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Musical-krimi ?

A Knock out az Operettszínházban

Musical-krimi műfaji meghatározással hirdeti
a falragasz az új zenés művet, párosítva egymás-
sal két népszerű műfajt. A Knock out azonban
revü, ha a számokat két egyenes vonalú irodalmi
keret fűzi is egybe. Szinetár György szerkesztette
a mesét, és ebben érett hagyományokra
támaszkodik. A két egymásra megszólalásig
hasonlító, ellentétes jellemű protagonista bohó-
zatban a képtelen helyzetek addig-addig való
csavargatására adna alkalmat - mint legutóbb a

Balkezes bajnok -, amíg tótágasosan minden
összebonyolódna a színpadon. Szinetár a félre-
értések láncolatát azonban a zene érdekében a
háttérbe szorítja, nem élvezi ki végletekig az
önmaga által felvetett ötletet, hanem össze-
házasítja egy bűnügyi nyomozással. Túl nagy
reményt ő sem fűzhetett ahhoz, hogy kriminál-
izgalmat fog kicsiholni a kábítószercsempész-
banda utáni nyomozásból vagy akár a másik
cselekményszálból: a profi boxoló körüli me-
nedzselés rejtelmeinek leleplezéséből. Ehhez a
legegyügyűbb néző is túl rafinált és képzett
dramaturg.

Ide-oda kalandozik a laza mese, és jó alkalmul
szolgál arra, hogy a szerelmétől megittasult
absztrakt festőt, a gengszterfőnök felfogadott
bérnőjét (álruhás rendőrőrmester) lokálból
lokálba hurcolja, hippi-tanyára vigye, látványos
táncok koreografálására adjon helyet a tánc-
tervezőnek és új meg új helyszínek látványát a
közönségnek. Ez tehát revü, a cselekmény erősen
másodlagos, és csak megindoklásul szolgál, miért
és hogyan kerülnek oda a főszereplők, ahová
éppen kerülnek, és ahol eléneklik a következő
számot, vagy eltáncolják előttünk a mutatós
revübetétet.

Óvatos rettegéssel állít fel az ember drama-
turgiai tételt, de nem hiszem, hogy a zenés mű-faj
elbírná a két párhuzamos mesét, és hogy ez volna
a követendő dramaturgiai képlet. Természetesen
csak addig igaz ez, amíg egy remekmű rá nem
cáfol. Ha a revükeret nem is alkalmas arra, hogy
jellemeket ábrázoljon, Szinetár mégis

kevésbé használt sémák közül válogathatott
volna. Gondolok itt elsősorban Gould menedzser
alakjára, aki nemcsak sportszerűtlen és becstelen
férfiú, de természetesen kéjsóvár is, emellett
véletlenül néhány night-club tulajdonosa és -
mellékfoglalkozásként - még egy heroincsempész
banda főnöke is. Ehhez a halmazathoz képest a
mesebeli vasorrú bába olyan valószerű alak, mint
egy vasöntő.

