
S itt most nemcsak egyetlen produk-
cióról van szó. Bár már önmagában az is
meggondolkoztató, hogy új rendezés, új
színpadkép Operaházunkban tíz, de
inkább tizenöt évig él, akár jó, akár rossz.
Ha tehát a Don Giovanni elő-adása
megmarad olyannak, amilyennek a
bemutatón láttam, ha korrekciókra nem
lesz lehetőség, egy fél emberöltő
operalátogatói kapnak téves képet az
operairodalom kimagasló csúcsteljesít-
ményeinek egyikéről. Márpedig az operai
nagyüzem átrendezést nemigen tesz
lehetővé.

De, mondom, nemcsak erről az egy
produkcióról van szó, hanem Mozart
operáinak sorsáról általában. A hatvanas
évek elejétől megy végbe az a folyamat,
amely a Mozart-repertoár össze-omlását
eredményezte. Első figyelmeztető jele e
szomorú folyamatnak a - mindmáig
játszott - Varázsfuvola, bár abban,
felújításakor még részt vett a nagy Mozart-
gárda néhány kiválósága is. Újabb jel

Gardelli zeneileg félreér-tett Figarója volt.
Majd egy meglehetősen problematikus
Szöktetés, s most, íme a Don Giovanni!

Igaz, közben szerencsés csillagzat alatt
született egy új Cosí fan tutte, de ez,
önmagában nem elegendő. Ha korábban,
a Tóth Aladár-éra legfőbb jelszava az volt,
hogy a Mozart-előadásoknak példás
színvonalon kell állniuk, a hatvanas
években a fő figyelem századunk
operairodalmára - s benne az új magyar
opera megteremtésére, majd a XX. századi
orientáció megőrzésével a Wagner-
repertoár kiépítésére - fordult. Mindez
tiszteletet parancsoló, hatalmas
erőfeszítést követelt, de mégsem

nyugodhatunk bele minden további nélkül
Mozart-repertoárunk szétzilálódásába.
Alapvető zenei szükséglet, hogy ezek a
remekművek méltó előadásban kerüljenek
színre. S a Don Giovanni minden korábbi
intő jelnél
nyomatékosabban figyelmeztet arra,
hogy sürgős cselekedetekre van szükség.
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Mi lesz veled, zenés
színház?

Az elmúlt néhány évben aligha hallhattunk
színházi életünkben több vitát, több
gondterhelt kérdést, mint ami a zenés
színházat körülveszi. Prózai sikert vagy
kudarcot követő lelkesedés-fanyalgás
ritkán ért fel azzal a sok szenvedélyes
összeütközéssel, amely a musicalek, a
zenés produkciók körül támad, alkalomról
alkalomra. Az Operettszínház helyzete, az
operett műfajának kérdései lényegében
rendeződtek: a klasszikus operettek mellett
bemutat néhány világ-hírű musicalt, egy-
egy új magyar zenés játékot. Sikerrel,
félsikerrel - lényegé-ben kiválasztott
közönségének, a népszerű daljátékok
kedvelőinek nyújtva többé-kevésbé
egyenletes műsort.

A probléma másutt van. A fővárosi
prózai színházak a már bevett vidéki
színházi konstrukcióhoz hasonlóan, egy-re
gyakrabban tűzik műsorukra az általuk
musicalnek vélt vagy musicalesített
darabokat. Egymás példáján felbuzdulva,
az Operettszínház mellett egyre több a
zenés műveket is játszó prózai szín-ház.
Musical lesz a harmincas évek történelmi
színművéből, musical a XIX. századi
költészetből, musical a népszín-műből és a
felszabadulási emlékdrámából.

