-nek
és hitelének.

Jordán Tamás Szókratésze Platón filo-
zófiai, elvont bölcsességével mit sem tö-
rődő gyakorlati bölcsességével, agya-
fúrtságával vett le a lábamról. Ha tényleg
esküdt lettem volna és nem csupán nézői,
színházi esküdt, egy ideig valóban
gondolkodtam volna az „öregúr"
felmentésén. Fehér György, a rendező és
a színész együttesen kitalált valamit vagy
rátalált valamire ebben a filozófiai
dialógusban, ami képes volt - a szöveg

től sok szempontból függetlenül - emberi
hitelt adni Szókratész igencsak nehezen
követhető filozofikus védekezésé-nek. A
két alkotó tulajdonképpen nem tett mást,
mint a szituáció függvényévé tette,
akcióvá avatta a platóni logikát. Emberi
reakciókra, természetes emberi reflexekre
bontotta le. Igazi színháznak, egy
személyiség tragédiájának lehettem
tanúja!

Jordán először is mindent elkövetett,
hogy a közönséget ne a filozófiai, e szín-
padon mindig csak relatívként ható igaz-
ságok, érvelések kössék le, hanem Szók-
ratész „gyarló" emberi indulatai, mikor a
bőrét féltve védekezik. Jordán alakítása
arra az emberi felismerésre épült,
természetesen ezzel a felismeréssel meg-
ajándékozva a bölcs Szókratészt is, hogy
ha egy filozófus a saját filozófiai érveinek
igazságával védekezik, pusztán logikai
meggyőzőerővel érvel a nép kép-viselői
előtt, akkor biztosan halálra ítélik. Viszont
ha okosan kezeli ezeket az „igazságokat",
úgy, mint a plebszet meghatni képes
emberi gyöngeségeket, megindítani képes
kitárulkozást, akkor meghathatja a nép
szívét és felmenthetik. Ezzel az ügyvédi
hozzáállással kezdődik Szókratész igazi
drámája. Hiszen ez a magatartás
tulajdonképpen a filozófus életművének
nyílt feladása, és Szókratész, ez a minden
ízében mozgékony, agyilag és fizikailag is
fürge, minden hájjal megkent kis
öregember Jordán alakításában el is jut az
önmeghasonlás-nak egy olyan fokára,
mikor már nem képes tovább alakoskodni.
Jordán Szókratésze ettől kezdve nem
„hazudik", nem tartja érdemesnek, se
érdekesnek a kicsinyes önvédelmet, se az
esküdteket nem tartja érdemesnek arra,
hogy meghasonlásán zokogjanak és azt
jótékonyan értékeljék. A történelmi
ténynek megfelelően így Szókratész jogo-
san, vagyis elkerülhetetlenül ítéltetik ha-
lálra. Jordán intő keze és ennek a moz-
dulatnak kimerevedése az utolsó szavak
után egy meggörnyedt, törékeny testben,
ennek a magatartásnak a tragikumát
érzékeltette. A filozófus saját logikájának
áldozatává vált, amikor saját magát, önnön
emberi tartását és hajlíthatatlanságát nem
kalkulálta bele a végső menetbe.

*

Ezek az alkalmi előadások, melyek vagy
a színházakon belül megtűrve, vagy
azokon kívül, külső segédlettel jöttek
létre, a mai magyar színház válságának,

Jordán Tamás a Szókratész védőbeszédében (Dunai Károllyal) (Fábián József felv.)



paradox voltának kifejezői voltak több-
ségükben. Mivel úgy gondolom, ezek az
előadások lehetnének mások, lévén mind
technikailag, mind szellemileg függetlenek
az adott színházi struktúrától és
színházpolitikától, ezért volt fájdalmas
felismerés számomra, hogy e műfaj sem
termelt ki magából egyebet e pár év alatt,
mint ugyanazt a színházi rossz köz-érzetet
és az ezzel járó alkotói felemásságot, mint
amit a nagyszínházi előadások ma már
„profi módon" művelnek. A színész kibújt
a színházi, számára rossz közegből, és
belebújt saját rossz közérzetébe, és ezt
vagy titkolva, vagy kiteregetve eljátszik a
monodráma gondolatával. Többnyire, mert
azért a Dózsa és a Szókratész védőbeszéde
nem ez volt, hanem igazi színházi este.

Pedig a jó monodráma-előadás - füg-
getlenül a műfaj esztétikai és egyéb teo-
retikus szempontjaitól - a XX. század jó
értelemben vett primitív színpadi műfaja
lehetne. Kísérlet arra, mit képes a szín-ház
testközelségével, közvetlen színpadi
megnyilvánulásaival, primér szinten, in-
dulatokban a színészből és a közönségből
előcsalogatni. A monodráma lehet-ne az a
primitív drámai műfaj, az az indulati-lírai
monológ, mely színpadi egy-szerűségével
és érzelmi gazdagságával kérdőjelezné
meg az adott színjátszási konvenciókat,
feleselve mindazzal a hamissággal, amit a
mai színház magában hordoz. Ezáltal
egyáltalán nem lenne önálló műfaj - a
színész sem önálló, ha-nem társulati lény,
az író pedig, ha drámát ír, ugyancsak
színházi ember. Nem lenne független sem
az adott drámaterméstől, sem a
nagyszínházi előadásoktól, sem a színházi
struktúrától, sem a társadalomtól.
Látszólag önállósodott, valójában par
excellence feleselő léte mind-azzal, amit
ma a színház jelent, valami olyan
politikusi indulatot hordozhatna és kellene
hogy hordozzon, amit Brecht songjai
hordoznak a maguk tömegindulataival,
soha nem egyénien, hanem par excellence
társadalmian. Nyilván ez a hasonlat is
paradox, csak éppen termékenyebbnek és
drámaibbnak tűnő, mint a létező
monodrámák kulisszákból ki-növő
paradoxonai. Talán el kellene ismer-ni,
hogy a monodráma mindenképpen
paradoxon, csak éppen lehetne terméke-
nyítően is az. De ahhoz mindenekelőtt a
színésznek ki kellene bújnia privát in-
dulatokat szülő rossz közérzetéből, és
onnan indulnia el újra, ahonnan még ka-
maszos álmai idején elindult - a hivatás és
a színház szeretetéből.

DÉVÉNYI RÓBERT

Bábjáték - bábok nélkül

Heltai-Gozzi: A Szarvaskirály
az Állami Bábszínházban

A gyerek- és ifjúsági színházak, felnőtt
társaikhoz viszonyítva fokozottan réteg-
érzékenyek. Négytől tizennégy évig, az
egymást követő korcsoportok ízlését és
kívánalmait egy világ választhatja el
egymástól, és csak az a társulat tud hű-
séges és értő közönséget nevelni magának
(és ezzel egyben a majdani felnőtt
színháznak), amely a változó érdeklődés-
hez igazodva képes a próteuszi alakvál-
toztatásra. Hogy ez mennyire így van, azt
az Állami Bábszínház tudja a legjobban.
Felnőtt produkcióikat itt nem említve:
szinte tudományos megalapozottsággal, a
gyermeklélektan és pedagógia
iránytűjével felszerelkezve készülnek a
műsorok az óvodások, kisiskolások, si-
hederek sajátos befogadói szintjéhez,
illetve igényeihez alkalmazkodva. Annál
meglepőbb, hogy új, Heltai Jenő A
Szarvaskirály című játékának bemutató-
jánál mintha eldöntetlen maradt volna,
hogy kinek szánják. A varázsmese színes
látnivalóival betelni vágyó picinyeknek, a
fordulatos kalandokért hevülő
kamaszoknak vagy a szellemes
„szövegelésre", esetleg ínyencműfajra
nyitott fel-nőttebb korosztálynak.
Heltai szövegkönyve első megközelítésre

szabályos mesejátékot ígér. Valójában
természetesen nem az, a szónak a
gyerekirodalomban érvényes értelmé-ben.
Ízig-vérig felnőtt mese ez is, akár Az
ezerkettedik éjszaka vagy A néma levente.
Nem feladatunk itt Heltai szín-padi
munkásságát értékelni, azt mérlegelni,
hogy népszerűségét irodalmi kvalitásainak
vagy simulékony ,,fogyaszthatóságának"
köszönheti-e. Annyi bizonyos, hogy
Heltai szándéka szerint a meseköltés a
hétköznapok nyomasztó szürkeségét
elviselhetővé színező képzelet működés,
védősánc, csengő-bongó rímekbe
menekített igazságosztás, csekélyke
lázítás a kor prózai kötöttségei ellen. Épp
ezért ez a mesejáték csak akkor hat
élvezetesen, ha az is megjelenik benne,
amit elrejt: a valóság, amit Heltai bölcs
iróniával, vérbelien pesti, naprakész
asszociációkkal véleményez, csipked. Ter-
mészetes, hogy az ötvenes évek elején
íródott Szarvaskirálynak ezek a fel-

hangjai felfoghatatlanok a gyermeki érte-
lem számára. Az ő kedvükért tehát le
kellett egyszerűsíteni a darab számos
mozzanatát bizonyos szövegrészek el-
hagyásával vagy hangsúlytalanná tételével
Az előadásban például Deramó király
makulátlan mesehős, akivel a közönség, a
gyermekszínház örök törvényei szerint,
hiánytalanul azonosul. Heltai viszont
sokkal bonyolultabb mesefigurát alkotott.
Deramó ármányos ellenfelének,
Tartagliának kénytelen bevallani, hogy
gyakran tapadt uralkodói kezéhez vér, és ,,
...szomorú, de így van, / Tovább csak úgy
maradt enyém a trón / Hogy olykort egy
barom bőrébe bújtam". Átértelmezi Heltai
a feleségválasztás próbatételét is. Ez a
szituáció a maga nép-vagy gyermekmesei
közegében soha nem kelt zsarnoki
képzeteket. Heltainál igen.

felajánlkozás megalázza, meggyötri a
kényszerű jelentkezőket, és Deramó éppen
barbár énjétől váltódik meg szerel-
mesének, Angelikának őszintesége révén.
Természetes, hogy a gyerekelőadás a
jellemfejlődéssel és általában a lélektani
finomságokkal aligha tudna mit kezdeni.
Heltai darabjának irodalmi többletét
viszont éppen ezek adják. Mint ahogy
áldozatául esett az életkori irányzéknak a
játék kellemesen fűszerezett erotikája,
mindenekelőtt a Truffaldino-Smeraldina
buffópáros enyelgése, pedig gondolom, a
szövegkönyvet nem ismerők is elhiszik
becsületszóra, hogy Heltai épp e
berkekben van igazán elemében.

Heltai a darabot Gozzi játéka nyomán
verselte meg, illetve korszerűsítette.
Felmerül hát a kérdés, hogy talán az ere-
deti darab meséje olyan remeklés, ami az
átdolgozás vakolatát itt-ott lehántva is
gyönyörködtet. Sajnos, ez sem áll. Gozzi
fantasztikus-regényes-érzelmes, lélek- és
szerepcserékre épülő szövevényes
kanavászai nem többek a felnőtt-
közönséget ajzó ügyes rutintákolmá-
nyoknál, amelyeknek csak színészi lehe-
tőségei ígérnek esztétikai létjogosultságot.
A S

z
arvaskirály csupasz története is

önmagában felszínes, formailag ormótlan.
A hosszadalmas expozícióból meg-tudjuk,
hogy Deramó király Farfarelló főmágus
oltalma alatt áll. 0 küldi udvarába
tanítványát, Brighellát is, hogy el-
lenségeinek ármányát meghiúsítsa. Bri-
ghella, akinek ez mágusi vizsgafeladata,
egy mellszobrot készít a királynak, ami
vigyorával figyelmezteti, ha arra méltatlan
nőt kívánna a trónra maga mellé ültetni.
Ettől függetlenül korábban Farfarelló egy
amulettel is megajándékozta



Deramót, amelynek felirata varázsmon-
dókaként feltámasztja a halottakat, illetve
lélekcserét tesz lehetővé. Tartaglia, a
gonosz miniszterelnök hízelkedésével
kicsalja a titkot, és sikerül a király testé-
be költöznie, míg amaz egy koldus alak-
jába számkivettetik. Szerencsére Bri-
ghella résen van, ellenvarázslata győze-
delmeskedik, és minden jóra fordul. Nos, e
meséért aligha volna értelme A Szarvas-
királyt színpadra állítani. Más a helyzet,
ha egy izgalmas stíluskísérlet kedvéért
kanyarodunk vissza Gozzihoz, ne-
vezetesen, hogy Heltai szövegét a com-
media dell'arte talajába plántáljuk át.

Balogh Géza rendező érezhetően erre a
lehetőségre hajlik. Hogy elképzeléseit
megvalósíthassa, mindenekelőtt előcsa-
logatta a bábszínészeket a paraván mögül,
és előszínészekké léptette elő őket.
Különös, hogy éppen egy bábrendező jut
erre az ötletre, de jogosan. A
Szarvaskirályt ma már úgysem lehetne
Heltai műfaji címkéjéhez ragaszkodva
bábjátékként előadni. A fölött a
szövegköz-pontú, irodalomtolmácsoló,
miniatürizált színházhasonmás-bábozás
fölött - amit Heltai 1950 táján ismerhetett
- már jó egypár évtizede meghúzták a
lélekharangot, és éppen az Állami Báb-
színház alkotógárdája tette következetes
művészi munkájával végleg a sírba. A
Gozzi-féle commedia dell'arte feltá-
masztása viszont igen vonzó stilizációs
lehetőséget ígér. Emlékezzünk Vahtan-
gov színháztörténelmi jelentőségű Tu-
randot hercegnőjére, amely Gozzira támasz-
kodva a végletekig színházasította az
alapanyagot, zseniálisan egyenjogúsítva a
színészi és színpadi hatáseszközöket az
irodalmival. Hogy Balogh ezt az esz-
ményképet igyekezett felvállalni, azt a
nyitójelenet, a beöltözés, a nyilvános
átlényegülés Vahtangov megoldására rí-
melő ceremóniája bizonyítja. Ehhez ké-
pest vártuk a folytatást: eleven tempót,

sziporkázóan attraktív megoldásokat,
álmélkodásra késztető bravúrokat, meg-
hökkentő, kiélezett fordulatokat, a fe-
szültség, izgalom meg-megújuló roha-
mait. Tehát mindazt, amivel a commedia
dell'arte többet tud az irodalomtolmá-
csoló színháznál. Ami egyszerre életko-
rilag is helyére tehette volna a produk-
ciót, sőt akár közös lázba hozhatta volna
a kicsinyeket és nagyokat, előbbieket a
játék önfeledtségével, utóbbiakat vi-
háncoló groteszkségével vonva bűvkö-
rébe.

