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Oda-vissza

A Diákszerelem Kaposvárott
és a Veronai fiúk az Operettszínházban

Képes-c a zenés műfaj a valóság ábrá-
zolására? Vagy csupán valós kérdések
elfedésére szolgál? Alkalmas-e a műfaj
manapság legalább azt a mesebeli elégtételt
megszerezni a nézőknek, hogy a jó elnyeri
jutalmát és a Hitványak pórul járnak? Vagy
csupán annyit sugall, hogy szeretnünk kell
egymást, és akkor nem érhet minket semmi
baj?

Ne beszéljünk most a zenés vígjáték, az
operett forradalmi korszakairól. Ne
emlegessük a Harmadik császárság idejének
polgári öntudatfejlesztő, lopva republikánus
lendületét. Pillantsunk az osztrák–magyar
operett annyit kárhoztatott szakaszára,
amikor a Csárdáskirály-nő még nem
kizárólagosan dallama.; édességével és a
végzetszerűen bekövetkező boldog vég
lefegyverzően balga megnyugtatásával
dolgozott, hanem az érvényes királysággal
egy időben kényes frivolitással ábrázolt
kedvesen gügye arisztokratákat színpadán.
Burzsoá műfaj volt ez is. A polgárság
uborkafai vágyait elégítette ki. Mégis
tartalmazott annyi – a népkomédiából hozott
– plebejus pezsgést, hogy tekintélyt nem
tisztelően zabolátlannak tudott mutatkozni.
A sokkal ártalmatlanabb angol operett-

hullámoknak is volt annyi művészi értéke,
hogy a kivételesen ragyogó hely-színek,
mágnáskastélyok, főúri környezetek helyett
köznapi világot hozott újításként a
színpadra. Szereplőit a mindennapi, polgári
életből szerezte. Gondoljunk a Cherbourg-i
esernyők okozta meglepetésre, amikor a
benzinkútkezelő dalolva szolgáltat olajat
vevőinek, vagy a kicsiny üzletecskébe
operai lendülettel térnek be a vásárlók
igényeiket kielégíteni. Az angol operett
(hasonló módon) szerzett polgárjogot – a
szó sza- batos értelmében a polgár jogát –
ah-hoz, hogy ő is énekelhessen a
szánpadon, túlcsorduló érzelmei nótában
csapódhassanak ki. És az éneklés, az élet
megszépített megemelésének joga
megfosztódott attól, hogy arisztokraták
kiváltsága maradjon.

*

Kaposvárott most felújítottak egy régi király
színházi sikert: Lawrence Schwab és Buddy
DeSylva Good News című musical
comedyjének Szilágyi László magyarra
átdolgozott változatát, a Diákszerelem
című operett-musicalt. Zenéjét Ray
Henderson írta, az első hangosfilmsiker, Az

éneklő bolond zene-szerzője. A Király
Színházban Tihanyi Vilmos rendezésében,
Básthy István díszleteivel, Feleki Kamill
táncaival futott a darab. Idézzünk a
szereposztásból: Rózsavölgyi Kálmán volt a
csillagászat tanára, Vaály Ilona Patricia,
Bil-

ler Irén Baby, Bársony Rózsi Millie, Gaál
Franciska Connie; Bobby: Sziklai József,
Windy: Dénes Oszkár, Sylvester: Feleki
Kamill, Johnson: Latabár Árpád.

Most a Keserű Ilona–Szőke István alkotói
páros kísérelte meg kifordítani az
operettvilágot. Kehtős céljuk lehetett: I.
közelíteni a színházi formakeresgélés
közben eltávolodott nézőkhöz, vidáman
szolgálni, de nem kiszolgálni őket; 2. egy
tiszteletet nem érdemlő librettó lazaságából
öntörvényű színházi művet létrehozni.