Ezzel pedig már a zenés színház prob-
lémáinak közepén vagyunk. Felvetődik a
kérdés, hová tolódott cl a néhány évvel
ezelőtt még időszerűnek tartott zenés
színház. Mivé lett az igyekezet, amellyel a
Kulturális Minisztérium musicalpályázata
indult? A feleletet legegyszerűbben a
nyilvánvaló kiinduló-pontról kapjuk meg.
Mindenekelőtt nézzük meg, melyek is a
most „futó" musicalek, melyek közös
sajátságaik, eltéréseik. Madách Színház: A
murányi kaland, Szegedi Nemzeti Színház,
Fővárosi Operettszínház: Egy fiú és a tün-
dér, Szolnoki Szigligeti Színház: Liliom-fi,
Fővárosi Gyermekszínház: Pro urbe. Az
első hármat azonnal egy nevezőre
hozhatjuk - még akkor is, ha majd a
részletes elemzés több változatot mutat:
múlt és e század eleji színpadi alkotások
korszerűsítése, esetleg áldolgozása a zene
segítségével. Ezek a zenésített vál-

tozatok semmi esetre sem tekinthetők
drámai hagyományaink ápolásának, sok-
kal inkább a szellemi készenlét hiányának.
Annak az egyre inkább elharapódzó lusta
színházi gyakorlatnak, amely megelégszik
a korszerűsítgetésekkel, az
alakítgatásokkal az élő, a valóságos mo-
dern színház helyett. Annak a feladat-
egyszerűsítésnek, amellyel akkor szoktak a
színházak élni, ha „lazítani" kívánnak, ha
látványos mozgással, zenével, tánccal,
énekkel, gazdag kosztümökkel dúsított
produkciókkal akarják helyettesíteni az
igényes színházat, a tartalmas szórakozást.

A következő kérdés az, hogyan nyúl-
nak a színházak, a dramaturgok illetve az
átdolgozók a darabokhoz; hogyan
választják ki a megzenésítendő műveket,
mik a kiválasztás indokai. A meg-
zenésítés megzenésítendő szöveget kíván,
előkerülnek tehát a dalszövegírók, akik
illeszkedve az eredeti műhöz, újabb
passzusokat írnak a darabba, esetleg
megváltoztatják az eredeti mondatokat a
zene igénye szerint. Ez aztán rögtön
többszörös gondot okoz. Először is:
alkalmazkodik-e a zene az alapmű
stílusához, egységéhez; másodszor: ki
legyen az a dalszövegíró, aki hozzányúl az
eredeti, gyakran már klasszikusnak
számító művekhez.

Népszínművé lefokozva

A Madách Színház Móricz-ciklusra készül,
amelynek első bemutatója A murányi

kaland előadása volt. Ne feszegessük,
miért éppen ezzel a már a saját korában is
sikertelen darabbal nyitották a Móricz-
sorozatot, inkább azt kell megnéznünk,
hogyan, milyen eszközökkel akarja élővé,
maivá varázsolni ezt a művet, mely
dramaturgiailag igen sok buktatót hordoz.

Valószínűleg jó irányba indult el a
színház, amikor a musical felé próbált
közelíteni, hiszen Móricz maga is ezt az
utat választotta. Az már újabb kérdés,
miért kellett - talán a népszerűség kedvéért
(?) - száműzni az előadásból Kodály
Zoltán dalait és Papp Zoltán kicsit
táncdalosított, kicsit operettesített, kicsit
népzenésített, de semmi esetre sem
Móriczot és művét szolgáló zenéjével
felcserélni. Próza és zene egységéről szó
sem lehet A murányi kaland előadásán.
Hozzájárul ehhez Sztevanovity Dusán a
darabtól, Móricz szellemétől, stílusától
meglehetősen idegen dalszövege. Szte-
vanovity Dusán kétségtelenül kitűnő
dalszövegíró, de aki egy Móricz-darab-



ban szerepet vállal, különösen, ha ilyen
fontos feladata van, annak egészen meg
kell ismernie az írót, világát - népi és
semmiképpen 'sem népieskedő stílusát.
Sajnos éppen a zeneszerző és a dalszö-
vegíró munkája az oka annak, hogy a
dalbetétek mintegy zenefüggönyként vá-
lasztják 'el egymástól az összetartozó
cselekményrészeket. Így veszti el a zene
funkcióját, és válik illusztrációvá. S veszti
el a Madách Színház színpadán a Móricz-
műből született, ilyen problémákkal teli
musical létjogosultságát.