Sajnos ez a várakozás betöltetlen ma-
radt. A Szarvaskirály alkotógárdája szinte
már a küszöbön megtorpant. Csak
bizonyos külsőségeiben élesztgeti a com-
media dell'arte stílusát, szüntelenül óva-
kodva, nehogy szétfeszítse egy óvodai
maskarázás kereteit.

Felemásság érződik mindjárt a maszkok
megválasztásában. A commedia dell'arte
férfigalériája mind igen karakterisztikus
maszkot visel, az átvétel, illetve
kiterjesztés a női szereplőkre is a
stílushűség szellemében fogant. Azzal is
egyet kell érteni, hogy színháztörténeti
hitelességre törekedni viszont felesleges,
hiszen egy hagyományos Tartaglia-,
Brighella-vagy Pantalone-arcmás a mai
nézőnek (és különösen a gyerekeknek)
nem mondana semmit, csak furcsálkodást
okozna. De a commedia dell'artéban a
maszk sűrített jellemzés, a színpadi fátum
csalhatatlan hírharangja. Ezt a tá-
jékozódást csak Tartaglia és Smeraldina
maszkja segíti. A többieké jórészt leragad
a mesejáték általános típusaiban.

Fontosabb ennél maszk és játékmód
komplementeritásának elhanyagolása. A
commedia dell'artéban az arcjáték, a
mimika hiányáért bőven kárpótol a gesz-
tus, a mozgás attraktív feldúsulása, a
szituációk tartalmának akciógazdag testi
kifejeződése. A Szarvaskirály előadó-

gárdája meg sem kísérli e magasságok
ostromát. A játék maszkban is a szöveg-
tolmácsolás igényeinél reked meg.

És végképp paradox helyzet alakul ki
azáltal, hogy a szöveg nem élő-elevenen,
hanem magnószalagon szólal meg. Az
Állami Bábszínházban ezt a külföldön
korábban indokolatlanul divatozó
playback-metódust csak csínján hasznosí-
tották. Ott, ahol a helyén van : a zenei mű-
vek bábos adaptációiban. A prózai
darabokat akkor szinkronizálták, ha csak
ezen az áron szavatolhatták az irodalmi
értékű szöveg művészi és akusztikai ar-
tikuláltságát. Ha a báb-Csongor csak Gá-
bor Miklós hangján szólalhatott meg él-
vezetes gazdagságában. De A Szarvas-
király nem bábjáték, az előadást élő szí-
nészek prezentálják. Ráadásul javarészt
kezdők. Vajon mi célja van, hogy önma-
guknak kölcsönzik konzervhangjukat?
Technikai kényszerűségből született ez a
megoldás ? Attól tartottak, hogy a teljes
arcfelületet borító, légzési nehézségeket
okozó maszk torzítja a beszédet? Miért
nem hagyták akkor szabadon a szájat,
mint ahogy az eredeti commedia dell' arte-
maszkok esetében ez a szokás? Vagy az
indítékok koncepcionálisak? Mert
megengedem: a test-csere jelenetekben a
playback kézenfekvő megoldást kínál,
még maszkot sem kell váltani, mint a
commedia dell'artéban. De ami megtérül a
réven, sokszorosan el-vész a vámon. A
szinkronszöveghez igazodás óhatatlanul
leblokkolja, meg-béklyózza a színészi
invenciót. Az ihletett, mindenoldalú
lehetőségtől feltöltődött színészi jelenlét a
technikai eszközökhöz tapadt illusztrálássá
szürkül. Pont fordítottja játszódik le, mint
a zenés báb-pantomimek esetében. Amíg a
Petruska vagy az Aventure bábművészeit a
playback tehermentesítette,
felszabadította, lehetővé tette, hogy
minden idegszálukkal sajátos mozgatási
feladatukra összpontosítsanak, A
Szarvaskirály fiatal szereplői a
szinkronizálásból keletkező űrt nem tudják
kitölteni. Az élő szín-padi helyzetek
unalmasan konganak.

Azok közé tartozom, akik már többször
felvetették, hogy az Állami Bábszín-ház
kissé egyoldalú „képzőművészeti
elkötelezettsége" elcsökevényesítheti a
színészi képességeket, a látvány rész-
elemeinek művészi alázatú szolgálata,
valamiféle puzzle-bábozás nem jelentheti
a művészek vágyainak netovábbját. Örül-
nöm illene tehát, hogy a Bábszínház e
kísérletével egyértelműen a színészi

Jelenet a Bábszínház Szarvaskirály-előadásából



igénybevétel felé nyitott. Ennyiben haszna
is lehet a társulatfejlesztésben. A köz-
reműködők a színház másod-, harmad-
vonalából és a friss diplomásokból ver-
buválódtak, akiknek műhelymunkája más
elbírálás alá esne, ha nem produkcióként
kellene értékelnünk. Ahhoz kevés. Talán a
rendező és a játékmester Barlanghy István
nem mert nagyobb terhet róni a
szereplőkre, ismerve képességeik határát,
vagy ellenkezőleg, a művészi vezetés
kishitű inspirációi nem mozgósították
kellően a színészek alkotóvágyát? - Azt
hiszem: is-is. Akadnak egyértelműen ren-
dezői lapszusok. A már említett
feleségválasztó jelenetben például egy
szobor-fejnek kell vigyorával
figyelmeztetnie Deramót, ha a kiszemelt
ara hazudik. Heltai szándékai szerint
természetesen titkos jelként, csak a király
számára lát-hatóan. Az előadásban viszont
a fej vissz hangosított lármával röhög,
tehát a le-lepleződésnek az ajánlkozó
számára is nyilvánvalónak kellene lennie.
Megszégyenülésnek vagy dacnak viszont a
szín-padi szituáció megfogalmazásában
nyoma sincs, a hiátus eljátszhatatlanná
torzítja a jelenetet. Színészi gondatlanság
árnyékolja be Tartaglia alakítójának
játékát. Az intrikus irányítói szerepkörhöz
különben is erőtlen Deák Sándor nem tud
mit kezdeni a figura dadogásával. A com-
media dell'arte stílusában -- de a playback-
technika miatt különösen - a beszédhiba
csak akkor hatásos, ha tikké erősödik fel,
ha látható is, nem csak hall-ható. A
színészi feszélyezettség azokra is
fékezőleg hat, akikben érezhetően
türelmetlenebb játékvágy lobog, mint
például Blasek Gyöngyiben vagy Török
Ágnesben. A színi házi feladatot igyekvően
oldják meg Németh Tibor és Juhász
Ibolya.

Kár az elszalajtott lehetőségért. .A
megvalósított commedia dell'arte ter-
mészetesen illeszkedett volna a színház
törekvéseinek egyik fő vonulatába. Az
Állami Bábszínház komoly zenei misz-
szióját kibővítve mindinkább részt kér az
iskolai kötelező irodalom eleven élménnyé
formálásából is, lásd az Odüsszeuszt,
Gullivert, Szentivánéji álmot, Csongor és

Tündét vagy a Kalevalát. Egy a commedia
dell'arte stílusát idéző produkció az
élményen túlmenően eminens lehetőséget
nyújthatna arra is, hogy az iskolások
betekintést nyerjenek a szín-háztörténet e
vonzó, ám - drámairodalmi hátország híján
- mostohán kezelt tartományába.

CSIK ISTVÁN

Mítosz, mese, költészet

A Kalevala - bábszínpadon

A hajdanvolt korok, letűnt világok em-
lékét őrző, ősi eposzok úgy élnek, úgy
vannak jelen korunk emberének tudatá-
ban, hogy a velük kapcsolatos élmények
túlnyomó többsége másodlagos, harmad-
lagos. Hiszen ki az, aki rohanó korunkban
- ha csak nem szakmája a filológia -
nemcsak kézbe veszi, de el is olvassa az
Iliászt, az Odüsszeát, a Ramajanát, a
Kalevalát? Ki az, aki akár csak az ősi
énekek nyomán, mintájára született
eposzokat kézbe veszi ? Olyan műveket
ráadásul, amelyeket a „kötelező
olvasmány" címke amúgy is
ellenszenvessé tesz minden egézségesen
gondolkodó középiskolai tanuló előtt?
Bizonyos, hogy van-nak ilyenek, de
számuk alighanem el-enyészően csekély.
Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom:
nem tudnánk megtölteni egyetlen színház
egyetlen előadásának nézőterét sem.

A legtöbb ember a leleményes
Odüsszeusz vagy a vasverő Ilmarinen
kalandjairól csak annyit tud, amennyit a
különféle tartalmi kivonatok zanzáiból a
jeles, jó vagy elégséges osztályzathoz
feltétlenül meg kellett tanulnia, és talán
még azt, ami ezen felül, a régi eposzokon
nevelkedett, klasszikus vagy modern, de
olvasottabb írók műveiből célzásként, uta-
lásként a tudatáig eljutott. Olyan ez, mint
a hold világa... Halovány vissz-fénye az
eredetinek, mint az a tündöklő napnak;
többnyire éppen a lényeg hiányzik belőle.

A holdvilághoz szokott szem bele-
káprázik a nap fényességébe; efféle nap-
felkelte az Állami Bábszínház előadása
azok számára, akik a Kalevalát csak hírből
ismerik. Mert ebben a játékban - ami
pedig se nem pontos, se nem teljes, és a
szó szoros értelmében még csak nem is
hűséges - a mű lelke tárul fel előttünk.

A Kalevala tudós elemzői, kutatói sokat
vitatták, hogy - csakúgy, mint szinte
valamennyi ősi eposz esetében - keve-
redik-e, és milyen arányban, hogyan
keveredik mítosz és történelem a régi
énekekben. A kutatók számára ez valóban
fontos, hiszen a mű egy-egy apáról fiúra
szálló mondata a régészet, a nép-rajz és
más tudományok vitás kérdései-

ben válhat döntőbíróvá. Az olvasó, a néző
számára azonban a költészet a lényeges; a
költészet, amely a mítoszt és történelmet
egységbe ötvözi. A költészet, és még
valami... A naiv eposzok minden
változatában ott rejtőzködő, minden érző
és gondolkodó emberhez könnyen közel
férkőző - mese.

Bármilyen meggondolások vezérelték
az Állami Bábszínházat akkor, amikor
úgy döntött, hogy az ősi eposzok feldol-
gozásával, színpadra állításával bővíti
repertoárját - szerencsésebben nem is
dönthetett volna. Erre bizonysággal
szolgált már az Odüsszeusz is; de a Kale-
vala bemutatója mindennél ékesebben
bizonyítja, hogy a naiv eposzok világa
mily közel áll a bábszínpad világához; él-
tetőjük, mindkettő éltetője a mítosz, a
mese, a költészet.

A bábszínházi Kalevala, amint már
mondottam, se nem pontos, se nem teljes,
se nem hűséges az Elias Lönnrot
szerkesztette szöveghez. Csak hű - már
ami a lényeget illeti. És a hajdani turkui
orvos, aki a karjalai erdőkben, a világtól
elzárt kicsiny településeken összegyűjtött
számtalan töredékből, szövegvariációból
úgy szerkesztett egységes egészet, hogy
szinte sorró sorra válogatta, illesztette
egymás mellé a más-más helyen. gyűjtött
legszebb mondatokat, aligha-nem
hálásabban fogadná az efféle hűtlen
hűséget maga is, mint valamilyen filoló-
giailag pontos, ám száraz adaptációt.
Hiszen a bábelőadás alkotóinak módszere
sokban hasonlít az övéhez.. .

Lönnrot a sok-sok változat, szerteágazó
apró részlet, néha már dzsungellé
szövevényesedő történetismeretében bát-
ran szerkesztett egymás mellé más vidé-
ken, más közegben feljegyzett sorokat;
Koczogh Ákos, aki Rácz István fordítá-
sának felhasználásával színpadra írta, és
Urbán Gyula, aki rendezte a bábszín-házi
Kalevalát, ugyanilyen bátran szer-
kesztették a fikét utazás - a lánykérőbe,
illetve a szampó visszatéréséért útra kelő
hősök vándorlása - dramaturgiai ívére a
Kalevala egyes epizódjait. Alighanem
azért is választották a Rácz-féle fordítást
kiindulási alapnak, hogy szabadabban
mozoghassanak; Vikár Béla már-már
klasszikus, sőt nyugodtan mondhatjuk,
klasszikus szövege jobban kötötte volna
őket. A történet - amelyet egy öreg és egy
fiatal énekmondó jelenete keretez,
mintegy érzékeltetve a szöveg évszáza-
dokat átívelő, apáról fiúra szálló ritmusát,
lüktetését - dramaturgiailag egységes,
kerek egész, mégis ott érezhető mö-



götte a százfelé figyelő, szerteágazó, az
önmagához visszatérő össznépi képzelet.

Ahhoz természetesen, hogy mindez
valóban hasson a nézőre, a biztos kézzel
kiszabott drámai szerkezet, a fordítói
alázattal és költői merészséggel egységbe
foglalt, hömpölygő szöveg önmagában
még kevés. A mű, a színpadi mű a lát-
ványban teljesedik ki; a látványban,
amelynek a rendező elképzelése, a tervező
alkotó fantáziája éppúgy részese, mint a
paraván felett megmozduló tárgyakat
animáló, életre keltő színészek technikai
tudása és érzékeny művészete.

Koós Iván ehhez az előadáshoz olyan
színpadképet teremtett, amely a színek és
formák, a mozgás és mozgatás nyel-vén
teremti újjá, egyenértékűen a Kalevala
szómágiáját. A Koós tervezte bábok, a
színpadkép egészével együtt olyan
technikai lehetőségeket kínálnak, ame-
lyek még ma, az elektronikus trükkök és
video teremtette csodák korában is
elkápráztatják a nézőt, mégsem a techni-
ka az, ami magával ragad, hanem a ter-
vezői leleményt kiaknázó színészi-emberi
teljesítmény. A teremtést, Vejnemöjnen
születését megjelenítő látvány olyan
elementáris erejű, a színek és formák lük-
tetésével élményt teremtő epizód, amely-
hez hasonlót a korszerű technika minden
vívmányát felvonultató művészeti ágak
talán sohasem tudnának produkálni.

