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Grizettek srapneltűzben

Amikor öt évvel ezelőtt a belga közönség
összeverekedett a Víg özvegy premierjén, és
Lehár lágy melódiái közben felháborodásukban
össze-törték a brüsszeli Operaház székeit, a zenés
mű-faj történetének fontos és jellemző
pillanatához érkeztünk el. Maurice Béjart
rendezte ezt az emlékezetes Víg özvegyet,
szándékosan provokálva méla közönségét. A
frakkos-nagyestélyis történet színpadi
elbeszélésében Glavari Hanna és Daniló duettje
hirtelen megszakadt, helyette srapneltűz és
gépfegyverropogás hallatszott, a háttérből az első
világháború belga katonái szuronyrohamot
intéztek a nézőtér ellen, és a Chez Maxim's
díszletei körül egy 1917-es páncélos tört elő, az
előkelő vendégek helyett pedig véres kötésekkel
ellátott, halálhörgést hallató ágyútöltelékek
jelentek meg. („A Víg özvegyet nem véletlen,
puszta ötlet alapján rendeztem meg így"-
védekezett Béjart, aki elég „szemtelenül" még
arra is utalt rendezésében, hogy a belga király is
mindennapos vendég volt a Maxim bárban -„ a
szöveg gondos elolvasásakor figyeltem fel arra,
hogy a »haza « szó nyolcvannégyszer fordul elő
benne. Az önök apái öt éven át táncoltak erre a
valcerre. Ez öt év alatt a világ lassanként vér-
fürdővé vált.") A nagyon is kézzelfogható siker
következményeként a Lehár-örökösök pert in-
dítottak Béjart ellen, aki viszont - nem a bíróság
előtt - perbe fogta az operettet hűtlen elhagyásért,
hivatás körében elkövetett visszaélésért és más
efféle bűnökért.

Az operett - erre nem szükséges sok szót vesz-
tegetni - Offenbach-kezdeteiben még gyilkos
műfaj volt, a francia nagyopera bombasztjait
gúnyolta és vele együtt a polgárság bombasztikus
hazugságait, a harmadik császárság rothadását
csakúgy, mint az angol operett egyik őse, a
Pepush-John Gay-féle Koldusopera (1728), ame-
lyik az olasz opera bombasztjaival együtt a
klasszikus kapitalizmus züllött hatalmi erkölcseit
vette célba.

Hogyan zenétlenedtek el a színpadok, és mi-
ként került a muzsika lenézett helyzetbe?

A francia és a német felvilágosodásban, majd
az angol restaurációban tűnik el a színpadról a
zene és a tánc, alakul ki a polgári dráma „tiszta"
műfaja. A polgári dráma a klasszikus példák vál-
tozatlan félreértésére épült; figyelembe nem véve
és nem tudva, hogy a görög drámák énekelt-
recitált, tánckarral előadott-eltáncolt „összmű-
vészeti" alkotások voltak. Az európai színház
hirtelen megfeledkezik Moliére komédia-balett-
jeiről, e XVII. századbeli musical comedykről. A
cselekvés szerepét átveszi a szó kizárólagossága,
a zeneszerző funkcióját a szöveg ritmikája
vállalja magára; a tánchelyek, betétjátékok, ki-
egészítő játékok némajelenetei uralkodnak el.

A zene mindig is hiányzó pontja volta polgári
drámának, és amikor valóban színpadi zseni nyúlt
a színházhoz - mint például Csehov - akkor
szükségszerűen instruált zenei utasításokat
drámáinak fordulópontjain. (A Ványa bácsiban
Jelena zongorajátéka, a Három nővér első
felvonásának groteszk mulatsága, a Sirály utolsó
felvonásában a szomszéd szobából áthallatszó,
majd elhallgató zongoraszó, a Cseresznyéskertben
időnként elpattanó és zeneien zengő húr stb.)
Csehov nem Maeterlinck muzsikai és festői
impresszionizmusával rokon, ő fordulatjelző
színpadi lángelme, aki megsejti, hogy elraboltak
valamit a színház lényegéből.

Századunk színházi mozgalmai azután mind-
untalan igyekeznek visszalopni a zenét az írott
szöveggel és a színészi gesztussal egyenértékű
kifejezési eszközök közé. Már Wagner összmű-
vészeti törekvései is - habár az operaházak falai
között zajlottak le - ugyanennek az összeolvadás-
nak előzményei, csakúgy, mint Appia, Vahtan-
gov, Meyerhold, Brecht munkái, hogy Rein-
hardtról ne is szóljunk, aki Shakespeare és
Szophoklész közé rendszeresen iktatja be a Szép
Helénát (mint később Jean-Louis Barrault is a
maga Odeonjában, ahol Beckett és Csehov között
Offenbach Párizsi életét játsszák); Reinhardt
musicalosítja meg első ízben Somerset Maugham
Otthon és szépség című színdarabját, amit nálunk
Imádok férjhez menni címen újra felfedeznek és
újra megzenésítenek.