A harmadik felmerülő kérdőjel arra vonatkozik,
vajon a revü alkalmas-e arra, hogy a Fővárosi
Operettszínházban erősen tapintható meg-újulási
szakaszt elősegítse? Valóban erre halad-hat-e a
magyar vidám zenés műfaj útja? Ha Csinády
István díszleteire kissé bővebben térünk ki, akkor
talán világosabb lesz, mire gondolunk. Csinády
ízléses és dinamikus rácskeretet tervezett
alapdíszletül, erre díszítésként külön-féle elemek
kerülnek. A dekoráció cseréje vagy a világítás
változása szerint vagyunk lokálban vagy
lakásban, tornateremben vagy irodában. A puritán
rácsrendszer nem a darab lényegéből nőtt ki,
csupán két szorító szükségszerűségből. Az egyik
a pénztelenség. Mindössze 8o 0 0 0 forintba
került a díszlet, ami még egy prózai előadás
kulisszáinál is olcsóságot jelentene, különösen, ha
a megemelkedett szolgáltatási árakra gondolunk.
A másik a változások gyors áthidalása, hogy az
előadás szilajabb tempóhoz jusson. Sajnos, egyik
ok sem segíti elő, hogy az új magyar zenés mű
látványos külsőt, úgynevezett szemkápráztató
köntöst kapjon. A sok helyszínű darabnak
egyetlen értelme, hogy változatos díszletekkel
szolgáljon a közönségnek. És éppen ezt - ami
dramaturgiáját meghatározta - kerüli meg a
díszlettervező (jóllehet rajta kívül-álló okokból).
Enyhítő körülményként számítsuk ehhez hozzá,
hogy az Operett ideiglenesen játszik egy olyan
színházban, ahol nincsen forgószínpad, és az
átdíszítéseket nyílt színen végzik el a jelmezes és
játékos feladatra fogott színpadi munkások:
amolyan „brechti" konvenció szerint. Minden
effektus afelé viszi az előadást, hogy szárazon és
lényegre törően fogalmazzon a rendező, holott a
revünek - de a musicalnek is lényeges hatóeleme
a látványosság, a díszlet.

Úgy tűnik fel egyelőre, hogy a magyar musical
útja - bármilyen tehetséges rendezőink és ter-
vezőink vannak is - arrafelé vezethet csak, ahol a
jelentős színészegyéniségek és a zeneszerző
tehetsége érvényesül elsősorban. De ha így van,
erényt kell kovácsolni a hiányból és nem kölcsön-
formákba kényszeríteni bele azt, ami a legjobb és
legértékesebb a mi zenés színpadainkon.



Seregi László rendezése ritmusos és világos
szerkezetet ad a mese iramának. Más kérdés
azután, hogy a színpad elején fennhangon el-
mondott prózai részeket kissé operett-szakrali-
tással engedi elkántálni, és figyelme nem terjed ki
az énekes számok korrepetálására sem - jól-lehet,
ez szigorúan véve nem az ő feladata, és nem is
speciálisan csak erre az előadásra érvé-nyes
kifogás. Igy azután Szenes Iván játékos
asszonáncaiból vajmi keveset érteni, mert a dal-
szövegek nagyrésze elsikkad. Nem kerülhetjük el
annak helytelenítését sem - bár tudjuk, alkalmi
játszóhelyről van szó, mégpedig nevezetesen
rossz akusztikájúról -, hogy a színpadot be-
mikrofonozni egyértelmű bevallása annak, hogy
az Operettszínházban nem tudnak énekelni az
énekesek. S ez így azért nem igaz.

Gombár Judit jelmezei fantasztikusak és lát-
ványosak, a női ruhák rafinált kivágása a revü
felé mutat, a tánckar ruhái tele vannak csillogó
ötlettel, a tükörszerep jelmezbeli megoldása
egyszerű, de találékony: egy felöltővel egészen
természetes módon takarja el az előbb hordott
pulóvert, és így belejátszik abba a jellem-csiki-
csukiba, ami mulatságossá teszi az ilyen szerepek
összekeverési lehetőségét. S bár tudjuk, hogy a
hétköznapi viseletek tervezése a legnehezebb
feladat a tervezői munkában, a köz-napi ruhákat
megoldatlannak véljük. Az amerikai
férfiöltözködés színpadi újraalkotásában még
mindig túl sok a jelmeztervezői közhely, a
mórickaszerűség. A sok rikító, forszírozottan
ízléstelen kockás zakó és öltöny a negyvenes
évek fűszereseit sorakoztatja a színpadra. Hadics
László színészileg finoman megoldott, meg-
nyerően ősz hajú gazemberét például durván
célzatos irányba torzítják ruhái, és kísérete öltöz-
tetése is inkább szájbarágó közhely, semmint a
drámaiság irányába fejlesztő jelmez. Felföldi
Anikó ruháiban találta meg Gombár a naturális
és a költött között a tehetséges egyensúlyt. Fel-
földi első ruhája groteszk kislányosságával majd-
nem félrevezeti a nézőt, hogy azután ebből a
családias és kedves miniszoknyából emelkedjen
ki egy erőszakos és hisztérikus Donna Elvíra-
figura, aki magasszárú zöld csizmában caplat
szökésben levő szerelme után.