A Kalevala szavakkal megformált képi
világa, világszemlélete egyébként is közel
áll Koós Iván művészetéhez. A fűben,
fában, használati tárgyakban és természeti
jelenségekben az emberéhez hasonló tu-
lajdonságokat kereső, azokat megszemé-
lyesítő s önmagát is a természet részeként
átélő képzelet teremtette szöveg valóság-
gal szárnyakat adott a tervezőnek, aki
mindig, minden egyes munkájában em-
berszabásúvá varázsolt tárgyakat, a ma-
guk anyagi valóságával, tulajdonságával,
faktúrájával ható, humanizált tárgyakat
állított színpadra. Formateremtő munkája
során merített a népművészetből - a ma-
gyar, a finn s más népek művészetéből
egyaránt - , de nem doktrinér módon,
kizárólagos érvénnyel. Pedig a téma, az

ősi, népi eposz egy kevésbé erős egyéni-
ségű tervezőt könnyen erre, a kisebb el-
lenállás irányába sodorhatott volna.
Bátran alkalmazza a legváltozatosabb
formai megoldásokat, asszociatív képeket
- Louhi hatalmas madara, az üldözés és a
küzdelem pillanatai a sci-fi filmek
eszköztárát idézi, játékosan, ám mégis
félelmetesen -; amit elképzelt, megte-
remtett, életre hívott, az vitathatatlanul az
ő világa, s ugyanakkor az adott elő-
adáson színre kerülő öntörvényű dráma
öntörvényű képi világa is. Hasonló ereje
van Decsényi János nagyszerű, dra-
maturgiai funkciót is betöltő zenéjének.

Természetesen a színház kollektív mű-
vészet, és a bábszínház különösen az.
Ahhoz, hogy a bábok játszotta Kalevala
olyan lehessen, mint amilyennek írója,
rendezője, tervezője elképzelte, nemcsak
óraműpontossággal dolgozó technikai
szakemberekre, világosítókra, hangtech-
nikusokra van szükség - hiszen egyetlen
apró hiba, késés, csúszás, tévedés tönkre-
teheti az egész együttes munkáját -,
hanem óraműpontossággal dolgozó szí-
nészekre is.

A kritikus - ismervén a bábszínház
szigorú törvényeit - mindig zavarban van,
amikor a színészek munkáját kellene
értékelnie. Hiába hallja a színész hang-
ját, amely együtt él a paraván felett moz-
gó bábfigurával, hiába kerül a hang te-
remtette jellem s a vele csodálatos össz-
hangban mozgó bábban megtestesülő
színészi-animátori teljesítmény hatása alá,
tudja, hogy gyakorta a „hang Jákobé, a
kéz Ézsaué" - sokszor ugyanazt a bá-bot
ketten is irányítják. Ahhoz ugyanis, hogy
a figura mozgása olyan legyen, ami-
lyennek az összkép megkívánja, egyetlen
színész két keze kevés...

A hangból és mozgásból összefonódó
figurákat többé-kevésbé mégis egy em-
berhez kell kötni; Vejnemöjnen bölcs
megfontoltságát, varázslatos erejét, Il-
marinen keménységét, szilárdságát, fér-
fias bánatát, Lemminkejnen hetykeségét
Gruber Hugó, Pataky Imre és Gyurkó
Henrik nagyszerű tehetségéhez, Lemmin-
kejnen anyjának emberfeletti, csodát

teremtő anyai szeretetét Szőllőssy Irén,
Louhi, Észak asszonya hideg, számító
kegyetlenségét Szakály Márta kiemelkedő
teljesítményéhez. Néhány remekbe sike-
rült epizódfigurát Erdős István nevéhez
kapcsolva szeretnék a legnagyobb elis-
meréssel kiemelni, és hasonló elismerés-
sel nyugtázni Elekes Pál, Csajághy Béla,
Kássa Melinda, Sallay Virág és Kozáry
Eszter közreműködését.

A Kalevala, bár születésének időpont-ját
tekintve sokkal fiatalabb, mint az
Odüsszeusz, a társadalmi-történelmi idő-
rendet tekintve sokkal régebbi, ősibb
korba nyújt betekintést. Egy olyan ősi,
nemzetségi társadalomba, amelyben még a
munka, az alkotó tehetség az eszmény,
ahol még nem alakult ki a Tróját vívó
görögök kardforgató, harcos arisztokrá-
ciája. A messzi, hideg északon, a világtól
elzárt Karjalában sokkal tovább éltek az
ősi társadalmi formák, és ennek követ-
keztében az a gondolatvilág, amelyben a
bölcs énekes Vejnemöjnen és a vasat
olvasztó, csodálatos szampót szerkesztő
Ilmarinen története megszületett, sokkal
közelebb áll hozzánk, mint a harcos
achájoké. Bármily paradox módon hang-
zik, az újabb az ősibb, s az ősibb a kor-
szerűbb; talán ezzel is magyarázható,
hogy a Kalevala előadását is teljesebbnek,
erősebbnek érzem, mint az egyébként
ugyancsak sikeres Odüsszeuszt.

Azt hiszem, nem kell különösebb bá-
torság vagy a jövőbe látás képessége ah-
hoz, hogy ennek az előadásnak hatalmas
sikert jósoljak. Ez a Kalevala méltán so-
rakozik a társulat régi, világhírű - és
világszerte ismert - nagyszerű produkciói
mellé. A legjobbak mellé, ugyanis képes
arra, amire még ez a rendkívül magas
mércét támasztó együttes is csak ritkán
volt képes: egyszerre szólni a nézőtér
különböző rétegeihez. A kicsinyek a
mesét, a kamaszok a kalandot, a mítoszt,
a felnőttek pedig a költészetet érez-hetik
közel magukhoz; s az előadás egésze
minden nézőre hat. Arra is, aki még soha
életében nem hallott a távoli rokon-nép
ősi eposzáról, arra is, aki csak hírét
hallotta, s most szégyenkezve vagy kíván-
csian fogadja meg, hogy előbb-utóbb időt
szakít rá, és beleolvas Vejnemöjnen
történetébe. De alighanem magával ra-
gadja a vájtfülű irodalmárt is, aki az él-
mény hatása, a színpad varázslata alatt az
előadás után már alig várja, hogy hazaér-
vén leemelhesse a polcról a Kalevalát, s új-
ra ízlelgesse az ismerős sorokat : „Mostan
kedvem kerekedik, / Elmém azon töpren-
kedik, / Hogy ím dalra kéne keln i . . . "

A Kalevala a Bábszínházban
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Előadások-gyerekeknek

Egy híján harminc bemutatót tartottak a
gyerekeknek a fővárosi és a vidéki szín-
házak az elmúlt szezonban. Az új darabok
mellett t íz tavaly bemutatott előadás is
műsoron volt még, így - fő leg Budapes-
ten - viszonylag nagy választék állt a né-
zők rendelkezésére. A Budapesti Gyer-
mekszínház négy bemutatója mellett hat
régebbi előadás szerepelt műsoron, a
Józsefvárosi Színházban négy premiert
tartottak, a fővárosban még hat új és
ugyanannyi régebbi előadás volt látható,
Békéscsabán, Debrecenben, Kaposvárott
és Kecskeméten két-két bemutató volt,
Zalaegerszegen egy sem de két beavató
színházi produkciót nézhettek meg a
középiskolások -, Szolnokon az elmúlt

szezon legvégén bemutatott Hovámész
című előadást idén játszották sorozatban,
a többi színházban csak egy-egy darabot
tűztek műsorra. Pécsett a színház
tagozataként működő Bóbita Bábegyüttes
két új és számos régebbi produkciója,
valamint az új kezdeményezésként ebben
a szezonban beindult iskolaszínházi
akció tette teljessé a gyerekeknek szóló
színházi programot.

Több vagy kevesebb bemutató?

Ha az adatokat nézzük, úgy tűnik, nincs
semmi baj a gyerekszínházi tevékenység
körül, hiszen idén valamivel még több
bemutató is volt , mint tavaly, te-hát
változatlanul konjunktúrája van a

gyerekeknek szóló színháznak. Am ha a
számokat jobban vallatóra fogjuk,
néhány fontos és nem mindenben meg-
nyugtató összefüggésre bukkanhatunk. A
bemutatószám-növekedést két okra
vezethetjük vissza: egyrészt azok az
együttesek - például a Mikroszkóp és a
Reflektor Színpad -, amelyek egy-egy
produkciót hosszú ideig, évekig ját-
szanak, tavaly nem, de idén tartottak
bemutatót. Másrészt két olyan városban,
ahol tavaly egyáltalán nem volt
gyerekelőadás, idén lehetőséget találtak
gyerekdarab bemutatására. Győrött a
színházépület túlterheltsége, i lletve a dél-
utáni előadásokra alkalmatlan volta miatt
azóta nem tudtak gyerekelőadást játszani,
amióta a kamaraszínházat be-

zárták. Ebben a szezonban vállalkozási
formában hoztak létre egy kevés szerep-

lős előadást (Turián György: Az
aranyhajú királyfi), amelyet részben az
úttörő-házban, részben tájelőadásokon
játszottak, s amely csak félig-meddig volt
a színház produkciója. (Meghatározott
elő-adást a társulat a színház műsoraként
tartott annak fejében, hogy bizonyos
anyagi és tárgyi feltételeket a színház
biztosított , a többi előadás viszont már a
résztvevők zsebére-hasznára ment.)

Debrecenben is vállalkozási formát
találtak a gyerekelőadásokhoz, ám ez-
úttal még lazább lett a színház és a be-
mutatókra vállalkozók közötti kapcsolat.
Molnár Andrea Három kecskék és Csukás

István Ágacska című darabját a megyei
KlSZ, il letve a megyei Művelődési
Központ felkérésére és támogatásával,
szervezésével játszotta egy-egy brigád.

A vállalkozási forma e két példája arra
figyelmeztet, hogy vannak olyan
színházak, amelyek objektív vagy szub-
jektív okokból nem tudják vagy nem
akarják repertoárjuk részeként vállalni a
gyerekelőadásokat, de élnek a torvény
adta új lehetőségekkel, s ezzel járulnak
hozzá ahhoz, hogy városuk és vonzás-
körük gyerekközönsége mégis láthasson
színházi előadásokat. Ugyanakkor ez a
megoldás határozott minőségi vissza-
lépést jelent, hiszen könnyű belátni: egy
olyan produkció, amelynél az elsődleges
és szinte kizárólagos szempont az, hogy
könnyen lehessen utaztatni, azaz kevés
szereplős legyen a darab, könnyű és
összecsomagolható a díszlet, minimális a
ruha és a kellék, sem művészi színvonal,
sem a látvány és a zenei effektusok szem-

pontjából nem vetekedhet egy nagy-
színházi előadás lehetőségeivel.

Bár a bemutatószámok némi emelke-
dést mutattak, ténylegesen- ha nem is
nagymértékben-csökkent egy-egy szín-
ház premierjeinek mennyisége. A Buda-
pesti Gyermekszínház és a Népszínház
egyaránt kevesebb bemutat-őt tartott
ebben a szezonban, mint az előzőben, de a
vidéki színházak közül is néhány a terve-
zett kettő vagy három helyett csak egyet
tartott (Szeged, Szolnok, Debrecen). A
jelek szerint a gyerekbemutatók szá-
mának csökkenésére a jövőben egyre
inkább számítani lehet. Erre utal az,
hogy az ötnapos munkahét bevezetése, a
rendkívül megnehezedett gazdasági
helyzet, a gazdálkodás új szabályozásá-
ból adódó növekvő önállóság és a
bevételorientáltság előtérbe kerülése
miatt a színházak általában kénytelenek
csökkenteni bemutatóik számát, s ez a
jelenség természetesen a
gyerekelőadásokra is vonatkozik. Ehhez
még az is hozzájárul, hogy egy-egy
produkcióra mind kevesebb pénz jut, ám
az egyes előadásokat nem egyformán
érinti a költségvetési megszorítás, s ha
az eddigi tendenciák érvényesülnek - a
gyerekelőadásokra eddig is viszonylag
kevesebb anyagi eszköz jutott -, akkor a
takarékosság az elviselhetőnél is jobban
fogja sújtani a gyerekprodukciókat, s
ezáltal olyan mérvű minőségromlás
következhet be, amely a gyerekszínházi
előadások értelmét is megkérdő jelezheti .
A gyerekelőadásokkal kapcsolatos egyik
alapelv az, hogy ezeknek a
produkcióknak a lehető legmagasabb
művészi színvonalat kell képviselniük,
különösen akkor, ha va-

A Diótörő a kaposvári Csiky Gergely Színházban (Fábián József felv.)



lamilyen okból egy színház csak évente
egy előadást tud létrehozni, hiszen ezzel
az eggyel kell megteremtenie a színház
varázsát. Am ha az az egy előadás nem
megfelelő kivitelű és színvonalú, akkor az
előadással több kárt okoz a színház, mint
hasznot, a gyerekeket nem színház-
szeretővé, hanem a színházzal szemben
közömbössé vagy ellenségessé neveli.

Alighanem a gazdasági helyzet romlá-
sára vezethető vissza - legalábbis rész-ben
- az , hogy a fővárosi színházi vállal-
kozások, amelyek az elmúlt két évben
fellendülőben voltak, megtorpantak, s
vagy a régi előadásokat játsszák hosszú
szériákban, vagy egyáltalán nem tartanak
bemutatót. De azt is látni kell, hogy
nemcsak a színházak anyagi helyzete lett
ingatag, de a családok legtöbbje is kényte-
len jobban megnézni, mire ad ki pénzt, s a
két tendencia együtt hosszú távon
mindenképpen éreztetni fogja hatását.

A darabválasztás gondjai

A repertoárt vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy a huszonkilenc bemutatóból tíz volt
külföldi szerző műve vagy művének
átdolgozása, tehát a darabok csaknem
kétharmada magyar író alkotása. Egy
klasszikusnak számító daljáték (Kodály
Zoltán: Háry János - Kecskemét), egy
népmesefeldolgozás (Illyés Gyula: Szél-
kötő Kalamona - Békéscsaba), egy nép-
mesetorzítás (Lúdas Matyi - Magyar
Színkör), illetve egy sajátos, az óvodások-
nak készült darab (Motoszka - Mikroszkóp
Színpad) kivételével a darabok két-
harmada ma is élő szerző műve, s egy-
harmada olyan íróktól való, akik a gye-
rekszínjátszás hőskorában, a hatvanas
években egy ígéretes fejlődés első vállal-
kozói voltak - ki azért, mert előtte hosszú
ideig nem publikálhatott, ki azért, mert
éppen akkor beszűkültek megjelenési
lehetőségei -, s nagyon fontos szerepet
játszottak azzal, hogy az akkor gyerekci-
pőben járó gyerekszínjátszást kvalitásos
írói munkákkal segítették. Am számuk-ra
a gyerekszínház nyújtotta lehetőség a
legtöbb esetben csupán átmeneti írói
foglalatosságot jelentett, s amikor a szer-
zők abbahagyták a gyerekdarabok írását,
nem voltak olyan követőik, akik
ugyanolyan színvonalon, de a műfaj kö-
vetelményeit még az elődöknél is jobban
ismerve lettek volna képesek írni a gye-
rekeknek. Ez a folyamat máig tart: az
úgynevezett mai vagy fiatal írók legtöbbje
sem művészi értékben, sem szakmai
hozzáértésben nem tudja felülmúlni az
olyan „nagy öregeket", mint Képes

Géza, Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Ter-
sánszky Józsi Jenő és mások, akiknek írói
és ízlésvilága azonban nagyon is egy adott
korhoz kötött volt. Mivel a darabok
legtöbbje nem vált klasszikus értékké,
mára ezek alaposan vesztettek fényükből,
s mivel a gyerekek vagy a klasszikus
értékekre, vagy a nagyon is mai, a modern
életet kifejező pillanatnyi értékekre tudnak
leginkább figyelni, a köztes értékmező,
amelybe az említett írók művei is
tartoznak, kiesik érzékenységük köréből.
Amikor tehát a színházak a közelmúlt
jeles darabjait újítják fel, az egykori
sikerre emlékezve klasszikusokhoz illő
érzelmekkel közelítenek a művekhez, ám
azokról kiderül, hogy ma már nem bírnak
a feltételezett tulajdonságokkal, így
óhatatlanul egy biztonságos és konzervatív
művészeti jelenséget táplálnak.