Lengyel György rendezése azzal, hogy A
murányi kalandból bohókás, zenés-. táncos,
népszínműbe hajló vígjátékot varázsolt,
éppen annak igazi erényét, szellemi
tartását, kemény történelemszem-

léletét tartotta vissza. Tánclépésekben,
büszkén bokázva nem lehet bírálatot
mondani a korról, búsmagyar operett-dalra
fakadva nem lehet a főurak felelősségét
emlegetni.

Hogy ezek után milyen feladat jut a
színészeknek, arról már szinte nem is volna
szabad szólni. Almási Éva, Sztankay
István, Tolnay Klári, Dégi István és társaik
a rendezői elképzelés szerint mindent
eljátszanak-elénekelnek-cltáncolgatnak.
Nem valószínű azonban, hogy ezek azok a
színészi lehetőségek, amelyek a Madách
Színház művészeit új megoldásokra,
tehetségük kibontakoztatására inspirálnák.
Egyedül Psota Irén igyekszik túltenni
magát a szerep adta lehetőségeken, de
legtöbbször túlzott

eszközökkel, mimikával. Így aztán nem-
csak a móriczi jellemkép árnyaltsága vész
el, de sokszor az egész színpadteret elveszi
társai elől.

És még valami, ami már korántsem
musicalkérdés. Móriczot játszani egyet
jelent nyelvének ismeretével, használni-
tudásával. Nem könnyű tájnyelven írott
mondatait tisztán hangsúlyozni. Am csak
következetesen lehet, ha nem megy, inkább
le kell mondani róla. De össze-vissza,
gyakran rájátszva nem szabad. Iborka
(uborka helyett) és hasonlók sohasem
voltak Murány várában, nem voltak Móricz
szövegében, tehát nem lehetnek a Lenin
körúton sem.

Vígjátékból musical

Hogyan lehet a kissé avítt vígjátékból
kellemes musicalt csinálni - erre ad példát
a Szolnoki Szigligeti Színház Liliomfi-

előadása. Ez az az eset, ami-kor nem zavar,
hogy a 125 éves darab témája túlhaladott,
megbocsátjuk, hogy egyszerűen, minden
nagyképűség nélkül csak szórakoztatni
akar.

Székely László nagyszerű cirkuszszín-
padán Horváth Jenő bravúros rendezése
meg sem próbálta elrejteni a darab avítt-
ságát és naivitását. Sőt, éppen hangsú-
lyozta és mulatságos stílusparódiává kor-
szerűsítette. Simon István verses dalbe-
tétei, Aldobolyi Nagy György egyszerű,
könnyed, pezsdítően temperamentumos
zenéje jól illik az új életre keltett vidám
színjátékhoz. Ez a zene felgyorsítja az
előadást, ritmust teremt, és ritmust ad a
műnek is. A sodró lendületű előadásban
kellemes színfolt minden egyes dalbetét,
nem állítja le a játék iramát, inkább új
lendületet ad, továbbviszi a játékot. Ez az a
fajta jó zenés színház, amely ha a darab
mondanivalójával nem is, de legalább
játékstílusával, szín-padi egységével a
korszerű színjáték felé visz, a jó
értelemben vett könnyű szórakozás igényes
formáját mutatja.

Horváth Jenő fölényesen játékos ren-
dezése és a fiatal színészek közös munkája
együttesen teremti meg az előadás
rendszerét. A szolnoki színház különös
érdeme, hogy akkor tűzte műsorára
Szigligeti vígjátékát, amikor olyan Li-
liomfit talált Szakácsi Sándor szemé-
lyében, aki a szerep adta minden köve-
telménynek meg tud felelni. Szakácsi te-
hetségével, kedves színpadi modorával,
kellemes énekhangjával és szép beszé-
dével, halvány iróniával fűszerezve, re-
mekül eltalálta Liliomfi napjainkban el-
fogadható változatát.