A Knock out legfőbb értéke (szerencsére) a
muzsika. Lendvay Kamilló nem ennek a műfaj-
nak sima rutinú gyakorlója, mégis gazdag tapasz-
talatokkal és nagy szakmai tudással rendelkezik
(kapásból említjük csak „könnyűzenei" múltjá-
nak két színpadi sikerét, a pécsi Három testőrt -
az első magyar musicalt - és Szerb Antal Ex című
vígjátékának beatesített változatát). Lend

vay bőven merít zenéjéhez a szimfonikus dzsessz
hangvételből, a korszerű táncformákból (pl. surf),
de időnként az operett bérlőire kacsintással
visszaidézi, ha gúnyosan tartalmas hang-
szerelésben is a harmincas évek könnyűzenéjét,
afféle „ezt hallgatjátok ti!"-szerű idézetként (Ó,
Mr. Gould, ó, Mr. Peleden ...)

Néhány szám (A hosszú Jack balladája, Hamlet
Kitchinson bemutatkozó kupléja, A szerelemről
lemondani nem tudok ..., Imádok élni . . . )
slágerképes lehetne, ha a Magyar Rádió, a
Televízió és a Hanglemezgyár hivatásos
zeneszerzők menedzseléséből is kivenné a részét,
nem specializálná magát kedves fogorvosok és
tehetséges gimnazisták futtatására. „Az én
szerelmem robotember ...", „A gengszter-főnök
pálya ..." kezdetű kuplettino, a „Csak az mulasson
énrajtam, fiúk", az „Úgy ugrálj, ahogyan
fütyülök", „A magamfajta lány nem töpreng túl
sokat" kulturált és tartalmas tánc-dalok. Lendvay
új ötleteket és gondolatokat visz a kicsiszolt
formákba. Dinamikus és jókedvű, fiatal zene ez,
és azzal a lehetőséggel kecsegtet, hogy miután
nem hagyja magára nehezedni Lehár-Kálmán
bécsi ihletésű, Ábrahám-Fényes dzsesszes
hangvételének nyomasztó nagyságát, a magyar
zenés színpadokon kizárólagosult két stílust,
kialakíthat egy eredeti, korszerű könnyű-zenei
formát. Lendvay legjobb eredményeit elsősorban
a táncszámokban éri el, itt veti el teljesen a
visszahúzó zenei hagyományokat, és itt szólal meg
legeredetibb hangján.

Mielőtt méltatnánk Bogár Richárd koreográfusi
teljesítményét, balettmesteri munkájáról kell
beszélnünk. Ma a Budapesten gyorsan szaporodó
revü, tv-revü, mulatói tánckarok közül - jóllehet a
táncosnők java része innen is rekrutálódik -, az
Operettszínház tánckara az egyetlen, ahol
egyöntetűség, összpontosított egyszerre-mozgás
és minden előadáson premier-fegyelem van. Azon
az előadáson, amikor a produkciót láttam, két új
szólista ugrott be, de ez sem kettejük, sem a kar
teljesítményén nem látszott meg. Bogár már a
Helló, Dolly-ban is első-rangú táncpedagógusnak
bizonyult, amikor is egy újjászületett tánckarnak
örülhettünk. Ami tánctervező munkáját illeti,
mindinkább levetkezi Jerome Robbins lenyűgöző
hatását. Nem mintha Robbins hatása így vagy úgy
nem jelenne meg a korszerű izmusokkal operáló
és a természetes, köznapi mozgáselemeket tánccá
stilizáló koreográfusok munkájában a világon
mindenütt, s nem mintha Robbinst nem tartanám
korszak-alkotó tánctervezőnek, de Bogár
invenciózus és eredeti lélegzetű koreográfus, aki
mindinkább



kezdi kialakítani a lokáltáncok mutatós stílusából
kifejlesztett egyéni formakincsű csoport-táncait.