Súlyosbítja ezt a helyzetet az, hogy nem
születnek a mai gyerekszínházi
állapotokat megújító, felkavaró művek,
ugyanakkor hiányoznak a műsorból a
klasszikus nagy mesék feldolgozásai
éppen úgy, mint az ifjúság számára szóló
jelentős művek, legyenek azok a roman-
tikus regények adaptációi vagy a dráma-
irodalom örökéletű alkotásai (az előbbi
kategóriába A kőszívűember fiaitól a Lát-
hatatlan emberen, a Pál utcai fiúkon át a
Légy jó mindhaláligig, az utóbbiba Shakes-
peare, Moliére, Goldoni, Schiller,
Kisfaludy, Szigligeti - hogy csak néhány
nevet említsek - drámái tartozhatnának).

Amikor mai magyar szerzőkről mint
gyűjtőfogalomról beszélünk, akkor ter-
mészetesen sem stiláris, sem tematikai,
sem kvalitásbeli megkülönböztető szem-
pontokat nem érvényesítünk. A valóság
az, hogy ahány szerző, annyi skatulyát
kellene teremteni, annyira nincs
semmiféle közös vonás a mai magyar
gyerekszínmű-irodalomban. Lázár Ervin
és Csukás István - más-más írói esz-
közökkel, de egyként - a mai kor meséjét
írják, a rájuk jellemző igényességgel és
kitűnő színvonalon (műveik színpadi élete
mindazonáltal jóval ellentmondásosabb,
mint könyvbeli létük); mai suli-komédiát
írt Pavlovits Miklós (Giling-galang rejtélye
- Szeged) és lakótelepi életképbe ágyazott
modern mesét Békés Pál, a regénysikert
gyorsan kamatoztatva ( A kétbalkezes
varázsló - Játékszín). Ez utóbbi azonban -
bár kimutathatóan Lázár Ervin-i ihletésű -
csupán egy stílus formai elemeinek
utánzása, minden, ami az eredetiben a
valóság és a költészet egymásba
olvadásából keletkezett,

az Békésnél a legsekélyesebb tévékabarék
komikumába fullad, így nemhogy a mese
nem születik meg, de a valósághoz sincs
semmi köze.

A klasszikusnak látszó mesék eseté-ben
is szemléletbeli és írói szélsőségek-kel
találkozunk. Turián György Az aranyhajú
királyfija népmesei elemek zavaros és
leegyszerűsített elegye; Szekernyés László
Trón alatt a király (Népszín-ház) egy
képtelen helyzet (egérré változtatják
gonosz alattvalói a macskák királyát),
drámaiatlan, sem a mese, sem a krimi
sajátosságaival nem rendelkező mese-
krimi; Páskándi Géza az előbbinél nem
kevésbé kifacsart alapötletű A király-lány
bajusza című meséje (Népszínház) már
egyenesen úgy hat, mintha a mese-játék
paródiáját készítette volna el az író.
Ezekkel szemben Kiss Anna Bolondmalom
című darabja a mesék szürreális rétegét
bontja ki, s teremt lehetőséget egy érdekes
előadásra (kár, hogy a Buda-pesti
Gyermekszínház nem tudott ezzel a
lehetőséggel igazán élni!). A mai magyar
valóság egyik égető problémáját, a
fiatalok társadalmi beilleszkedési ne-
hézségeit tárgyalja Polgár András fiata-
loknak szóló darabja (Családi fénykép -
Budapesti Gyermekszínház), ám megle-
hetősen leegyszerűsítve, publicisztikus
eszközökkel.

Az elmúlt szezon magyar darabjainak
többsége szemléletét, írói kidolgozott-
ságát, dramaturgiai szerkezetét tekintve
problematikusnak tűnik, mivel ezek
alapján a színházak darabválasztása a leg-
több esetben esetleges, művészi kocká-
zatot nem vállaló, a már egyszer bevált és
langyos sikert aratott művekre építő, a
középszerűséget előnyben részesítő. Ezt a
jelenséget még inkább fel lehet fedezni a
külföldi szerzők darabjainál. A Buda-pesti
Gyermekszínház nem a Pinokkiót mutatta
be, hanem a jóval gyengébb Tolsztoj-mese
adaptációját, az Arany-kulcsocskát. A
Népszínház a hatvanas évek elején
sorozatban játszott, de ma már szinte
elviselhetetlenül érzelgős és didaktikus
Charpantier-darabot, a Varázshegedűt
játssza. A máskülönben igényes miskolci
Nemzeti Színház a biztos sikert ígérő, de
minden szempontból elhibázott Maugli-
adaptációt vette át a budapesti Játékszín
műsorából. A Reflektor Színpad a
legismertebb Grimm-mesék egyikét, a
Hamupipőkét választotta - s ez jó is lett
volna, ha a mese vázát is alig érzékelhető
zenés játékká nem alakítják. A Thália
Színház Maeterlinck A kék madár című
drámáját musicalesí-



tette, aktualizálta, nem bízva eléggé a
költői játék erejében, Nyíregyházán egy
operalibrettóból próbáltak darabot
varázsolni (A hűvös fuvola), ám az eredmény:
se hús, se hal. Csupán négy olyan
darabválasztással találkozhattunk, amely
vagy egy színház stílusjegyeit, színház- és
világszemléletét tükrözi (Dió-törő -
Kaposvár), vagy a választott darabokkal új,
eddig nálunk kevéssé ismert
gyerekszínházi szemléletet képvisel (A
hatalmas színrabló Egyetemi Színpad, A
farkas szempillái - Radnóti Miklós Színpad,
Fehér szerecsen - Békéscsaba).
Igénytelenség és illusztrálás

A jól-rosszul kiválasztott darabok leg-
többje ráadásul súlyos dramaturgiai
következetlenségekkel került színpadra, a
speciálisan gyerekszínházi dramaturgiai
szemlélet érvényesítése, a cselekmény
logikus felépítése, a részletek alá-
rendelése a fő cselekményszálnak, az
egész darabot mozgató konfliktus kö-
vetkezetes kidolgozása, a művek több-
rétegűségének megteremtése olyan ritka,
mint a fehér holló. Részben írói-dra-
maturgiai, részben már megvalósításbeli
probléma az előadások komikumának
milyensége. A gyerekelőadások egyik
alaphibája az, hogy a hősökkel, a legki-
sebb fiúkkal, a szegényekkel szemben
általában fajsúlytalan, komolyan nem
vehető, komikus ellenfelek állnak. Ez
eleve kizárja azt, hogy drámai konfliktus
jöjjön létre a darabokban. Különösen
akkor, ha a figurák, a helyzetek komiku-
ma olyan sekélyes, hogy ezáltal nemcsak
a darabok igazsága kérdőjeleződik meg,
hanem esztétikai és ízlésbeli szempontból
is kifogásolhatóvá válnak az előadások.
Ennek a sekélyes komikumnak az egyik
legjellemzőbb megnyilvánulása az
úgynevezett mókás, beszélő nevek hasz-
nálata. A gyerekkorban természetes je-
lenség - az ismeretlennek tűnő szavak
ismert hangzásúvá alakítása, a nevek ki-
forgatása - öncélúvá válik, s egy nyelvi
patron válik a humor legfőbb forrásává.
Míg például Lázár Ervinnél a Ló Szerafin,
a Zsebenci Klopédia, a Dideki és a többi
név a viselőjének jellemére, tu-
lajdonságaira utal, vagy valamilyen nyelvi
játéknak az eredménye, addig mondjuk A
kétbalkezes varázslóban a Fitzhuber Dongó,
Éliás Tóbiás, Drótorján, Badar, vagy A
királylány bajuszában a Taknyóczy Póci,
Csámpai Csempő, Emfátinagyzol
nevekben csupán a furcsa hangzásból
eredő olcsó komikum dominál.
Egyértelműen kabaréhatásról árulkod-

nak ezek a nevek, mint ahogy a gyerek-
darabok nyelvi világában, poénjaiban,
utalásrendszerében is egyértelműen ki-
mutatható a tévékabarék, hirdetések,
szlogenek rendkívül alacsony színvonalú,
nemegyszer ízléstelen szövegeinek hatása.

Ahogy a darabválasztásban, a drama-
turgiai munkában tetten érhető az igény-
telenség, úgy az előadások megvalósításá-
ban is ez tapasztalható. Az előadások
művészi összképe a tavalyi állapothoz
képest, ha lehet, még némileg vissza is
fejlődött. Kevesebb volt az idén a kiemel-
kedő előadás, és több a sikerületlen. A
gazdasági nehézségek mindenekelőtt az
előadások látványvilágának szegényes-
ségében éreztették hatásukat. A Buda-
pesti Gyermekszínházban éppen úgy,
mint a Népszínházban vagy Győrött és
másutt, fantáziátlan, leegyszerűsített, sem
színekben, sem térformálásban nem kielé-
gítő díszletek között, esetlegesen össze-
válogatott jelmezekben játszották az elő-
adások nagyobb részét. Az utazó társula-
toknál sem méltányolható az a mentege-
tőzés, hogy a látványvilág kialakítását
alapvetően a mostoha körülmények kö-
zötti fellépés szabja meg, mert az egy-
szerűségnek nem kell feltétlenül az
igénytelenséggel, a rúttal, a szedett-ve-
dettel egyenlőnek lennie, de teljesen el-
fogadhatatlan a kényszerű körülményekre
való hivatkozás a többi társulat-nál. A
Budapesti Gyermekszínház stú-
dióprodukciójának fantáziátlan, sematikus
berendezése, zavaros tere, az Arany-
kulcsocska stilizációra és naturalista meg-
jelenítésre törekvő ábrázolásmódjának
keveredése, a nyíregyházi A bűvös fuvola
stilizációra hajló, ám a helyszíneket sem
eléggé jellemző díszlete, az előadás alul-
világítása és illúzióromboló jelmezei,
kifejezéstelen, sőt megtévesztő maszkjai
(a papot a gyerekek kecskének nézték!), a
Játékszín-beli előadás rosszul funkcio-

háló és csúnya díszlete, szedett-vedett
jelmezei - hogy csak néhány példát ra-
gadjak ki a sok közül - semmivel sem
menthető igénytelenségről árulkodnak.
Ezekkel a példákkal szemben a kaposvári
Diótörő egész képi világa, a Radnóti
Miklós Színpad produkciójának egyszer-
re helyszínt és szituációt jellemző, a sze-
replőket minősítő látványvilága, vagy
egészen más módon a Thália-beli A kék
madár a már-már az öncélú látványosságba
hajló, de önmagában konzekvens, diszkós
ízlésű színpadképe és jelmez-együttese, a
szolnokiak Hovámész című
látványosságának rafinált figurái, a szín-
ház egészét bejátszó előadásformából
adódó, pillanatonként változó és érdekes,
valódi és konstruált helyszínei, a Reflektor
Színpad Hamupipőkjének ön-magában
külön-külön szép-bár együtt már
ellentmondásos stílusú - díszlete és
jelmezei azt jelzik, hogy lehet esztétikusan
is látványkeretet létrehozni.

Az évad gyerekelőadásait talán leg-
inkább az illusztratív játékstílus jelle-
mezte. Ez hol jobban, hol kevésbé üt-
között ki az előadásokból, de
mindenképpen bántó és elidegenítő hatást
váltott ki. A legriasztóbb az illusztrálás
azokban az előadásokban, amelyeket a
már említett kabaréhumor jellemez (A
kétbalkezes varázsló, Trón alatt a király,
Hamupipőke, A harmadik fiú Népszín-ház,
Aranykulcsocska, Mese a halászláyyról
Budapesti Gyermekszínház, Családi
fénykép stb.). Csak elvétve akadt olyan
előadás, amelyben új, az eddigi megszo-
kásoktól eltérő stílussal találkozhattunk
(Fehér szerecsen, Diótörő, A kisfiú és az
oroszlánok Kaposvár, A farkas szem-pillái).
Az illusztráció elsősorban azért
kárhoztatandó, mert hazugságra épül és
hazugságot sugall. Az illusztrativitás
mindig együtt jár egyfelől a szájbarágós
didakszissal, másfelől a giccsbe hajló
érzelgősséggel, s mindezt kiegészíti a
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mindenáron nevetést kicsikaró olcsó
komikum. Ez a szemlélet és játékmód
egyrészt abból a közönségszervezői gya-
korlatból következik, amely az iskolán-
ként színházba terelt gyereksereget te-
kinti homogén közönségnek - s mint az
közismert, az ilyen nézősereg féken tar-
tása rendkívül nehéz, ilyenkor nem ritkán
még az aránylag tisztességes produkciók-
ban is bekövetkezhet a direktebb eszkö-
zök használata -, másrészt viszont annak a
művészi nézőpontnak a következménye,
amely szerint a gyerek nem tekinthető
teljes értékű nézőnek, tehát nem lehet a
színház élményét a művészet áttételesebb
nyelvén eljuttatni ehhez a közönséghez.
Mindkét szemléletmód meg-változtatása
elengedhetetlen lenne a gyerekszínházi
munka új alapokra helyezéséhez, de ez
csak nagyon hosszú folyamat eredménye
lehetne. Am ennek a folyamatnak nem
kedvez az, hogy a gyerek-produkciókat
többnyire olyan rendezők viszik színre,
akik vagy belefásultak ebbe a munkába,
vagy csupán egyszeri - gyakran nem is
jószántukból vállalt - feladatuknak
tekintik a rendezést.