*

Keserű megszaggatott rajzot kiíró, szürke
palánkjai keretezik a teret. Belül na-
rancssárgára festett oldalú emelvények.
Élénkzöld pázsittalaj. Fehérre festett
tornaeszköz a mértani középpontban.
Lekopottságában is bambuszsárga bor-
dásfal. Túl a palánkon fakult tűzfiaiak, a
színház igazi falai. Undok sivárság.
Reménytelen színtelenség. Idebent a pop-
aré ideges színei tarkálkodnak. Drámai
szembeállítása ez két színvilágnak. Egy zárt
bentnek és egy – ugyancsak zárt – kintnek.
Idebent felhőtlen vígság és fiatalos színek,
de túl a palánkon – ahová majd ki kell
lépniök, és időről időre ki is mennek a
szereplők – jellemszürkítő egyhangúság.

Az előadás végén, amikor primadonna es
bonviván oly kodifikáltan lép bele a
zsinórpadlásról aláereszkedő ezüst-testű
csónakba, hogy lebegve elhajózzanak
álmaik vizén: ez a csónak, ami az
angolparkok bádogtestű körhintájának olcsó
örömét és átmeneti vigasságát idézi elénk,
még egy csipetnyi keserű képzettársítást ad
a zenés darabok boldog végébe mindig
beleszivárgó boldogtalanságába, amit mi
nézők mindig is érzünk: hiszen véget ér
szürkéből-szökésünk átmeneti
szabadságoltsága, vissza kell térnünk az
álomvilágból sivárságunkba. A mesésen
levegőben lebegő csónak egyben koporsó
is. Ebbe temetkeznek bele a még
reménykedő fiatalok. Nem a boldogság
szent szigetére repül-nek, hanem keresztül a
szürke hétköz-napok örömtelenségein, ebbe
az álom-csónakba temetik magukat, oly
közel a végső elmúláshoz.

Mindez tagadhatatlanul túl komor és
fanyar egy operetthez. És fanyar Szőke
István rendezése is. Legalábbis: fanyarít az
édes ízeken és az álmatag ábrán dokon.

A Diákszerelem kaposvári előadásának nyitójelenete (Fábián József felvétele)



Még üres a szín, amikor kintről nyá-
vogás, kukorékolás, brekegés hallatszik.
Egy iskolai tízperc gyermetegen szerte-len
hangzavara, állathangutánzó féktelensége.
Lassan megtelik az üres színpad
feszültséggel, baljós és kényelmetlen vá-
rakozással, érzéki villanyossággal. A
hangok nemcsak a diákcsínyek kakoféniáját
érzékeltetik, hanem egy tavaszi este
mocsárpartjának szerelmi énekkarát.
Mintha párjukat hívogató állatkákat,
bogarakat és madarakat hallanánk. Majd
beront egy tarka diákcsapat a színpadra.
Labdákat dobálnak. Nyújtó-ra
kapaszkodnak. Féktelen és céltalan
erejükben megperdülnek a korlátok körül.
Föl-fölugrálnak a hordásfalra, és
körültekintés nélkül levetik magukat ró-la.
Két leány álmatagon összetapadva mereng:
miközben álomlovagukra gondolnak,
egymást simogatják. Egy első-éves „gólyát”

belekényszerítenek a gyűrűhintába, és
kilengetik a nézőtér fölé, hogy az riadtan
kapaszkodva, ülepét mutatva a
nagyérdeműnek, szinte bele repüljön a
nézők arcába.

Három diáklány leheveredik a fű hatását
keltő színpadi szőnyegre, és nem parlando,
hanem maszturbando énekli el sóvárgó
dalát. A mozdulatok feszesek és
céltudatosak: a betétszámot éneklő
színésznő szívére emeli kezét a szív szó
kimondásakor, de kurta szoknyácskáját
fölsodorja, láthatóvá teszi virágos bu-
gyiját, és vitathatatlanná, hogy lüktető
szíven mi értendő egy operettben.