Az a merev szétválás, amit a polgári dráma te-
remtett meg, kiutasítva a színházak deszkáiról a
zenészeket, az énekeseket és a táncosokat: át-
hárította őket a szórakoztató ipar pipabűzös
kocsmaszobáiba, music halljaiba és léha vaude-
ville színpadjaira, a tömegszórakoztatás ala-
csonynak minősített szféráiba, ahol azok kény-
szerűségből elkülönülten és önálló iparággá fej-
lődve, kialakították a dráma nélküli színházat, a
revüt, a kabarét és a lokálműfajt.
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Az akciótól megfosztott szó, a muzsikájától
elszakított szöveg, a látványosságától eltépett
dráma - miközben a róla levált részek szegény
rokonként züllöttek lebujokban -nyílegyenesen
tartott a teljes ezotérikusság felé, irodalmárok
karjaiban talált menedéket, akik azután megsaj-
nálták az elárvult drámát, és felnevelték félre-
nevelve, némiképp azoknak a magtalan nevelő-
szülőknek a példájára, akik igyekeznek eltitkolni
pártfogoltjuk előtt eredeti származását. Így az-
után szegény Huszadik Századi Dráma sem tudta
meg elég hamar, hogy az Irodalom nem édes
szülője: gőgös lett és tömegidegen; nagyképűsé-
gében előbb a cselekményt rúgta le magáról, az-
után - egyre arisztokratikusabb lett, mint minden
igazi parvenü - megtagadta a jellemeket, a
nyelvet, a logikát, az időrendet és a konkrétságot
is, eljutott a teljes felbomlásig. (Ide vezet, ha
megtagadjuk származásunkat!)

Eközben az eliparosodott tömegszórakoztató
látványosságok fellázadtak és - ugyancsak par-
venü módon - a világirodalom jeles neveinek
karján bevonultak a színházakba. A műfaj Ame-
rikában vette kezdetét, de az Oklahoma és a Húzd
rá , Johnny! hiába jelentik a musical comedy
hitelesített kezdeteit, a műfaj mégis a második
világháború után született meg robbanás-szerűen.
Nem is érdemes felsorolni legnagyobb
sikertalálatait. Utalni kell még arra, hogy Brecht
az ázsiai színház, a pekingi Opera hagyományait
elegyítette az angol music hallok, az osztrák Gas-
senhauer hagyományokkal, és visszacsempészte
drámáiba a cselekvő mozgást és a muzsikát.

A muzsikáját visszakívánó színház harcának
és az értelmességre törekvő látványosság moz-
gásfolyamatának robbanásszerű ütközete volt
Béjárt említett brüsszeli botránya: az Hernani
csatájához hasonló Víg özvegy-csata.

Miközben a színpadi rendezés mindinkább az
opera felé fordul, és magába akarja szívni a kü-
lönféle látványos színházi elemek szintézisét, az
operarendezés éppen az ellenkező irányba mozdult
el. Felsenstein és epigonjai, Visconti és tanítványai
az operát a dráma egyik változatának tekintik, és
miközben operaivá teszik prózai rendezéseiket,
prózaivá naturalizálják opera-előadásaikat.

Egy két irányból egyfelé hatoló színházi moz-
gás tanúi lehetünk. Anélkül, hogy jósolni kellene,
úgy tűnik, mintha a jelenkori színházi rendezések
válságrohamai egyenes vonalban egy új
Gesammtkunst felé terelnék a zenés és prózai
színpadokat. Ezt a mozgást a mi színházi éle-
tünkben is tapasztalhatjuk, amikor a „komoly"