A dramaturgiai-rendezői felületesség,
igénytelenség természetesen lecsapódik a
színészi játékban is, amely leginkább
hordozza az illusztrativitást. A gyerek-

színházi játékstílus ugyan sokat fejlődött
az évek során, de igazából csak azokban a
színházakban történt döntő változás,
amelyekben a gyerekeknek szóló pro-
dukciók rangja és fontossága ugyanak-
kora, mint a felnőtteknek szólóké, mert
ezekben a társulatokban következik csak
be az a követendő gyakorlat, miszerint az
együttesek vezető és nem vezető színészei
egyforma lelkesedéssel és szakmai
odaadással dolgoznak a gyerekeknek.
(Kaposvár, Szolnok, Veszprém, Békés-
csaba, zalaegerszegi beavató színház).

Az idei szezon előadásaiban lényegesen
kevesebbszer fordult elő az a fajta
aktivizálás, amely a gyerekek megszólí-
tásából, kérdezgetéséből vagy látszólagos
feladatokkal való ellátásából, a szín-padra
felhívásából adódik. Ez főleg a
Népszínház előadásainál volt tapasztal-
ható - bár ott is volt olyan törekvés, hogy
a gyerekek bevonását játékszituáción
keresztül érjék el ( A királylány bajusza) -
és Novák János rendezéseiben (Maugli - az
abszolút rossz példa, és A farkas szempillái
- átgondoltabban alkalmazva a módszert).
Ez a megoldás egyrészt arra szolgál, hogy
elleplezze az előadás alapjául szolgáló írói
anyag hézagosságát, epizodikusságát,
másrészt abból a hamis meggondolásból
táplálkozik,

hogy a gyerekeket állandó külső impul-
zusokkal kell a szó szoros és átvitt értel-
mében mozgásban tartani. Az első dra-
maturgiai probléma, a második pszicho-
lógiai. Á gyerekek belső aktivitására kell
az előadásoknak építeni, nem zárva ki
persze azokat a lehetőségeket sem, amikor
a játszók és a nézők együttes aktivitásából
születhet közös produkció, ám erre a jelen
színházi körülmények között nincs mód és
alkalom.

A gyerekelőadások egyik alapvető
hatáseleme a zene. E téren gyakorlatilag
nincs semmi előbbrelépés, az előadások
zenei kísérete változatlanul igénytelen. Á
legtöbb esetben a divatos beates, slá-
gerzenei hangvétel jellemzi az előadáso-
kat, s ezen belül is gyakran hiányzik az
egyes számokból a minimális művészi
invenció. Ez a zenei anyag két szempont-
ból kérdőjelezhető meg: egyrészt az
azonos hangzású, egymástól alig megkü-
lönböztethető zenei kíséretek uniformi-
zálják az előadásokat, a zene nem a dara-
bok lényegét, hangulatát festi alá, hanem
egy mechanikus dramaturgiai módszer
szerint két jelenet közé vagy a monológok
feloldására szólal meg az egyenzene, s
ezáltal a zenei anyag diktálja az előadások
ritmizálását, és ráül a darabra, ahelyett,
hogy szolgálná azt. Másrészt az igénytelen
dallamvilágú és ritmusképlet-variációjú
zene - ahogy a televízióban és a rádióban -
a színházban is rombolja a gyerekek zenei
ízlésvilágát. Néhány előadás zenei kísérete
különösen bántó volt. A kék madár diszkó-
és slágerbetétei, A kétbalkezes varázsló

invenciótlan kísérete és betétdalai, A

harmadik fiú nép-dalainak esztrádosítása,
cigánydalokkal, nótákkal való keverése, a

Mauglinak a darabhoz nem illő,
könnyűzenei hangzásvilágú dalai egyaránt
riasztó példák. Ezekkel ellentétben a
Diótörő sokszínű, idézetekre épülő,
perszifláló, a zenei humor eszközeivel élő,
a darab szituációiból következő s azokat
továbbvivő, önálló dramaturgiai
funkcióval bíró muzsikája, Az ezernevű lány

(Veszprém) kodályi ihletésű, de modern
zenei hangzásokat is feldolgozó
kísérőzenéje a Csalóka Péter (Kecskemét)
funkcionális kísérete, A farkas

szempilláinak hol keleties hangzásokat
idéző, hol mai beates hangvételű, vagy a
helyzeteket, vagy a figurákat jellemző
dalai és kísérete azt bizonyítja, hogy lehet
zeneileg jól és jót nyújtani a
gyerekszínházban.

Fazekas István A farkas szempilláiban (Radnóti Miklós Színpad) (Keleti Éva felv.)



Lelkesítő és elszomorító élmények

A gyerekszínházi problémák általános
felvázolása mellett néhány előadásról
külön is szólni kell, azokról, amelyek
maradéktalanul nagy élményt nyújtottak, s
azokról, amelyek valamilyen szempontból
fontosak vagy elhibázottak voltak.

Két előadás jelentett számomra, s azok
számára is, akiknek valójában a produk-
ciók szóltak, kiemelkedő élményt. A
Mikroszkóp Színpadon Levente Péter és
maroknyi társulata folytatja a Zűrhajóval
elkezdett művészi utat, s újabb bemutató-
juk, a Motoszka, szintén a négy-hét éve-
seknek szól. Az előadás dramaturgiai,
pedagógiai-pszichológiai felépítése, a tiszta
értékek megmutatásának igénye, a zenei és
szöveges részek aránya és egy-beszövése,
az élő zenei kíséret, a gyerekek és a
színészek közötti partnerkapcsolat mind-
mind fontossá, a gyerekek számára mélyen
emlékezetessé, a szak-ember felnőttek
számára pedig tanulságossá teszik a
magyar gyerekszínjátszásban különleges
helyet elfoglaló produkciót.

A másik darab a kaposvári Diótörő,
amely E. T. A. Hoffmann meséje alapján
készült, s lényegében véve musical. De
míg például a hasonló műfajú s a hason-
lóképpen a gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt játszott A kék madár esetében a
zene és a történet élesen szétvált, az
egyikből nem következett a másik, addig a
Diótörőben szétválaszthatatlanul fonódott
össze a kétféle alkotóelem, hogy végül új
minőséget eredményezzen. Selmeczi
György zenéje magas színvonalú,
szellemes és sokszínű. A Gothár Péter
rendezte Diótörőben megvalósul az, ami oly
ritkán történik meg: az előadást mindenki,
felnőtt és gyerek, vájtfülű és a színházba
először látogató egyaránt élvezheti, oly
sokrétűek a szituációk, a zenei elemek,
hogy mindenki a maga ráhangoltsága
alapján szűrheti ki az egészből azt, ami őt
megfogja, amit be-fogad, amire rezonál.
Színházi szemlélet tükröződik az előadás
minden egyes pillanatából, ritkán látható
együttes játékból válnak ki a sziporkázó
színészi alakítások. A félelmetes és a lírai,
az érzelmes és a komikus elemek úgy válta-
koznak a produkcióban, hogy a nézőt
állandó szellemi és érzelmi aktivitásban
tartja. Az előadás az egyik szélsőségből a
másikba ringatja, meríti meg a gyerekeket
és a felnőtteket egyaránt. A Dió-törő azért
az évad legjobb gyerekelőadása, mert színházi
előadásnak kitűnő.

Néhány előadás csupán valamilyen

szempontból érdemel a többinél nagyobb
figyelmet. A farkas s e m pillái (rendező:
Novák János) egy nem szokványos
mesevilággal ismerteti meg a közönséget.
A társulat arra törekszik, hogy
ténylegesen bevonja a játékba a gyereke-
ket, akik már az előadás előtt, az elő-
csarnokban megismerkedhetnek a szín-
ház varázsával, amikor végignézhetik,
hogyan készítik ki magukat a színészek.
Az együtt éneklések, a színpadi feladat-
vállaltatás ebben az előadásban - bár
elvileg nem kívánatos - jól funkcionál,
mert egyrészt az aktivizáló momentu-
mokat igyekeznek szituációba helyezni,
másrészt Fazekas István személyében
olyan játékmester-főszereplő irányítja az
előadást, aki természetesen és könnyedén

tud szót érteni a gyerekekkel. Az úgy-
nevezett aktivizáló epizódok azonban
fölöslegesen elnyújtják és szétzilálják az
előadást. A japán mesékből összeállított
történet; túlbonyolítottságával szem-ben
az előadás következetes képi és akusztikus
világa áll, a produkció sok részeredménye
ellenére is elsősorban mint kísérleti
előadás fontos.

Román mese román művészek irányí-
tásával elevenedett meg Békéscsabán: Ion
Creanga Fehér sz erecsen című meséjét
Florian Harasin díszlet- és jelmeztervező
segítségével Dinulescu Radu vitte színre.
A. nagyon egyszerű játéktérben előadott
kissé túlbonyolított történet elsősorban a
mozgás és a látvány segítségével fogal-
mazódott meg. Egy másik nép költésze-

Sirkó László és Maróth Gábor a Bolondmalom című előadásban (Budapesti Gyermekszínház) (Farkas

Tamás felv.)



téről, egy másik ország színi kultúrájáról
kaphatott képet a békéscsabai gyerek-
közönség, s ez már az ő számukra is fontos
szemlélettágító hatással járhat.

A svéd gyerekirodalom szemlélet-
módján fogalmazódott meg az Egyetemi
Színpad előadása: a Grópius együttes
Katona Imre rendezésében mutatta be Tor
Bringsvaerd: A hatalmas színrabló című
darabját, amelyet a szerző és a társulat 4-
től 94 éves korú gyerekeknek ajánl. Az
erős hatásokra épülő, társadalmi
mondandóval is bíró darab ugyan nem
kevés didaktikus elemet is tartalmaz,
egészében azonban valóban olyan, hogy
kicsiknek és nagyoknak egyaránt szól, és
mindenki megtalálhatja benne a számára
leginkább feldolgozható részértéket. A
társulat elsősorban a sokkoló hatások
kidolgozásában nyújtott jó teljesítményt,
az előadás ritmusát, ívét nem sikerült
maradéktalanul megteremteni.

A Budapesti Gyermekszínház Kiss
Anna-bemutatója (Bolondmalom) is azok
közé az előadások közé tartozik, amelyek
valami új hangot ütnek meg a gyerek-
színházi játékban. A szürrealisztikus és
népi elemeket ötvöző, lazán kapcsolódó
epizódokból felépülő, indázó szerkezetű
darab lehetőséget kínál egy hagyomá-
nyostól eltérő, nem szigorúan lineáris
szerkesztésű, látványt és zenét a szóval
egyenrangú eszközként kezelő előadás
létrehozására. Nagyon fontos, hogy az
alapjában véve konzervatív ízlésvilágú
Gyermekszínházban vállalkoztak ennek a
darabnak a színre vitelére, még akkor is,
ha az eredmény alatta marad a lehe-
tőségeknek. Sem a Nyilassy Judit vezette
alkotógárda, sem a gyerekek nincsenek
kellően felkészülve egy ilyen szimultán
eseményeket bemutató, az eseményeket
meg-megszakító, az élőszóval elmondott
mese logikájához közel álló darab elő-
adásához, de egy esetleges színházszem-
léleti megújhodás szempontjából elen-
gedhetetlenek az ehhez hasonló kísérle-
tek.

Szintén a jó kezdeményezések közé kell
sorolni a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház immár második éve tartó be-
avató színházi sorozatát. Ebben az évad-
ban Katona József Bánk bánját Halasi
Imre, Moliére Fösvényét Hegyi Árpád
Jutocsa rendezte. (Az utóbbiról a SZÍN-
HÁZ 1984. júliusi számában írtunk.) Á
beavató színház célja - mint azt Ruszt
József, a színház főrendezője többször
elmondta - az, hogy a serdülő ifjúságot
megismertessék nemcsak a drámairoda-
lom alapvető műveivel, hanem magával

a színházzal, a színházi alkotás leglényege-
sebb ismérveivel is. Ebből a szempontból
inkább a Moliére-előadás volt a sze-
rencsésebb, mert ezen egy-egy epizódot
különböző felfogásban is eljátszottak a
színészek, így összehasonlítás kínálkozott
az eltérő stílusú jelenetek között. A Bánk
bán interpretációja megmaradt szolid
műismertetésnek, a társulat össze-tételéből
és az önálló rendezői darabértelmezés
hiányából adódóan Katona drámája nem
lett élő színházi élmény. viszont közelebb
hozhatta a diákokhoz a „kötelező"

irodalom egyik lényeges művét.
A jó előadásokkal szemben meglehe-

tősen sok azoknak a száma, amelyek
valamilyen szempontból elhibázottak, de
azoké is, amelyek szemléletükben,
ízlésvilágukban, színházi megvalósítá-
sukban teljes egészében tévesek, sőt
károsak. Az első kategóriába tartoznak a
Mese a halászlányról, az Aranykulcsocska, a
Családi fénykép (Budapesti Gyermekszín-
ház), a Trón alatt a király, A harmadik fiú

(Népszínház), A kék madár (Thália
Színház), a Hamupipőke (Reflektor Szín-
pad), A bűvös fuvola (Nyíregyháza).

Az utóbbiba a Lúdas Matyi (Magyar
Színkör), A kétbalkezes varázsló (Játék-
szín), a Maugli (Miskolc) és a Háry János
(Kecskemét). A Lúdas Matyi ízléstelen-
ségéről, igénytelen zenei kíséretéről,
hevenyészett előadásáról a magyar saj-
tóban éppen elég híradás látott napvilágot,
a Magyar Színkör a felháborodott hangok
nyomán a darabot egy idő után már
gyerekeknek nem is játszotta, csupán a
felnőtteknek szóló variációt tartotta
műsorán. A kétbalkezes varázslóról már az
eddigiekben, a részletproblémákról szólva
is több elhibázott megoldásra utaltam, az
egész az írói-tervezői-rendezői és színészi
felületesség riasztó példája. Ennek az
előadásnak a létrehozói nem tekintették
egyenrangú partnerük-nek ifjú nézőiket, s
ebben a legkevésbé a színészek
hibáztathatók, hiszen a ki-tűnő társulat
jobb ügyhöz méltó buzgalommal
igyekezett lelket lehelni a képtelenül
bárgyú történet kiagyalt és papirosízű, bár
mainak szánt figuráiba.

A Maugli Miskolcon a budapesti Já-
tékszínben színre vitt és ma is játszott
előadás mása. Már egy évvel ezelőtt szól-
tam az előadás számos bajáról, a pedagó-
giailag-pszichikailag elhibázott gyerek-
aktivizálástól a darab megíratlanságáig, a
zene igénytelenségétől a szereplők illúziót
nem keltő alakításáig (például itt is, ott is
színésznővel játszatják a lé

nyege szerint fiú főszereplőt!), a gyere-
keket méltatlan helyzetbe hozó rendezői
ötletektől a látvány szegényességéig. Az
akkor tett kifogások lényegében
változatlanul fennálltak a miskolci elő-
adásban is, még ha a színészek sokkal
odaadóbban, hitelesebben is játszottak,
mint pesti kollégáik. Az előadás a szak-
mai képtelenségeken és következetlen-
ségeken túl azért elítélendő, mert egy-
részt azt sugallja, hogy mindent csak
erőszakkal lehet elintézni, másrészt olyan
feladatokra készteti a gyerekeket (például
Maugli elrablásához nyújtott segítség
vagy falazás), amire ők maguktól nem
vállalkoznának, s amiért később
szégyenkezniük kell.