Felföldi Anikó Vivie-jét kell első helyen emlí-
teni a színészek között. Felföldi premierről
premierre erősebb felkészültséget mutat. Meg-
őrizve egyéniségének pikáns szemtelenségét,
értelmes gunyorosságát és szatirikus képességét,
kellő szorgalommal megtanult énekelni, ének-
számait igen kulturáltan adja elő. Lehoczky
Zsuzsánál az ellenkező irányú folyamatnak lehe-
tünk tanúi. A bécsi operettprimadonnák közé való
betoppanása egyéniségének szubrettelemek-kel
keveredett színeivel igen jelentős volt néhány
évvel ezelőtt. Méltán lett hamarosan az Operett-
színház közönségének kedvence. Mintha azonban
az utóbbi időben szorgalma alábbhagyott volna.
Súlyos hangképzésbeli fogyatékosságai és a
szerepformálás kônnyelmű rutinírozottsága
elfogadhatatlan egy hozzá hasonló tehetségtől.

Dickens szerint kétféle fiú van: a tejesképű és a
marhahúsképű. Kertész Péter, a színház új
bonviván-táncoskomikusa tükörszerepében mind a
kettőt eljátssza. Ügyesen táncol, legalábbis
annyira, amennyire egy jó ritmusérzékű
színésznek feltétlenül tudnia kell. Énekhangja a
mikrofonon át megállapíthatatlan, gondolom, csak
a mikrofon használatában járatlan még.

Kitűnő jellemalakításokat nyújt Siklós György,
Pagonyi jános. Megemlítem még Homm Pált és
Nagyajtai Györgyöt.

Az új magyar zenés mű bemutatása alkalmából
megállapítható: sok összetevő segíti a létre-jönni
nem akaró műfajt. Vannak tehetséges és a műfaj
iránt vonzódó muzsikusok, kitűnő koreográfus,
teherbíró és nagy feladatokat is meg-oldani tudó
tánckar, többé-kevésbé felkészült színészek;
színház, amelyik pártolja; kritikai közvélemény,
amelyik üdvözli és méltányolja a kezdő lépéseket.
Közönség is van, úgynevezett igény a műfajra,
habár azon az előadáson, amin jelen voltam (és
csak arról számolhatok be), néhány megrögzött
operettrajongó mormogását hallhattam, s ez
mindenképpen arra mutat, hogy ha nem kell is
különválasztani az operett és a „musical"
színházat - amire már volt nem éppen sikertelen
példa -, de a két műfaj között érzelmi-szemléleti-
koncepcióbeli közelítést kell létrehozni. Sem a
musical - nevezzük az egy-szerűség kedvéért mi is
így - ne iramodjon túl-ságosan előre a közönség
ízlésétől, humorigényétől, szemléleti merevségétől
és dús érzelmek iránti sóvárgásától, sem az
operettelőadások ne legyenek az operett-Bécs
utolsó fellegvárai. A színház tekintse feladatának
a klasszikus ope

rett-felújítások köntösében is, hogy nevelje kö-
zönségét, ne csupán kiszolgálja. Igyekezzék
törzspublikumát eljuttatni a XX. századba, ha
annak nem is harmadik harmadába, de szem-
léletileg legalább az első világháború utánra .. .
Már ez is eredménynek volna mondható.

Így bármilyen lelkesen vállalkozik is a színház
arra, hogy a magyar zenés vígjátékért áldozatot
hozzon, a klasszikus operettek bemutatóival
kettészakítják a színházat, megosztják társula-
tukat és a közönséget.

Ezekről a kérdésekről azonban - remélhetőleg -
máskor is szólhatok majd.

Fővárosi Operettszínház, 1968. december.
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Csanaki József, Nagyajtay György, Homm Pál,
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Hollósi Lajos.
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