színházak zenés vígjátékokat tűznek műsorukra
(Udvari kalap, Kaviár és lencse, Ex, Léni néni
stb.). Ez nem azonos a háború előtti prózai szín-
házaknak azzal a szokásával, hogy a szezonvéget
zenés bohóckodással zárják, mert az a szokás a
muzsikát, a könnyebb rajzolatú vidámságot, a
lazább felrakású jellemábrázolást ugyancsak fél-
ve csempészte oda a prózai játékrend szélére. A
zenés daraboknak ez a reneszánsza azt bizonyít-
ja - amit nagyon sok színházvezetés rég nem ért
meg -, hogy a zenés vígjátékok beilleszthetők a
színház koncepciójába. Csak példaképpen, hogy
világosabban rámutassunk arra, mire gondolunk:
kétséges volt mindig is, ha egy színházvezetés
művészi célul azt tűzi ki maga elé, hogy a bemu-
tatott művekkel a világ képtelenségéről tegyen
vallomást. Miért Ionesco és Beckett iskolája az,
amivel ezt kizárólagosan ki tudja fejezni, miért
ne volna alkalmas bármelyik XIX. századi bohó-
zat vagy igényesebb operett-librettó? Labiche
Szalmakalapja értelmetlen hajsza a polgári lét
formaságai között, Feydeau bohózatai ugyancsak
egy megkergült világban való bábszerű vergő-
dést rajzolnak fel, amint azt egyre inkább észre-
veszik világszerte, és az abszurdok őseiként tisz-
telik darabjaikat.

A korszerű színházi szintézis problémája te-hát
nem is annyira a prózai játékrendű színházaknál
vetődik fel, mint elsősorban a Fővárosi
Operettszínház és a vidéki színházak operett-
tagozatainál. Látszólag két különálló kérdés az
Operettszínházé és a vidéki színházak operett-
tagozatáé, de miután az operett-tagozatok majd-
nem zárt egységet képeznek egy-egy társulaton
belül, nyugodtan összevonhatjuk jellegzetessé-
geiket.

A legfőbb hiba, hogy a prózát főrendezik, a
zenés vígjátékot pedig csak rendezik. Irodalmi
értékbe vidéken pénzt és ambíciót ölnek, a zenés
vígjátékot, operettet többnyire összedobják. Hogy
ez mennyire beteg szemlélet eredménye, mennyi
sznobizmus bujkál itt, mennyi színház-idegen
irodalomközpontúság, mennyi protololláris
kritikára és hivatalos elismerésre sandítás, elég
arra utalni, hogy a főrendezett darabok vidéken
összehasonlíthatatlanul kevesebbszer játszhatók el,
mint az elrendezett és lesajnált zenés művek.
Tömeghatásuk nagyobb ez utóbbiaknál, szélesebb
körben is terjednek. Mindezek után a józan ész úgy
kívánná meg, hogy egyforma gondot fordítsanak
egy Csacsifogat vagy egy Csárdáskirálynő
színreállítására, vagy a Hamlet vagy az Elektra
újraértelmezésére.

Ez azonban nem történik meg. A színházve-
zetés - legtöbb helyen - szükséges rossznak



tartja a zenés darabot. Bemutatja, mert a közön-
ség igényli. Műsorra tűzi, mert szüksége van
bevételre. Ám szégyelli, pironkodik miatta, és
igyekszik szemérmesen elhallgatni, hogy ilyennel
is foglalkozik a színház.

Soroljunk fel néhányat azok közül a próbálko-
zások közül, amelyek az elmúlt években igyekez-
tek kimozdítani a zenés műfajt édeskésségéből,
gépies rutinjából és hazug kliséiből.

Az egyik ilyen, amikor egy meglevő irodalmi
műből próbálnak időszerűséget és szórakozási
lehetőséget kicsiholni. Kecskeméten Oscar Wilde
Canterville-i kísértet című kisregényét dolgozta át
színpadra Tamássy Zdenkó, Fejér István és
Harsányi Béla, A kísértet házhoz jön címmel.
Miután azonban nem irodalmi kérdésről van szó
és a mű alapanyagául szolgáló világirodalmi név
nem sokat változtat a helyzeten, az ilyen jellegű
kísérletek nem mondhatók sikeresnek, mert a
rutingörcs visszatartja a rendezőket, színészeket a
továbblépéstől. Ennél értékesebbek azok a
konvencionálisan előadott zenés darabok, amikor
hit van az előadásban. Naiv bizalom az élet
optimizmusában, egyszerű és fénylő kedély, a
színészek hisznek szerepeikben, az operett mesés
fordulataiban és álomszerű boldogsághajszo-
lásában, legvégül elsimuló konfliktusaiban; hisz-
nek önmaguk vidámságában, és hisznek a nézők
őszinte érzelmeiben és humorérzékében. Ezen az
alapfokon még nem történik szakítás az ope-
rettjátszás kodifikált hagyományaival, a játék
öröme mégis a létezés örömét képes átsugározni a
rivaldán. (Főként vidéki operett-tagozatok el-
zártságában tenyészik néhány olyan bő kedéllyel
megáldott színész, aki ezt a hitet tartósítani képes
önmagában.)