A Diákszerelem a nyúlós érzelmesség, az
álszent szerelmi csacskaság helyett az
ifjúság zavaros és erőteljes ne-mi érését
mutatja be. Néhol Szőke rendezői
modorosságai veszik át a fő hang-súlyt: a
második felvonás elején a lógó
harisnyakötőjű, melltartóban caplató
leánykák a német erotika érzékiségtől
megfosztott undok tárgyiasságával teszik
érdekesebbé az operetti világot.

Jóllehet: az előadás bővelkedik ötle-
tekben, e z e k a találatok mégsem billentik
át az előadást egy másik életérzés
ábrázolásába. Elironizálják az operett-
eresztékeket és az operettes érzelemvilá-
got, ami nem csupán nézői szemszög, esz-
ménykör, de társadalmi szemléletmód és
értékmérce is. Ezt a fajta illúziólyuggatást
Szinetár Miklós operettrendezései
tizenöthúsz évvel ezelőtt már megtették:
akkor ingerkedést, ellenkezést váltva ki,
hiszen belerondítottak közkeletű
szépségeszményekbe. A János v i t é z t , a

Csárdáskirálynőt vagy a Szép Helénát
tették iróniájukkal kérdésessé. Közked-

vett műveket. Vérzett értük a nézők szíve.
A Diákszerelem senkinek sem fáj.
Egyrészt. Másrészt: a közönség ízlése
annyi megrázkódtatáson ment már ke-
resztül, hogy könnyedén kiszívja a mézet
a Diákszerelemből, és otthagyja a
meggondolkodtatásra szolgáló mérget.

Mert van méreg is benne. Nem a szét--
tárt térdű, közönséges mozdulatok, sem a
fehérnemű ábrázolásának sikamlósságtól
megcsupaszított barátságtalansága. Jeney
István jelenete a labdarúgó-mérkőzés
közben, amikor eszeveszett eksztázisba
kerül az életfontosságúnak hitt
eseményeket követvén. Belevadult, tartha-
tatlan feszültségében észre sem veszi,
hogy elegáns tanárának válltömését
harapja ki, mint egy vad amerikai
némaburleszkben. Vesztésre álló
elkeseredettségében a zsebéből kihúzott
ugrókötélre akarja fölakasztani magát, de
a győztes gól elfújja nekikeseredett
szándékát, és ujjongó hazafias éneklésbe
merül iskolatársai kidöglött, de büszke
csapatával. Ez a szilaj némajátékbetét
újabb adalék

ahhoz a sorhoz, amely a hamis nemzeti
ábrándokat zöld gyepen akarja megva-
lósítani: a Csodacsatártól Fábri Két fél-
idején át Sándor Pál máról beszélő Régi
idők focijáig.

Haragos színű operett lett a Diáksze-
relem. Eltüntette a fölfuvalkodott ér-
zelmességet, a békülékenynek és
engedelmesnek mutatkozó
operettvalóságot. De csak
ízléstréningként értékelhető, n em pedig
önálló műként, új életérzés
kifejezéseként.

Kifacsarva a közhellyé lapultat, meg-
határozható a műfaj sugallta maradiság:
ellene szeret — nem ér t e . Az operett
mindenben gyönyörködik, és ezért min-
dent megbocsát. Nem a lényegi szépsé-
geket csodálja, csupán a kirakatit.

MacDermot helyett Shakespeare-t ját
szanak a Fővárosi Operettszínházban.
Shakespeare-t persze operett módra. Ez
egy szőrtelenített Shakespeare: ha azt,