Móricz Zsigmond: A murányi kaland (Madách Színház). Káldy Nóra (Szécsi Kata) és
Horesnyi László (Listius János báró) (Iklády László felv. )



Szigligeti Ede: Liliomfi (Szolnoki Szigligeti Színház).
Baranyai Ibolya (Mariska) és Szakácsi Sándor (Liliomfi)

Fenyő Ervin (Gyuri) és Antal Anetta (Erzsike) a
Liliomfiban (Nagy Zsolt felvételei )

Romantikus álomvígjáték

A Szegedi Nemzeti Színház ősbemutató-ja
az új életre kelt Csongor és Tünde--
történet, a megelevenedett romantika, az
Egy fiú és a tündér. Az olasz széphistória
és Gyergyai Albert után Vörösmarty Mihály
teremtette meg a történetből a romantika
nagyszerű 'mesedrámáját. Most pedig
Görgey Gábor kísérelte meg a XX. századi
színpadi-eszmei igényekhez formálni. „Ez a
darab arra szeretne figyelmeztetni, hogy
mindnyájan Csongorok vagyunk, vagy
legalábbis voltunk valamikor. És legalább
egy színházi es-te óráiban emlékezzünk
vissza néha, hogy milyen volt egykor
Csongor nagy hitétől lobogva elindulni,
szembe az életünkkel" - ezekkel a szavakkal
indította útjára álomvígjátékát Görgey Gá-
bor.

Miben áll egykori Csongor-voltunk,
miben Görgey Csongorának nagyszerűsége,
amelyet a szerző szerint példaképül kell
magunk elé tűzni? Mi ellen

lázad és miért küzd az ő Csongora? Még ha
tudomásul vesszük is, hogy mesejátékot
látunk, az ilyen komoly és kemény
útbaigazítás után elvárnánk, hogy Csongor
valóságosan hozzánk, a ma emberéhez,
fiataljaihoz szóljon, hogy ne egyszerűen
Tünde iránti szerelmében, az ő keresésében
és megtalálásában, cselekvésnek álcázott
pótcselekvésekben találja meg élete
értelmét. Ez a tartalmatlan útkeresés,
céltudatosnak mímelt lézengés annál is
inkább szembetűnő, mert Görgey Balga és
Ilma Cső utcai lakók alakját már-már
túlzottan vérbő-re formálta, alpári humorral
keverte, hogy a másik pár érzelmes
romantikáját még jobban hangsúlyozza.
Mirigyből gonosz, a hatalom tudatában élő
házmesterné lett. Az aktualizálás jegyében
jelennek meg a „nevelési tanács-adók" is, a
Fejedelem, a Kalmár, a Tudós, a Katona és
a Színész gondolatilag alig kibontott, nem-
tudni-hova modernizált alakjai.

Görgey librettója nem találkozik
tökéletesen Illés Lajos zenéjével. Sokkal
pergőbb, indulatosabb cselekményvezetést
kívánt volna Illés vibráló muzsikája,
amelynek hatását különben gyengítette a
nagyzenekari hangszerelés. A szegedi
Fortuna-együttes az előző évad sikeres
Popfesztivál-előadásán már bizonyította,
hogy egyedül is képes végigkísérni egy
produkciót. Nem volt szerencsés az
egyébként tehetséges szimfonikus zenekart
összeboronálni a beat-együttessel. Önállóan
valószínűleg bár-melyik teljeset alkothatott
volna, de így - éppúgy, mint az egész
produkció - felemásra sikerült. Hiszen a
tartalmi-szellemi-költői gyengeségeket nem
pótol-hatja sem a zene, sem a látványos
szín-pad, sem a jól koreografált mozgás.