A Háry János kecskeméti előadása
gyerekekkel készült - mint ez köztudott.
Ebből fakadnak ellenérzéseim. A gyerek-
szereplők ugyanis olyan szerepekbe van-
nak kényszerítve, amelyek idegenek a
lényüktől, utánozniuk kell a felnőtt sze-
replőket, olyan helyzeteket kell ábrázol-
niuk, amelyekhez semmi közük, tehát a
legrosszabb fajta illusztrálásra kénysze-
rülnek, ezáltal produkciójuk nem több,
mint egy idomítás rossz eredménye. A
gyerekek a szólamokat nem tudják le-
énekelni, a zenekar a kíséretet Kodály
Zoltánhoz méltatlanul tudja csak meg-
szólaltatni, tehát a daljáték zeneileg is
rendkívül alacsony színvonalú. Az elő-
adás látványvilága népszínműves, her-
cigeskedő, a díszlet és a különböző jel-
legű jelmezek stílusa nem illeszkedik, a
díszlet rosszul funkcionál. Az a hosszú
küzdelem, ami a gyerekek színjátszásában
a szerepjátszásra késztető mesedarabok
helyett a gyerekek életkori sajátosságait
figyelembe vevő, a gyerekek
kreativitására és improvizálóképességére
alapozó játékokat honosított meg, lát-
ványos pofont kapott a kecskeméti Háry-
előadással. Ez az előadás nem a mű-vészi
élményt nyújtással, hanem a gyerekek
szerepeltetésével hat, s ezáltal a
legrosszabb műkedvelés szintjére degra-

dálódott a színház.
Az 1983-84-es szezon gyerekelőadásai

nem mutattak tehát lényeges tartalmi és
művészi eltérést az előző évadok pro-
dukcióitól. A nehezedő gazdasági kö-
rülmények között nehezebben, nagyobb
kompromisszumok árán születnek meg a
gyerekelőadások, és ez intő jel: a jövőben
még nagyobb körültekintésre, át-
gondoltságra lenne szükség a színház e
fontos, de fontosságához képest még
mindig nem eléggé elismert ágának élet-
ben maradásához.



P. MULLER PÉTER

Iskola a színházban

A színház az iskolában mostoha helyzet-
ben van. A legutóbb bevezetett tantervek
sem módosítottak azon a tantárgy-
struktúrán, mely az esztétikai nevelésen
belül szinte kizárólagos helyet biztosít az
irodalomnak mint ismeretnek, mellékes
szerepet szán a képzőművészetnek, mint
késségnek, és a kettő közötti teret és
funkciót ruház a zenére.

Ebből a képzési rendszerből szinte teljes
mértékben hiányzik - többek között - a
színházművészet és a film. A
színházművészettel kapcsolatos ismere-tek
kizárólag mint a drámatörténet adalékai
bukkannak fel, s a tantervi követelmények
sehol sem kérik őket számon. Talán nem is
volna helyes a színházzal kapcsolatos
kérdéseket az irodalom részeként
tárgyalni, lévén a színházművészet
autonóm művészeti ág, a maga sajátos - az
irodaloméval nem azonos -
jelrendszerével, művészi eszközeivel.

A színházi alkotás kódjainak befoga-
dása, megértése csak az alkotásokon ke-
resztül történhet, ahogyan az irodalmat is
csak a műveken keresztül lehet elsajátítani,
amit a legzseniálisabb elemzések és a
legközérthetőbb népszerűsítések sem
pótolhatnak. Ehhez pedig művek: színházi
előadások kellenek. Az ének-zene
oktatásban is kiderült, hogy szükség van
élő koncertekre, diákhangversenyekre,
nem utolsósorban azért, mert ez a „műfaj"

más befogadói magatartást kíván meg, mint a
„konzervzenék", a rádió- és
lemezfelvételek. Ugyanez a helyzet a
színházzal is. Laurence Olivier filmre vitt
Hamletje nem helyettesítheti azt a
jelenetbeli pillanatot, amikor a színész
„egy eszmeképhez úgy hozzátöri lelkét,
hogy arca elsápad belé... ", s nem
helyettesítheti azt az élményt, ami a kol-
lektív befogadás során keletkezik, a mű-
alkotással „azonos" térben és időben.

Az adott művészeti ág kódjainak az
egyes művek befogadásán keresztül tör-
ténő elsajátítása természetesen nem nél-
külözheti bizonyos történeti és elméleti
ismeretek meglétét. Annál hatékonyabb
azonban ezeknek az ismeretek-nek a
megfoganása, minél közelebb van-

nak magához a műhöz, az élményhez. Épp
ezért van óriási szerepe minden olyan
„beavató" produkciónak, mely együtt
kínál élményt és ismeretet.

Ezek a programok szükségképpen az
ifjúságot célozzák (mégpedig elsősorban a
középiskolás korosztályt), és
szükségképpen az iskolához is kötődnek.
Az 1983/84-es évad során a pécsi Nemzeti
Színház keretében egy olyan - több évre
tervezett - sorozat kezdődött, mely a város
középiskoláinak kínál speciális szín-házi
programokat.

Az „iskola a színházban" elnevezésű
sorozat (melytől írásom címét kölcsönöz-
tem) még tervezet formájában, 1983 má-
jusában a következő célt tűzte maga elé:
„A programban a diákok zártkörű szín-
házi pódiumműsort kapnak a színház
nagyszínpadán berendezett 80- i 00 szemé-
lyes »miniszínházban«. A műsor közép-
iskolásoknak, szakközépiskolásoknak,
szakmunkástanulóknak készül, elsősorban
a tananyaghoz kötődve, ugyanakkor
bevezet a kulisszák mögé, a színház vilá-
gába. A délután három órakor kezdődő,
nagyjából másfél órás előadás mindenkor
megvásárolt kedvezményes árú jeggyel
lenne érvényes. Egy évadban akár három
miniszínpadi produkció is elkészülhet
körülbelül hat-hat előadással, ebben az
esetben az egész sorozatra szóló bérlet
vásárolható. (Ebbe a programba például
»felolvasószínház« formájában akár egy
egész dráma keresztmetszete is fel-
dolgozható.)" A tervezet feltételes mód-ja
ma már nyugodtan feloldható: az évad
során az itt idézett elképzelések kisebb-
nagyobb nehézségek közepette ugyan, de
- maradéktalanul megvalósultak.

Ez a drámatörténeti sorozat idei anya

gában a középiskolák első osztályának a
görögöktől a reneszánszig terjedő kor-
szakát ölelte át, részben illusztrálva az
órákon tanultakat, de lényegében szinte
teljes mértékben kiegészítve azt. A négy
diákelőadás közül az első a görög tragé-
diák és a görög színház világába kalau-
zolta el a gyerekeket, a második az ókori
vígjátékkal ismertetett meg, a harmadik a
középkori színházzal foglalkozott, a
negyedik pedig - az éppen műsoron levő
Hamlet megtekintésével és megvitatásával
-- a reneszánszba vezetett el.

Ezeket az előadásokat teljes egészében
maguk a színészek hozták létre: ők válo-
gatták a szemelvényeket, ők írták meg az
egyes jeleneteket bevezető vagy össze-
kötő „kiselőadásokat", és ők rendezték
meg az egész produkciót. Mindezt ön-
tevékeny alapon végezték, és vélemé-
nyem szerint igen jó színvonalon és ma-
gas hatásfokkal.

Mindjárt az első alkalommal az is ki-
derült, s ezt egy percig sem titkolták,
hogy itt az igazi szándék a színház meg-
szerettetése, s ezt elősegítendő körbeadtak
egy kis üveg masztixot, hogy azt
megszagolva immár soha többé ne sza-
badulhassanak a színháztól a nézők, és
ezzel a kedves gesztussal megteremtették
azt az intimitást, ami ezeket a programo-
kat az évad folyamán mindvégig jelle-
mezte.

A görögséggel foglalkozó első program
bevezetőjét Koszta Gabriella írta, és rajta
kívül Nagy Réka, Sólyom Katalin, Újlaky
László és Újváry Zoltán vett részt a négy
alkalommal előadott műsorban. A bő
félórás bevezetőben a színházművészet
európai kialakulásán kívül a görög
színjátszás - iskolában nem ta-
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nult - érdekességeiről, jellegzetességei-
ről hallottak a diákok, majd a három
tragédiaköltőről és műveikről esett szó -
de itt már kevesebb volt az ismertetés,
mivel a műsoros részben a művek illetve
részleteik magukért beszéltek.

Aiszkhülosz Agamemnónjából a címsze-
replő és Kasszandra egy-egy monológja
nyitotta a szemelvények sorát, majd
Szophoklész Elektrájából következett két
részlet: előbb Klütaimnésztra és Elektra
első közös darabbeli jelenete, majd
Elektra monológja, melyben elsiratja
Oresztészt, miután átadták neki a
fivérének mondott hamvvedret. Euri-
pidész Elektrájából azt a részletet adták
elő a szereplők, melyben Aigiszthosz
megölése után - anyjuk meggyilkolását
tervezik cl és hajtják végre a főhősök. Az
utolsó szemelvény Sartre: A legyek című
drámájából az ókori témák továbbélését és
modern feldolgozását illusztrálta.

A sorozat második darabjaként az ókori

komédiával ismerkedtek a középiskolá-
sok. Ez a program is két részből állt:
előbb a görög vígjáték kialakulásáról,
irodalmi és színházi jellemzőiről, a je-
lentősebb szerzőkről és korszakokról
esett szó, majd ugyanezeket a kérdéseket
érintve a római komédiáról beszéltek a
színészek, s végül kitértek e művek
utóéletére is. A Sólyom Katalin által írott
bevezetőt előbb egy kortárs mű, Peter
Hacks Amphitryonjának részlete követte,
majd Arisztophanész Nőuralom című
darabjának keresztmetszete. Sólyom
Katalin, Oláh Zsuzsa, Kulka János,
Gergely Róbert és N. Szabó Sándor
mellett a Szélkiáltó együttes is szerepelt a
remekül kidolgozott, vérbő humorú, és -
a közönség reagálásaiból láthatóan - a
diákokhoz igen közel álló produkcióban.

A középkori drámával és színházzal
foglalkozó előadásra nem az előző hely-
színen és formában került sor, hanem egy
egykori ferences kolostor udvarán (ma

itt a Minaret szálló üzemel) egy össze-
vont program keretében, melyben a színé-
szek: Unger Pálma, Sólyom Katalin,
Győry Emil, Kulka János, Matoricz József
és N. Szabó Sándor mellett Kuncz László
operaénekes is szerepelt. Ez alkalommal
nem különült el a magyarázat és a
művészi produkció, hanem felváltva
követték egymást ismertetések és mű-
sorszámok.

A jokulátorénekek, a Carmina Buranából
vett részletek és a trubadúrzenéből
származó szemelvények mellett két teljes
dráma is bemutatásra került: Laskai Osvát
híres és gyönyörű nyelvezetű devóciós
passiója (felolvasás formájában) és A
dézsa című francia farce. Itt is a humor állt
előtérben, a passiót le-számítva szinte
minden dal és jelenet a komikus elemeket
emelte ki. Mindaz, ami ezen az előadáson
elhangzott, hiány-pótló és
szemléletformáló szerepű volt, az
oktatásunkban elhanyagolt középkori
kultúráról szolgáltatott alapvető ismere-
teket.

A sorozat záródarabja már nem szemel-
vények, kommentárokkal bevezetett
darabok bemutatásából állt, hanem egy
igazi és teljes színházi előadást tekinthet-
tek meg a résztvevők - immár nem a
színpadon berendezett előadótérben, ha-
nem a színház nézőterén ülve. A Hamlet
után pedig, a drámatörténeti sorozat első
évfolyamának lezárásaként, egy vitára
kaptak meghívást a diákok, melyet T.
Simon István, a színház ügyvezető igaz-
gatója vezetett, és a darab rendezője,
Szegvári Menyhért, valamint néhány
szereplő - Kulka János (Hamlet), Sólyom
Katalin (Gertrud) és Újlaky László (Po-
lonius) - válaszoltak a feltett kérdésekre.

Ez a vita mindennél fényesebben iga-
zolta számomra a sorozat eredményessé-
gét és létjogosultságát. A diákoknak nem-
csak az előadásnak (a szaksajtóban egyéb-
ként egyöntetűen vitatott) koncepciójáról
alakult ki lényegében pontos fogalmuk,
hanem az egyes szerepformálásokkal
kapcsolatos ízlésítéleteik is hűen tükrözték
a színészi teljesítmények színvonalát. A
beszélgetés során elhangzott észrevételeik,
kérdéseik jelezték, hogy kialakulóban van
bennük az a befogadói készség, hogy a
színpadon megjelenített világban a saját
világukra ismerjenek, vagy - másképp
megfogalmazva - a mű-beli helyzeteket és
magatartásokat spontán módon
önmagukra tudják vonatkoztatni.

Kérdéseik között volt olyan, amelyik a
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színész személyisége és a megformált
szerep azonosságára vagy különbségére
vonatkozott, s ebben már annak érzékelé-
sét lehetett viszontlátni, hogy a színjáték
lényege szerint az a helyzet, amikor egy
ember jellé válik, vagyis olyan valakit
jelöl, aki nem ő maga. Mindez termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy ezen a négy
előadásból álló sorozaton már szilárd
ismeretek és befogadói készségek
alakultak ki a diákokban, de azt igenis
jelenti, hogy ezek a gyerekek a színházról
és a színjátékról minőségileg is sokkal
többet tudnak, mint az átlagos kö-
zépiskolások.

A sorozat, amelynek tematikáját fentebb
ismertettem, nemcsak művészi, ha-nem
pedagógiai logikával is rendelkezik. A
szemelvényektől a keresztmetszeten át a
teljes művekig terjedő sor párhuzamosan
halad a magyarázatok nagy arányának
fokozatos csökkenésével, hogy végül
maga a tiszta műalkotás kerüljön a
középpontba. A programnak ez a fel-
építése azzal az előnnyel jár, hogy a kez-
detben kommentár formájában közölt
ismeretek (amelyekre szükség van ahhoz,
hogy az új művészeti ággal találkozó néző
megértse, mi történik a színpadon, és miért
az történik, amit lát) megalapozzák a
később fokozatosan differenciálódó
élményt.