Né me t h Sándor ( Va len t i n ) és Galambos Erzsi (Szi lv ia) a Veronai f i úk operet tszínházi e lőadásában
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amiből ilyen kecses és lendületes játék lett,
elfogadjuk szőrösnek – vagyis Hair-esnek.
Méltánylandó itt is az ízlésnevelés.
Ábrándozásra, búfelejtésre berendezkedett
nézőknek csípősebb zenei világot kínálnak.
Persze a rock-muzsika hajszoltabb,
fölfokozottabb hangzásvilága mellett az
átdolgozás hangsúlyai is fontosak
volnának. Holmi ptotest-operettel van
dolgunk. Benne világgá mennek a
megcsömörlött fiatalok. Proteus – mint
neve is mutatja – állhatatlan hűségű.
Viszontagságaik nem regényes mese-
beliséggel bonyolódnak, hanem a modern
élet kiszámíthatatlanságai vetik őket
kalandokba: Valentint például a vietnami
háborúba. Ezek a politikai időszerűségek
ideutaztukban nemcsak meg-koptak. de
meg sem szólalnak itt Buda-pesten. (Értve
ezen, hogy ha a monda-tok elhangzanak is:
érzelmileg nem kap-nak értéket. Nem
hatnak. A helyén lett csinos játék egy
leányszoba fehérségű ipari szerkezetben
emelkedett és válasz tékos látványt ad a
játékhoz.)

Barlangvasúti bájos szörnyként fúj-tat
orrlikain tüzet a sárkány. Megjelenése
elragadó vicc bármelyik gyerek-
színházban. És csak gyanakodni lehet,
hogy New Yorkban (vagy Londonban) a
tréfának még éle lehetett. Azokban a
városokban még némi jelentése is akadt.

Nem érthetetlen az operettbeli Veronai
fiúk. Egyszerűen: nincs mit érteni benne.
Nagyon jó zenét hallunk. A színház
zenekarának meglepően hiteles
előadásában, hallgatag énekesekkel,
akiknek játékából keveset látni az őket
takaró roppant mikrofonoktól. Ha bár-mi
fenyegető élményt kapunk is az elő-
adástól, úgy az a gépágyúkhoz hasonlító
mikrofonok sorától származik. Zord
látványt nyújtanak, miközben keveset
segítenek a színészek hangján.

Zanzásított Shakespeare-t játszanak.
Átírt Shakespeare-t. Összecsapott második
résszel és komótosan szétteregetett elsővel.
A komikus szálban Fürge és Dárdás –
akinek humorát Marx Károly oly sokra
tartotta – bécsiesen kedélyessé szelídült. A
szerelmi vonal a Csókolj meg, Katám!
galantériájával telik meg. (Cole Porter
darabját annak idején ugyanebben a
színházban lehárosították. A kimaradt
fejlődési fokok úgy lát-szik, a
legváratlanabb pillanatokban állnak
bosszút.)

A Veronai fiúk hibátlan előadás. Görgő
szavú fordítás, ízléses versek, lendületesen
játszó zenekar, édeskést és

fanyart keverő jelmezek, nagyszerű díszlet
(még a háttérvetítés is majdnem hibátlan),
a táncokban van tűz. Mégis, az előadás
valahol messze történik. Távol a
nézőtértől, és távol a várostól, amelyben
előadják. Fejet kell hajtanunk: igen, ezt is
tudják, így is tudnak. S feltétlenül
elismerendő, hogy mind-ebből még lehet
valami, még kialakulhat ebből egy stílus.
Csak azt nem érte-ni, miért hívtak minket a
színházba, mit akartak ott nekünk
elmondani.

Még legméltányosabban akkor járunk el,
ha feltételezzük, nem megfontolásból
szelídült ilyenre ez a haragos, politikai
játék. A bécsi szellem nehezen ereszt el. A
cirádás, arannyal dúsan kihímzett fa-lakba
túlontúl beleivódott a szemlélet: a mindent
elgömbölyítő, lekerekítő, megpuhító,
kedélyes megbocsátani tudás.

Két előadás, két operett. Az egyik az
édesből fanyart csinált, a másik a csípősből
simogatót. Az ellentétes irányú mozgások
a látszatnál mégis közelebb esnek
egymáshoz. Egyik sem képes a zenés
műfajt új társadalmi tartalmak ki-
fejezésének szolgálatába állítani.

Ray Henderson—Schwab—Sylva: Diákszerelem
(Kaposvári Csiky Gergely Színház)

Átdolgozta: Szilágyi László, zenei átdolgozó:
Behár György, rendezte: Szőke István, díszlet-
jelmez: Keserű Ilona.