Sándor János találékony rendezése sem
tudta feloldani a játék kettősségét, sőt, ha
lehet, még hangsúlyosabbá tette Csongor és
Tünde (Szűcs András és Faluhelyi Magda)
kidolgozatlan álomvilá-



gi bábalakjait. Az előadás erőssége Balga
és Ilma (Király Levente és Martin Márta),
az ördögfiókák (Melis Gábor, Poór Péter,
ifj. Újlaky László) jókedvű mókázása és a
szcenikailag is nagyszerűen megoldott
látványos jelenetek. Sándor János
rendezése meg tudta teremteni a sokat
áhított és most már egy-re gyakoribb
színpadi összjátékot - kár, hogy nem egy
nemesebb színpadi ügy szolgálatában.

genius loci

A Szegedi Nemzeti Színház ősbemutatója
után az Operettszínház színpadán kelt
életre Görgey-Illés álomvilágjátéka, az Egy

fiú és a tündér. Az előadás rendezője,
vendégként másodszor is Sándor János.

Ritkán adódik rendezői pályán a le-
hetőség, hogy alig két hónap után, már
felvértezve egy bemutató tapasztalataival,
a művész újrarendezhessen egy mű-

vet. Sándor Jánosnak ezúttal lehetősége
nyílt volna, hogy az új társulattal, új
körülmények között továbbgondolja, to-
vábbérlelje munkáját. Hasonlóan módja lett
volna az Operettszínház dramaturgiájának,
amely egyébként már kezdettől fogva részt
vett a darab megszületésében, hogy a
cselekmény és a zene egységének
dramaturgiai problémáit a szegedi
nehézségek láttán megpróbálja feloldani,
lehetőség szerint, akár kisebb át-
dolgozással, megszüntetni. Természetesen
ettől a .mű gondolati-tartalmi-költői
igazságának kérdései, a valóságos prob-
lémák nem változtak volna, de legalább
egyfajta formai, játékrendi tömörség-egység
alakulhatott volna ki.

A kritikus elképzelése azonban téve-
désnek bizonyult. Az Operettszínház tarka
virágokkal díszített színpadán Csongor
helyett a genius loci győzedelmeskedett.
Nem változott semmi a szövegben, nem
változott a hangszerelés-ben, nem
változtak a hangsúlyok, az arányok. Csupán
egy dolog történt: a musical még jobban
megközelítette a hagyományos
operettdramaturgiát. Be-vált gegjeivel,
ismert humorforrásaiban, a lírai
magánáriákban a megszokott megoldások
kísértettek. A rendezés és a színészek
segítségével az Egy fiú és a tündér előadása
magára vette mindazokat az
operettsablonokat, amelyek, lehetséges,
hogy elfogadhatóak egy eredeti
operettelőadásban, de semmi esetre sem
alkalmazhatóak egy a modern musical
céljait maga elé tűző produkcióban. Ezen
még az sem változtat, hogy ellentétben az
ősbemutatóval, Mirigy kettős alakban
jelenik meg a színen, hol csoszogó vasorrú
bába, hol talpig feketébe öltöztetett
pokolkirálynője. Galambos Erzsi ezúttal is
a tőle megszokott színészi-énekesi-táncosi
biztonsággal és tehetséggel alakítja a már
eredetileg is motiválatlan, így helyét,
értelmét nem találó boszorkányfigurát.

Csongor és Tünde szép meséje száz-
negyvennégy év után ismét életre kelt.
Csongor és Tünde természetesen újra
találkozott, de hogy miért kellett újra-
fogalmazni történetüket, arra sem a sze-
gedi, sem a budapesti előadás nem adott
meggyőző választ.

Nagy szavak hálójában

A negyedik zenés bemutató merőben
különbözik az előzőektől. Más kérdéseket,
más problémákat vet fel. A Pro urbe
ugyanis nem megzenésített próza, ha-nem
eredendően musicalszövegkönyv-

Görgey-Illés: Egy fiú és a tündér (Szegedi Nemzeti Színház). Martin Márta (Ilma) és
Egerváry Klára (Mirigy) (Hernádi Oszkár felv.)



nek íródott dráma. Ez a különbség alap-
jaiban határozza meg a szöveg és a zene
rendszerét. Itt éppúgy nem hivatkoz-
hatunk a megzenésítés gondjaira, amint
arra sem, hogy a zene esetleg korszerűbb,
mint a szöveg. Egyenrangú és egyenértékű
író és zeneszerző esetén musical
születhetik tartalom és forma tökéletes
egységében. Hogy mégsem értek el
valóságos eredményt, annak sajnos túl
egyszerű oka van.