Az élményt nem lehet tanítani. Tanítani
csak ismereteket lehet, de a műalko-
tásokra vonatkozó ismeretek önmagukban
nem vezetnek el az élményhez. Épp ezért
tűnik eleve elvetéltnek az az elképzelés,
hogy a színházművészetről a tanóra
keretében a tanár által elmondottak való-
ban elvezetnek a színházi élmény
megélésének képességéig. Nem nyújt
többet az sem, ha az órán maguk a diákok
adnak elő jeleneteket, drámarészleteket,
mert egyfelől a szereplők nem valamiféle
be-fogadói (katartikus) azonosulással ta-
lálkoznak, hanem az asszociatív azono-
sulást gyakorolják, másfelől az osztály-
társak „élménye" nem egy műalkotás, egy
megjelenített alakok között létrejövő
helyzet átélése lesz, hanem a Feri és a
Mari szerepléséé.

A színművészek viszont, akik ezeken az
előadásokon (és el nem hanyagolható
módon: a színház miliőjében) beszélnek a
színházról, a jelenetek során azzal az
élménnyel ajándékozzák meg (és ők meg
tudják ezzel ajándékozni) a diákokat,
hogy - maszk és jelmez nélkül is képesek
egyik pillanatról a másikra átváltozni
valaki mássá, és drámai erőteret létre-

hozni maguk körül. A látszólag illusztrá-
cióként előadott szemelvények, melyek a
magyarázatokat követik, valójában el-
sőbbséget élveznek minden kiegészítő
információval szemben, ahogyan a „lila
dalra kelt egy nyakkendő" is mindig
fontosabb lesz a szinesztézia fogalmánál.

Mindez nem kisebbíti a művészeti ágról,
a műalkotásokról való ismeretek
jelentőségét, de arra is figyelmeztet, hogy
a művészet mindig előbb való a művé-
szetről való teoretizálásnál. Ily módon a
nevében „drámatörténeti" sorozat sem a
történeti ismeretekhez visz közelebb
(illetve csak részben jár ezzel az ered-
ménnyel), hanem a színházművészet je-
lenben is érvényes sajátosságaival is-
merteti meg - élmény formájában a diá-
kokat. Színháztörténetet eljátszani, ré-
gebbi korok játékmódjait rekonstruálni
nem lehet, és nem is volna érdemes: a
görög tragédiákat is csak a jelen gesztu-
saival, proxemikájával lehet felidézni, így
a sorozat és ez nem a novuma, ha-nem a
törvényszerűsége - mindig a jelen-ről szól.

Az előadott művek és műrészletek mű-
vészileg igényesen, színészileg jól ki-
munkáltan kerültek a diákközönség elé; a
kommentárok, bevezetések pedig
szakmailag pontosak, ugyanakkor köz-
érthetőek voltak. E magyarázatok ru-
galmasságára jellemző, hogy több alka-
lommal is egészen friss adatok, informá-
ciók kerültek be a tájékoztatókba, így
valószínűleg itt hangzott el először az a
hipotézis, hogy Laskai Osvátnak köze
lehet ahhoz a Laskói Demeterhez, aki-nek
az elmúlt hónapokban került elő egy latin
iskolás kódexe, melyben öt magyarul írt
sor is van - mindez az 1400-as évek első
feléből. A szervezők körültekintését az is
jelzi, hogy a baranyai illetőségű, ferences
rendi Laskai Osvát passióját választották
előadásra, s mindehhez megfelelő
helyszínt is találtak: ily módon a szöveg-
és helyszínválasztás is semmi mással nem
pótolható plusz tartalmat vitt a
produkcióba.

Mielőtt a sorozattal kapcsolatos további
tervekről szólnék, hadd utaljak arra, hogy
ennek az „Iskola a színházban" című
programnak előzménye is van, inverz
címmel, az általános iskolák számára,
melynek keretében - miként ezt a tervezet
megfogalmazza - „egy vagy több színész
ad rendhagyó irodalomórát vagy vezet
foglalkozást tanítási időben a megfelelő
osztályteremben, egy, legfeljebb két
osztály tanulóinak... Ez

a műsortípus az általános iskolai korosz-
tályoknak készül, célja az érdeklődés
felkeltése a színház iránt, olyan »művészi
szórakoztatása, amely átvezető híd az is-
kola és a színház között". Az 1-2. és 5-6.
osztály számára Sólyom Katalin, a 3-4. és
7 - 8 . osztály számára pedig N. Szabó
Sándor és Unger Pálma közösen vezet-
nek ilyen órákat. Ezekből is láttam né-
hányat, és nagyon kedvező benyomásokat
szereztem.

A „drámatörténeti sorozat" eljövendő
évfolyamai is körülbelül három-négy
előadásból állnak majd a tervek szerint, a
következő blokk a spanyol barokktól a
francia és :német klasszicizmuson át a
romantikáig terjed (ez utóbbiban már
magyar drámákkal is), a harmadik évfo-
lyam pedig Ibsentől Brechtig, Pirandel-
lóig ölelné fel a drámatörténetet. A te-
matikát természetesen bővítheti vagy
színezheti, ha a színház repertoárján olyan
darab szerepel, amely (az idei Hamlethez

hasonlóan) beilleszthető a programba.

Befejezésül néhány gondról is szólnom
kell. A pécsi Nemzeti Színház, mely éva-
donként egy gyermekbemutatót tart,
önerőből nem képes további ifjúsági
előadásokat létrehozni, és a fenti program
megvalósításához sem kapott az állami
szervektől megfelelő anyagi segítséget.
Így az első évfolyam tulajdonképpen a
színészek művészi ambíciójából és
lelkesedéséből és a műszak önkéntes
hozzájárulásából jött létre. Hosszabb
távon azonban - különösen, ha majd több
évfolyam fut párhuzamosan - anyagi
támogatás nélkül nem valósítható meg a
tervezett program a megfelelő színvo-
nalon. A sorozat első részével a résztve-
vők, a színészek és a színház dolgozói
bizonyítottak, igazolták az elképzelés
helyességét és megvalósításának ered-
ményességét. A továbbiakban nélkülöz-
hetetlen a fent említett külső segítség.

Az „Iskola a színházban" című sorozat,
hasonlóan más beavató színházi törekvé-
sekhez, missziós feladatokat lát el, és igen
nagy szerepe lehet abban, hogy a színház
az iskolában ne legyen abban a mostoha
helyzetben, amelyben jelenleg van. A
pécsi Nemzeti Színház vállalkozása
dicséretes.

A példa kivetésre méltó.



SIVÓ EMIL

Színház és közönség

Talán már a címen is lehetne vitatkozni.
Nem az lenne a helyes, hogy a „közönség
és színház"? Hiszen a színház közönség
nélkül nem élhet. De vajon a közönség
élhet-e színház nélkül? Erre sem lehet
egyértelmű választ adni, nem lehet
egyértelmű igennel felelni, mert az embe-
rekben ősi tulajdonság a színház iránti
igény, ezt a színháztörténet és az emberi-
ség története egyaránt bizonyítja. Egy
azonban bizonyos : az a színház, amelynek
nincs közönsége, felesleges.

Fenti megállapítás elvileg helytálló, de a
színház és közönség kapcsolata ennél
bonyolultabb kérdés, igen sok tényező
befolyásolja ezt a kérdéskomplexumot.

A felszabadulás utáni időszakot vizs-
gálva megállapítható, hogy akkor valóban
megjelent egy új közönségréteg a
színházak nézőterén. Ez az új közönség
önként kezdett színházba járni, és egy
része nyilván máig is megtartotta ezt a
szokását. Ennek a rétegnek a java része
olyan színházra éhes munkásokból került
ki, akik a háború előtt nem tudták
megfizetni a színházak 2-4-5-8 pengős
helyárait.

Az új közönség mellett megmaradt a
nézőknek egy olyan rétege is, amelyik a
háború előtt már rendszeresen járt a
színházba. Ezek az emberek az anyatej jel
együtt szívták magukba a színház szere-
tetét, a színház utáni olthatatlan vágyat, és
ezt a vágyukat semmiféle társadalmi,
politikai változás nem tudta háttérbe
szorítani. Gyakran megesett, hogy ezek a
színházrajongók még anyagi áldozatra is
képesek voltak a színházért, inkább
lemondtak valami másról, csak-hogy
elmehessenek a színházba.

Már ekkor, a kezdeti időkben is élt az
üzemi közönségszervezés, hisz a szín-
házat addig nem ismerő embereket rá
kellett venni arra, hogy ízleljék meg a
színházi előadás nyújtotta művészi él-
ményt.

Később, a személyi kultusz időszaká-
ban, amikor az emberek mindentől és
mindenkitől féltek, félelmetes ember lett

az üzemi közönségszervező is. Ez politikai
feladat volt, és nem venni színház-jegyet
egyenlő lett a népi demokrácia elleni
cselekedettel. Ez volt az az idő-szak,
amikor úgy mondtuk, az „úttesten jön a
közönség". Azért neveztük el így, mert
csoportosan, szervezetten látogatták a
színházat a kollektívák. Ez a helyzet elég
soká tartott, és nemigen volt üres hely a
nézőtereken, mert ha másképp nem ment,
katonákat vezényeltek be. Ez
természetesen ingyen közönség volt, az
úgynevezett vatta.

Ezek után jött a szakmai közönség-
szervezés, amikor a egyes szakszervezetek
kezébe került a színházak szervezésé-nek
a feladata. Ekkor voltak szakmák, amelyek
szívükön viselték a színházak ügyét, de
voltak, amelyek nem sokat törődtek a
kultúrforradalommal. Tehát a színházak
lényegében teljesen kiszolgáltatottak lettek
a szakszervezeteknek.

Ekkor kezdtek a színházak rájönni arra,
hogy a legcélravezetőbb az, ha a színház
saját kebelén belül létrehoz szervezési
osztályt. Az itt dolgozók, ha jól
megválogatták őket, szívügyüknek
tekintették a saját színházuknak az ügyét,
együtt éltek a színházzal, de rendkívül
sokat jelentett az anyagi érdekeltség is. A
közönségszervező ugyanis olyan csekély
alapbért kapott, és kap ma is, hogy neki
elsőrendű érdeke a minél több jegy
eladása. Ez a helyzet elég sok konfliktus
forrása volt, és az ma is, mert sokszor érte
alaptalan vád ezeket a zömében meg-
szállott embereket, hogy nem kultúr-
politikusok, hanem üzletemberek. Mond-
juk ki nyíltan, ügynökök, akiknek áru-
cikkük a színházjegy. Ez a nagy többség
esetében nem így volt, és jelenleg sem így
van, mert ha nem is fejlett közgazdászok
vagy kultúrpolitikusok, de a színházért
mindenkor, jóban-rosszban áldozatkészen
dolgozni akaró emberek, és ráadásul még
érdekeltek is a színházak minél nagyobb
látogatottságában.

A dolguk nem könnyű. A régi erő-
szakos szervezés ideje lejárt. Ma már nem
lehet erőszakkal közönséget szervezni.
Ahol mégis erre a megoldásra
kényszerülnek, ott baj van a műsorpoli-
tikával, és ezeknek a színházaknak a né-
zőterén egy új fogalom alakult ki a kö-
zelmúltban: a fantomnéző. Ez a megha-
tározás azt jelenti, hogy a néző ugyan meg-
veszi a jegyét, de az előadásra már nem jön
el. Rendkívül érdekes megfigyelni, hogy
még a legjobban futó darabok esetében is
akad ilyen fantomnéző, nemcsak a si

kerteleneknél. A százas szériát futó mű
veknél, a valódi közönségsikerek eseté
ben is előfordul ez, és nem lehet hivat
kozni arra, hogy még ma is aránylag
nagyon olcsón lehet színházba járni. mert
a 100-120-150 forintos árak mellett is
tapasztalható ez az egyáltalán nem kívá-
natos jelenség. Ez esetben a szervezés
jelenlegi rendszerében kell keresni a hi-
bát.

Ma ugyanis a közönség szabadon válo-
gathat immár, oda és annyiért vesz jegyet,
ahová és amennyiért akar, mára már
megtanultak az emberek színházba járni.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden
esetben a valódi értékhez mennek el.
Számtalanszor előfordul ma is, hogy
kiváló darab, igen szép előadásban nem
kell a közönségnek, míg a sekélyes igen.
Ilyenkor az értékes darabnak aztán
minden este sikere van, de gyenge házak
előtt, míg a színvonaltalan előadás a né-
zőknek csalódást okoz, de minden este
tele van a színház. Erre szoktuk mondani,
hogy a silány előadás százszor bukott meg
telt házzal, míg a minden szempontból
értékes mű művészileg legfeljebb hússzor,
harmincszor arat sikert üres nézőtér előtt.
Ezt az ellentmondást nagyon nehéz
feloldani, sokat törik rajta a fejüket a
színházi emberek, de a megoldásra még
nem bukkantak rá.

A közönségről szólva meg kell emlí-
tenem, hogy a kultúrforradalom a szín-
házak terén nem érvényesült kellőképpen.
Ma is egy aránylag elég szűk közön-
ségréteg tartja el a színházakat, ez
„mindenevő", és ha jót hall valamelyik
színházról, azonnal megjelenik ott. Ez a jó
közönség, és ezt a viszonylag szűk réteget
nagyon, de nagyon meg kell becsülni.

Van azonban e mellett a rendszeres
színházlátogató réteg mellett egy jelen-tős
és igen fontos - nyugodtan leírhatom -
tömeg, amely egyáltalán nem vagy nem a
kívánatos mértékben látogatja a
színházakat. Hatalmas üzemi, gyári
kollektívák szerepelnek fehér folt-ként a
színházak térképein, és hosszú évek óta
semmilyen eszközzel nem lehet
kimozdítani őket megmerevedett hely-
zetükből. És ebben az a szomorú, hogy
tulajdonképpen ennek a hatalmas réteg-
nek készült ez az egész kultúrforradalom!
A színházi pénztárosok számtalan esetet
tudnának mesélni, amikor szocialista
brigádok keresték fel őket, hogy bri-
gádnaplójukat lepecsételtessék, igazolván,
hogy voltak előadáson, holott a színház
környékén sem járt a brigád.
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szemle
edig ha ma, ezeken a helyárakon szín-
ázba kell járni valakinek, akkor éppen ez
réteg az, amelyiknek el kellene lepnie a

zínházak nézőtereit. Természete-sen nem
ltalánosítok, és nagyon de nagyon
isztelem az általam is jól ismert
ivételeket.