A zenés műfajok elsősorban a fiatalokéi. Szép
és jókedvű fiatalokéi, akik minél inkább fiatalok
és zabolátlanok tudnak lenni a színpadon, annál
inkább képesek új ritmust és új lázat, új igazságot
vinni a lapos librettóba és a cukrozott hang-
jegyekbe. (Néhány főiskolai vizsgaelőadás - kö-
zöttük Szirtes Tamás rendezésében legutóbb
Dario Fo megzenésített kanavásza, Az arkan-
gyalok nem játszanak flippert - adja a fiatalságnak
ezt a biológiai örömét és aranyló ficánkolását.)

Ádám Ottó operettrendezései és zenés vígjátéki
próbálkozásai jellegzetesen hordják magukon a
kiút egyik kísérleti formáját, amikor a rendező
nem lát különbséget éneklő és nem éneklő
szerepek között, zenés és prózai művek között,
vidám és komoly színpadi munkák között: fel-
merül ilyenkor a szerepek igazságának gondos
kidolgozása, a halk természetesség igénye; a ko-
mikum mint jellem- és helyzetadomány, nem

pedig mint mesterségbeli függvény jelentkezik.
(Ezek közé az előadások közé sorolhatjuk a Ne-

báncsvirágot, a Bunburyt; Vámos László Helló,

Dolly-ját és új Csárdáskirálynőjét, Seregi László
My Fair Lady-jét, Babarczy László Luluját.)

A rendező átértelmezőként is jelentkezhet a
műfaj szuverén kezelésében. Elsősorban termé-
szetesen Szinetár Miklós rendezéseire vonatkozik
ez, aki meg tudta teremteni a konvencionális
librettókra építetten is önálló alkotói világát.
Legutóbb A denevérben fordította ki a darab
vágyálomvilágát szatirikus igazira: felmutatva a
részeg éjszaka bolondos maskarádéiban mind-azt
a kispolgári álmodozást, amire kelkáposzta-szagú
lakásokban sóvárogni szoktak. De ilyen volt a
Szolnokon bemutatott Lili bárónő is (Makai Péter
rendezésében), amely fanyarított az operetten és
felmutatta annak happy-end-lehetetlenségeit és
társadalmi hazugságait. (Megkeresték a
librettóban szereplő személyek pontos társadalmi
helyzetét és jellemvonásait, az irreális történetben
igyekeztek reális jellemeket éltetni: ez tette az
előadást gúnyos társadalmi figyelmeztetéssé.) Az
ebbe a típusba tartozó rendezői munka hasonlít
leginkább Béjart felfogására, aki szembesíti az
operett érzelgősségét a karcosabb valósággal.

Szilágyi Sándor rendezésében az Egy bolond
százat csinál Richard Lester Fenegyerek bolon-
dériái száguldását és sistergő tempóját idézte fel,
nem a lírai elandalodás felé kereste a megoldást,
hanem a badar színház szürrealista megoldásai-
ban. A képtelenségek természetesnek vett hal-
mozása ugyanis mindig idegen az operettől és az
operett-életérzésétől. (Visszakapcsolódik itt a
műfaj oda, ahol Gábor Andor művelésében egy-
szerre volt irodalmi és gúnyosan értelmetlen,
badar tréfáival jelezve az érthetetlennek vélt va-
lóság jelenlétét.)

Állandóan ismétlődő sirámok szerint a zenés
műfaj azért művelhetetlen korszerűen, mert nincs
színész, aki énekelni és táncolni tudna, az
énekesek pedig nem alkalmasak színészi felada-
tok megoldására. Ha így volna, akkor ez a főis-
kolai oktatás bírálatát jelentené; egyértelmű be-
vallását annak, hogy csak igen tehetséges és nagy
belső technikájú színészeket ereszt ki az intézet
falai közül, de nem tanítja meg őket énekelni és
táncolni, mesterségükhöz illő színvonalon.
(Meggyőződésünk, hogy nem-csak a musical
„komplex" színészének kell bírnia ezekkel a
technikai feltételekkel, hanem minden
színművésznek olyan komplexitással kell
rendelkeznie, hogy teste és hangja fölött szuverén
könnyedséggel uralkodjon.) A Pécsi Nem-