Szereplők: Csorba István, Réti Erika, Csákányi
Eszter, Horváth Zsuzsa, Czakó Klára, Molnár
Piroska, Pásztor Gyula, Flórián Antal, Koltai
Róbert, Hunyadkürti István, ifj. Mucsi Sándor.
Jeney István, Galkó Bence, Garay József, Tóth
Béla, Radics Gyula.

Veronai fiúk
(Fővárosi Operettszínház)
Zenéjét szerezte: Galt MacDermot, Shakespeare
vígjátékát átdolgozta: John Guare és Mel
Shapiro, fordította: Köröspataki Kiss Sándor. A
verseket írta: John Guarc, a verseket fordította:
Sztevanovity Dusan. Rendezte: Vámos László,
díszlet: Székely László, jelmez: Poós Éva.

Szereplők: Kertész Péter, Németh Sándor,
Hadics László, Galambos Erzsi, Kokas László,
Kovács Zsuzsa, Csongrádi Kata, Mucsi Sándor,
Latabár Kálmán, Farkas Bálint, Pagonyi János,
Mati György, Kertész Leila, Kepeller Anasztázia,
Vogt Károly, Harsányi Frigyes, Lehoczky Zsuzsa,
Udvarias Katalin, Tauz Lajos, Felföldi Anikó,
Rácz Tibor f. h. Henkel Gyula, Homm Pál.

KOLTAI TAMÁS

M i t tehet
a naturalizmus?

A k o n y h a K a p o s v á r t

Vajon van-e olyan konyha a világon,
amilyet Arnold Wesker ábrázol?

Már a kérdés föltevése is szakszerűt-
lenségre vall, sőt meglehetős tájékozat-
lanságról árulkodik. Köztudott, hogy 19 5 4 –

5 5 táján Wesker tizennyolc hónapig
konyhai rakodóként dolgozott Norwichban,
majd egy ideig a londoni Hungaria
étteremben, később Párizsban. Egy idő
után kitanulta a cukrászságot. Van egy
darabja, A négy évszak, amelynek kézirata
az almáspite receptjével zárul, és a
süteményt az előadás folyamán el is kell
készíteni.

Wesker nem egy elképzelt konyhát ír le,
hanem egy valódi munkahelyet ábrázol
működése közben. Ennek a konyhának
modellje is volt: a párizsi La Rallye
étterem.

Mégis föl lehet tenni a kérdést: van-e
olyan konyha a világon, amilyen Wesker
színpadán megjelenik? John Russel!
Taylor, az angol dühös fiatalok króni-
kaírója föl is teszi.

A válasz: nincs.
Luxusszállodák kivételével aligha ta-

lálunk nyugati nagyvárosokban olyan
éttermet, ahol ebédidőben ezerötszáz
ebédet szolgálnak föl. Ez ötszázas be-
fogadóképességet és zsúfoltságot föltéte-
lez, márpedig mindkettő ritkaság. Gya-
koribb a sok kis étterem, amelyek szinte
soha sincsenek tele.

Ha mégis föltételezzük, hogy létezik egy
ilyen — mindenképpen előkelő — étterem,
aligha valószínű, hogy az elő-írt gazdag
menüt mindennap kétszer frissensültként
készítik el, közvetlenül a vendégek
rendelésérc. Egy részüket inkább korábban
— és melegen tartják az ebédidőig.

Miért fontos ez? Azért, mert A konyha
két felvonása két étkezési időt ábrázol,
amelyben a konyhai ételrendelés, sütés és
felszolgálás kérlelhetetlen haj-szája az
elviselhetőség határáig fokozódik,
kétségtelenné téve, hogy ez a testet, lelket
felőrlő munka mindennap kétszer ugyanígy
megismétlődik.

Wesker konyhája azonban egyszerre
valóságos és szimbolikus konyha. Sokat
emlegetett naturalizmusa pedig egy