A Pro urbe harminc év előtti eseményt
dolgoz fel, a felelősségre, az emberi
véghelyzetek vállalására figyelmeztetve.
Emlékművet kíván emelni a Budapestért
harcolóknak prózában-zenében-táncban.

Barnassin Anna színműve elsősorban
fiataloknak íródott, de az írónő nem vette
figyelembe, hogy épp a fiatalok azok, akik
a legkevésbé szeretik, a legkevésbé
hajlandók elfogadni a didaktikus színházat,
a nagy frázisokat. Nincs kétségünk a
szerző jó szándéka felől, de
megformálatlan jellemekből és közhe-
lyekből csak felemás mű születhetett - ami
a szöveget illeti.

Gonda János szuggesztív, célratörő és
célt erő jazz-musical kompozíciójának
viszont megvan mindaz a feszültsége, ami
a drámából kimaradt. Biztos érzék-kel
bontja ki zenéjében azokat a drámai
szituációlehetőségeket, amelyeket a

szerző nem használt ki. Köllő Miklós, a
pantomim jelrendszerét is alkalmazó élő
koreográfiája hűen szolgálja a játékot,
alkotó részesévé válva az előadásnak. A
rendező, Kazán István munkája is meg-
kísérli a darab erősségeit felmutatni,
gonddal építve a zenei betétekre és a
mozgásra.

A Pro urbe előadása a musicalproblé-
mának azt a vonatkozását illusztrálja, mi
történik akkor, ha a zene - erényeinél
fogva - elválik az alapműtől, önálló életet
kezd élni. Nem vitás: a zene elvonja a
figyelmet a drámáról, ha mondanivalójáról
nem is, de közvetlen hatásáról feltétlenül.
És a hatászavarban a két nem egyenértékű
alkotás megszünteti a valóságos színházi
élményt.

Semmi elvi ellenvetésünk sem lehet a
csak szórakoztatni akaró zenés szín-ház
ellen, egészen addig, amíg művészi
színvonalában, gondolati fogantatásában,
próza és zene egységében igényes. A zene
mindig hozzátartozott a színházhoz. És
most, amikor a modern szín-ház
komplexitásáról beszélünk, mindig
hangsúlyozzuk a zene jelentőségét. Hiszen
sohasem a műfaj a kérdés - mindig a
mondanivaló, az eszmei tartalom mű-vészi
jelentkezése. Fonákjáról bizonyít-hatják
ezt - a zenés színháznál maradva - a ma
már avítt klasszikus operettek is, amelyek
életérzést, világlátást fe

jeztek ki - saját korukban. A musicalek is
csak akkor nyerhetnek létjogosultságot,
akkor támadhatatlanok - műfajilag is -, ha
világunkat, kérdéseinket vetik fel,
fogalmazzák tovább.

A fentiekkel épp azt kívántuk illusztrálni,
hogy az évad első négy hónapjában
bemutatott magyar zenés produkciók
jelentős részét korántsem zenés voltuk
miatt kell elmarasztalnunk, hanem mert
valamilyen szempontból nem érik el a
megkívánható szintet.

Sokszor hallottuk már: „ahhoz képest,
hogy zenés", „zenés színháznak nem is
rossz". 'Az értékítélet-normát kell
alapjaiban cáfolni - és elsősorban a
színházaknak. A zenés színház önmagában
nem alacsonyabb rendű művészet, csak
akkor válik azzá, ha oda nem figyeléssel,
zavart rutinmegoldásokkal alacsonyabb
rendűvé devalválják. A zenés színháznak
egyszerűen színháznak kell lennie, a szó
nemes értelmében. Színháznak, amely nem
igénytelen ízlést akar eredendően
kiszolgálni, amely nem becsüli le nézőit.
Es főként nem akar olyan nehézveretű
művészetben, alkotói magatartásban
tetszelegni, amely sokkal több erőfeszítést
kívánna, mint amilyenre a zenés színház
mai produkciói, sajnos, képesek.
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