zeti Színház az idei évadban két olyan művet
állított színpadra, amelyek túlléptek a kísérleti
stádiumon, és a magyar zenés színház körüli fá-
radozásban jeles eredményként könyvelhetők el.
Tegyük hozzá, hogy a Pécsi Balett megszüle-
tésével párhuzamosan történt néhány kísérlet
Katona Ferenc irányításával - például Gosztonyi
János-Kincses József: Európa elrablása -, amely
egy másfajta zenedramaturgia és a
társművészetek szervesebb felhasználását tűzte ki
célul. Most a kubai Alberto Alonso rendezésében
és koreografálásában A veronai szerelmesek
mártíriuma és (Sík Ferenc rendezésében, Eck Imre
koreográfiájával) a Gentlemenek olyan új, totális
színházi eredményeket csillogtatott, hogy
kénytelenek vagyunk azzal a javaslattal élni,
szervezzenek a Pécsi Balettből zenés társulatot,
hiszen Ecknek már tavaly bemutatott Pokoljárás
című műve is túllépett a balettdráma hagyo-
mányos keretein, és a totális színház egyik nagy-
szerű eredményeként értékelhetjük.

A Pécsi Balett tagjai sokoldalúan képzettek - az
Állami Balett Intézet talán sikeresebben műveli
növendékeit -, és tagjai között olyan pompás
színészi kvalitásokkal és énekesi tehetséggel bíró
táncművészek tűntek fel, mint Csifó Ferenc,
Uhrik Dóra és Händel Edit, hogy a ha-lettkar
tagjairól ne is szóljunk, akik hűvös és száraz
szövegtolmácsolásra, lakonikus tömörségű
szerepformálásra képesek professzionátusi
szinten.

Nem tagadjuk, hogy a magyar zenés színpadi
kísérletek közül a legfejlettebbnek és a legpárt-
fogolandóbbnak a Pécsi Balettét tartjuk, ennek
egyik oka, hogy előadásaikban a főhangsúly
mindig a mozgáson van, amelynek vonzataként
modern táncritmusok jelennek meg a zenében, és
a zenei megújhodás minden korban innen
merítette ritmusszükségletét (valcer, kánkán,
tangó, swing, rock-and-roll stb.). Némiképp
Beaumarchais-t parodizálva azt mondhatjuk,
hogy ami olyan ostoba, hogy nem érdemes elme-
sélni, azt még mindig el lehet táncolni. A tánc-
nak mint elsődleges kifejezési eszköznek a zenés
színjátékban az az előnye, hogy kikerüli a re-
ménytelenül kompromittált kifejezéseket (szere-
lem, vágy, szív, hűség, haza, holdfény stb.), és
helyette a mozdulatok tárgyilagosabb nyelvén
szólaltatja meg a szemérmes őszinteség szintjére
redukált érzelmeket.

Nézzünk szembe ugyanis azzal, hogy a közön-
ségnek az a része, amelyik támadja a musical
comedyt, és ragaszkodik a régi konvenciókhoz,
nem a szórakoztatásért harcol, hanem leplezet-
lenül a társadalmi realitásokat elmosó érzelgős

séget követeli a maga számára. A totális happy
endet, a rossz meglakolását, a jó megjutalmazását,
a konfliktusok végső helyrerázódását. Azzal a
tanulsággal zárhatjuk kis dolgozatunkat, hogy ha
zenés színpadjaink valóban megújulni vágy-nak,
és nem csupán Lehár-evő nagymamai kö-
zönségüket kívánják kiszolgálni, hanem a jövő
színházi nemzedékét akarják felnevelni, akkor
elsősorban nem technikai problémákkal kell
megküzdeniök, hanem azzal a szemléleti kérdés-
sel (tragédiában, komédiában, operettben, mu-
sicalben és minden elképzelhető műfajban), hogy
elandalító társadalmi pótlékot, lefegyverző
álomvilágot, passzivitásba álmosító szórakoz-
tatást kívánnak-e nyújtani, vagy a társadalom
megváltoztatására törekszenek, arra, hogy fel-
fedjék annak mozgástörvényeit, és tettre ser-
kentsék közönségüket. Az utóbbi esetben minden
eszköz és műfaj megengedett.

Kivéve az unalmasat.

A M A R A I S - I F E S Z T I V Á L O N

botrányos körülmények között félbeszakadt az

a prózai Faust előadás, amelyet Jean-Paul

Zehnacker rendezett. Az ok: a nem meg-felelő

körülmények, a technikai és különösen a

hangosító berendezés hiányosságai. A Les

Lettres Françaises cikkírója a történtekért a

fesztivál igazgatóságát vádolja, és azt kérdi,

mi lesz a színészekkel, akik ennek a napila-

pokban részletesen szellőztetett botránynak a

fő kárvallottai.

Les Lettres Françaises, 1969, 7. 9.