A közönséggel való kapcsolatról be-
zélve, még egy kérdéssel kell foglalkoz-
om, mely éveken át vita tárgya volt. Ma,
gy érzem, már elült, a vita lényegé-ben
ldőlt. Ez a kérdés pedig, hogy hol árulják

színházak jegyeit, a szervezés-ben, a
egypénztárban, a Színházak Központi
egyirodájában vagy esetleg bérletben
eljenek el előre? Kétségtelen, a bérletnek
ok előnye van. Például a törzsközönség
ialakulása az egyik legfontosabb, de
mlíthetem a biztonságot is, melyet a
érletezés nyújt a színház-nak. Ez utóbbi
zonban kétes, egyoldalú előny, mert a
érletes kiszolgáltatott a színháznak, és
ég a bukott darabnak is - elvben - biztosít

uszonöt-harminc telt házat, legalábbis
énzügyi szem-pontból. Ezt pedig sem a
ukott darab, sem a bérletes közönség nem
rdemli meg. Én úgy érzem, egy időszak
dáz vitái a bérletezés körül megszűntek, a
zínházak kevesebb bérletet hoznak
orgalomba, de már a nézők sem keres-nek
nnyi bérletet.

Tulajdonképpen az a kérdés is eldőlt,
ogy hol árulják a színházak a jegyeket.
eltétlen szükséges a szervezésen keresztül

örténő terjesztés, legalábbis ma még. De
eltétlenül fokoznunk kell a jegypénz-tárak
eggyel történő ellátását is. Felmerülhet a
ogos kérdés, miért kell a szervezés,
zükség van-e most is erre a formára. A
álasz egyértelmű: igen, mert a közönség
gy jelentős és nagyon fontos része nem
ud a pénztárnál sorban állni jegyért,
olgozik és hamarabb vásárol jegyet, ha
elyben, a munkahelyre viszik. Szükség
an továbbá erre a szervezésre még azért
s, mert a jegypénztárnál a közönségnek
gy bizonyos rétege vált jegyet, és ez a
éteg néha érdekes, kultúrpolitikailag
ontos műre nem kíváncsi. Itt kap szerepet

közönségszervező, mert az ilyen darabok
lőadásaira be kell hozni a közönséget.
rre pedig csakis a közönségszervezés
épes. A legtöbbször az a helyzet, hogy a
énztárnál csak-is a futó, jól menő,
eginkább a bulvár-darabok jegyeiért állnak
orban. Fontos érv továbbá a szervezés
étjogosultsága mellett az is, hogy a
özönséget elszoktattuk a pénztártól, az
ás, hogy kívána-

tos é s j ó lenne minél előbb visszaszok-
tatni oda, de ez csak fokozatosan és na-
gyon jól sikerült műsorpolitikával lehet-
séges, szóval igen nehéz kérdés, melynek
megoldásához idő és nem is kevés idő
szükséges.

Vitathatatlan az is, hogy a Színházak
Központi Jegyirodájára is szükség van,
mert ott egy helyben több színházba vált-
hatják meg az érdeklődők a jegyüket, és a
vidékről Pestre látogató csoportok is
hamarabb keresik fel a Jegyirodát, mint a
színházak jegypénztárait. A Központi
Jegyiroda tehát a színházak propagálásán
túl kényelmesebbé is teszi a közönség szá-
mára a jegy megvásárlását. Az más téma,
hogy ennek a tiszteletre méltó irodának a
propagandamunkája lehetne sokkal jobb is.
De jelenlegi formájában is segíti a
színházak egyáltalán nem könnyű munká-
ját.

Ebből, a kérdéskomplexumhoz képest
rövid eszmefuttatásból is látható, hogy a
közönség és a színház kapcsolata igen
összetett kérdés, a megoldása nagyon
nehéz, különösen úgy, hogy mind-két fél
teljesen elégedett legyen, de azért előbb
vagy utóbb beszélnünk kellene erről, mert
a közönség és a színházak egyaránt
gondokkal küzdenek, és talán mindkét fél
gondjain lehetne segíteni.

E számunk szerzői

CZÉRE BÉLA,
a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársa

CSÍK ISTVÁN újságíró,
az Ipari Minisztérium Sajtó- és Propa-
ganda Osztályának csoportvezetője

DÉVÉNYI RÓBERT,
a Múzsák Közművelődési Kiadó szerkesz-
tője

GÁBOR ISTÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

KISS ESZTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

NÁDRA VALÉRIA újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

P. MÜLLER PÉTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

RA IK ANDRÁS újságíró
RÁCZ GYÖRGY

a Magyar Rádió nyugalmazott főrendezője
RÓNA KATALIN újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa
SIVÓ EMIL,

a Thália Színház gazdasági igazgatója
VASS ZSUZSA,

a Magyar Színházi Intézet munkatársa

RÓNA KATALIN

Kétszerszínház

Közelesen egyidőben látott napvilágot
Tarján Tamás önállóan is egészet érő, ám
egymást nagyon pontosan kiegészítő két
kötete. A drámaírói arcképeket,
pályarajzokat, műelemzéseket,
összefoglaló tanulságvállalásokat tartal-
mazó Kortársi dráma és a szerző évtizedes
recenzensi tevékenységét tükröző
színikritika-gyűjtemény, a Százszorszínház.
Egymás nélkül v a g y egymást ki-egészítve
- vethető föl, épp a sajnos szokatlan és
hiányzó egyidejűség okán a kérdés.
Egymás nélkül, önállóan is kezelhető a két
kötet, hiszen akár a húsz drámaírói portré,
akár a színházi elő-adásokról szóló
jegyzetek alkalmasak lehetnek arra, hogy
belőlük az adott időszak az
irodalomtörténet, illetve a színháztörténet
szempontjából lényeges irodalmi,
dramaturgiai, színházesztétikai,
színjátszási sikereire, gondjaira kapjuk
meg Tarján Tamás válaszait, amelyek így
csokorba kötve - akár az egyik, akár a
másik kötetet választjuk - egységes
gondolkodásmódot tükröznek, egységes
értékszemlélettel adnak, természetesen
írójuk szemléletéből, áttekintést a hatvanas
évek második felének, illetve a hetvenes
évek magyar drámairodalmáról,
színjátszásáról és értelemszerűen a
dolgozatok írójáról. Egymást kiegészítve
pedig a színikritikák hitelesíthetik az
irodalmár gondolkodásmódját, hiszen az
előadások meggyőzhetnek a dráma
értékeiről, vagy cáfolhatják az olvas-
mányélményeket. Ezért is kell különös

jelentőséget tulajdonítanunk a vállalko-
zásnak. 'Természetesen e nagyon is össze-
függő kétirányúság meghatározta Tarján
Tamás válogatását. Ahogy maga mondja cl
a Százszorszínház utószavában: azokat a
színibírálatokat, amelyeket beépített az írói
arcképekbe, elhagyta a kritikai
gyűjteményből. Ily módon, tehát
összegezve a két kötet írásait, alakulhat ki
egységes kép az elmúlt más-fél évtized
magyar drámatörténetéről, illetve az utolsó
tíz esztendő színház-történetéről.
Hangsúlyozzuk: írójuk személyiségének,
gondolkodásmódjának, értékkeresésének és
értékítéletének, vala-mint ízlésének
tükrében. Hiszen azt,
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int minden kritikusi pálya szemlélete-
or, itt sem lehet figyelmen kívül hagy-ni,
ogy a kritika bármennyire is szükség-
zerűen igyekszik objektív lenni, soha-sem
ehet mentes alkotója szubjektivitásától,
gyéniségétől, ízlésétől, elkötele-
ettségétől. Ha nem így lenne ugyanis,
zükségtelenné válna a kritikaírás, ele-
endő lenne helyette egy kórus, amely
zabályos időközökben azonos dalt fúj-na.
gy korszak, egy drámaíró, egy színház,
gy színházi ember alkotó folyamatáról
alójában - a kritikusi tévedések,
elléfogások meghagyásával együtt - a

ülönböző kritikákból kialakuló összkép
dhat igazi ábrázolatot.

A Kortársi drámában Tarján Tamás a
agyar drámatörténeti határ cezúráját

967. február 24-ével vonja meg. Ezen a
apon mutatta be a Thália Színház Örkény
stván Tóték című tragikomédiáját. Á
élhető határkő után Tarján „a Tóték utáni"
agyar dráma történetéről beszél.
agyarázata szerint ezzel a művel került

egközelebb a magyar színház a
ilágszínházhoz. Természetes össze-
üggésekkel, egymáshoz kötődésekkel,
gyfajta drámaíróközeg megteremtődé-
ével igazolja gondolkodását, következ-
etését, amelyre az írói portrékban keresi
eg az okokat, helyzeteket, valóságos és

épzeletbeli láncszemeket.
A kötetben húsz drámaírói portrét,

efejezett életműveket, többségükben ma
s alakuló, folytatódó pályaképeket elemez
ilológiai hitelességgel. Nem vállalkozott a
uszadik századi magyar dráma olyan
lkotóinak tárgyalására (Németh László,
llés Endre, Illyés Gyula), akik nemcsak
angjuk, de egész szín-műírói
evékenységük okán önálló, akár teljes
ötetet elfoglaló - tekintettel akár csak
ajd fél évszázados tevékenységükre -

rámatörténeti elemzést igényelnének.
égis az irodalmi összefüggésekben,

árhuzamokban vagy különbözőségekben
zemélyiségük jelen van az írásokban.

A Dramatis Personae-ben Tarján sza-
adkozva sorolja a kimaradt alkotókat:
eöres Sándort, Gyárfás Miklóst, Mes-

erházi Lajost, Thurzó Gábort, Mészöly
iklóst, a határokon túli magyar irodalom

épviselői közül Tolnai Ottót, Csiki
ászlót, Székely Jánost, a fiatalok közül
uhász F. Istvánt, Schwajda Györgyöt és
ásokat. Mégis, nemcsak meg-

yugtatásul, azt kell mondani, a teljességre
ég nem lehetett törekedni. S ha nem

rendszeres magyar drámatörténet"
egalkotására törekedett az esszék szer-

zője (mint ahogy tudjuk, hogy nem),
akkor ebben a kötetében kétségtelenül a
kortársi dráma útkeresése, fejlődése
szempontjából lényegi pontokat ragadta
meg. S ha van még igénye rá, lesz érdek-
lődése továbbfejleszteni a drámatörténe-
tet, úgy nyilván talál alkalmat a kitelje-
sítésre, sort kerít a kimaradottak beható
elemzésére is. Mindenesetre ezzel az
okosan három részre tagolt kötettel
jelentősen hozzájárult a napjaink magyar
drámairodalmában való eligazodás-hoz.
Különös tekintettel arra, hogy az 1945
utáni magyar dráma története nagyjában-
egészében még megíratlan. Hiány-pótló
vállalkozásnak, talán, bízzunk benne, első
nekifutásnak tekinthető Tarján Tamás
kötete. Egy gyors fölsorolás - Sarkadi
Imre, Örkény István, Hubay Miklós,
Szabó Magda, Sütő András, Száraz
György, Hernádi Gyula, Karinthy Ferenc,
Csurka István, Fejes Endre, Gyurkó
László, Maróti Lajos, Szakonyi Károly,
Gyurkovics Tibor, Görgey Gábor, Eörsi
István, Kocsis István, Spiró György,
Bereményi Géza - mutatja, igazolja, hogy
Tarján Tamás választásai nem
esetlegesek. Érték-és fejlődéscentrikusak.
Lényeglátó és mélységeket kutató
irodalmári szemlélet-módja feltételezi a
kortárs dráma tanulmányozásának-
elemzésének folytatását is. Nemcsak új
arcok fölfedezésében, hanem a
folyamatosan alkotó drámaírók
tevékenységének továbbkövetésében.

Tíz esztendő száz színházi estéjének
tapasztalatát foglalja magába a
Százszorszínház. Tarján Tamás 1971 és 1981
között írott színházi recenziói, tanulmá-
nyai sorakoznak egymás mellett, igye-
kezve képet adni az időszak színjátszá-
sáról. Az írások a SZÍNHÁZ című
folyóiratban, a Kritikában, a Napjainkban,
a Mozgó Világban és a New Hungarian
Quarterlyben jelentek meg. Tarján az
általa lényegesnek vélt asszociációs körök
kialakításával csoportosítja a kötetben
megjelent dolgozatokat. Ily módon
rávilágítva a kapcsolatokra, össze-
függésekre. Föltűnően elsősorban saját,
illetve megközelítőleg saját nemzedéké-
nek rendezőit, pontosabban azok munkáit-
előadásait vizsgálja. De nem zárkózik el
az idősebb generáció alkotásainak elem-
zésétől. Igy kap helyet a kötetben, a
tartalmi csoportosítás igénye szerint
Kazimir Károlytól Valló Péterig, Marton
Endrétől Szikora Jánosig, Várkonyi
Zoltántól Zsámbéki Gáborig, Horvai
Istvántól Székely Gáborig stb. a magyar
színházi rendezők sora.

Tarján Tamás azzal, hogy valamennyi
kritikája címe alatt jelzi az előadás ren-
dezőjének nevét, akarva-akaratlan hitet tesz
a rendezőcentrikus színjátszás mellett. Írásai
magvát az irodalmi alapanyag, tehát a
dráma és a rendezői munka, a mivé lesz a
darab a színpadon, mit ad-hat hozzá a
színház a műhöz gondolkodása adja. Az
írások mindenkor figyelembe veszik a
körülményeket, a szín-mű előadása körül
kialakult nézeteket. Tarján kritikusi
elkötelezettsége a fontos alkotások
befogadásában, magyarázatában áll. A
színházi fejlődés érdeké-ben nyitott a
különböző színházi irányzatok felé.
Értelemszerű, hogy ezzel együtt mindig
befolyásolják saját ízlésének kívánalmai, a
maga mércéjével méri a különböző
teljesítményeket. Ugyanakkor nem lehet
nem észrevenni, hogy Tarjántól nem áll
távol a reális szituációk, az aktuális
események, kívánalmak mérlegelése sem.
Ám távolságot tart az ebből eredhető
közhelyektől, a tudálékosnak tetsző
általánosítgatásoktól.

Mindez együtt megadja írásainak azt a
fontosságot, amely tükrözheti egy
szakszerű, elsősorban irodalomtörténeti
recenzens helyét, szándékát a hetvenes
évek magyar színikritikájában.

(Tarján Tamás: Kortársi dráma, Mag-
vető Kiadó, 1983 és Százszorszínház,

Magvető Kiadó, 1984.)

Következő számaink tartalmából

Színikritikusok díja 1983/84

Nánay István:
Mirákulum a múzeumudvarban

György Péter:

Keserű és édes

Csáki Judit:

Goldoni - kétszer

Forray Katalin:
Zajos siker - 1843-ban

Bécsy Tamás:
Tapasztalatok a dán színházról

Róna Katalin: Nyolc

kicsi előadás






