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Beszélgetés az Operett-
színház vezetőivel

Akár a Veronai f i úka t , akár az Orfeusz az

alvilágbant, a Mágnás Miskát vagy a Piros

karavánt láttam délután és este - mindig telt
ház fogadott a Fővárosi Operett-
színházban, függetlenül attól, hogy bérleti
előadás volt-e vagy sem. És ezúttal a telt
ház, a „minden jegy elkelt" felirat a
pénztárnál valóban jogos: a nézőtéren csak
elvétve tátongott egy-egy üres szék.

Ahogy a nézőket kezdtem szemügyre
venni, ismét megbizonyosodhattam arról,
hogy az operettet túlnyomó többségben
nem a fehér hajú nénikék és a reszketeg
bácsikák látogatják, s hasonlóképpen a
musicalközönség sem teenagerekből áll
csupán. Egyenlő mértékben vesz részt
ezeken az estéken mind-egyik korosztály.
Többször észrevettem - kiváltképp a
délutáni előadásokon
hogy egymás kezét szorongató párocskák
mellett családok - nagyszülők, szülők,
gyerekek - ülnek. Kell-c egy szín-ház, egy
zenés színház boldogságához még több? S
ha hozzátesszük azt, hogy musicalnél
ötven, operettnél s z áz előadás itt
bukásnak számít - a My Fair Lady több
mint ötszáz előadást ért meg, a West Side
Story túljutott a kétszázon, a S y b i l l , a
Cirkuszhercegnő előadásának száma már-is
százötven felett van, hogy csak né-hány
darabot említsünk a sok közül -, igazán
elégedett lehet az Operett új igazgatója,
Malonyay Dezső és főrendezője, Vámos
László. Vagy mégsem? Erről beszélgetünk
velük az 1975/76-os évad befejeztével az
igazgatói szobában.

Malonyay Dezső: A színház érzi a kö-
zönség szeretetét, ragaszkodását, ami
estéről estére megnyilvánul - többek közt -
a vastapsban, a felvonásközi tapsokban, az
ismétlésekben. De vajon a társadalom, a
közvélemény fontosnak tart-ja-e mindezt?
Engedje meg, hogy néhány mondatot
idézzek az 1974 márciusában megjelent A
közművelődés helyzete és fejlesztésének
feladatai című dokumentumból: „A
szórakozás-szórakoztatás minősége és
m e n n y i s é g e elmaradt a közművelődés
egészének fejlesztésétől. A szórakoztató
műsorok színvonala általában nem ki-
elégítő, gyakran a kikapcsolódás szüksé-
gességére hivatkozva a közönség ízlésé-

nek és igényének alábecsülését tükrözi. ( .
. . ) Azokat a központi intézményeket
(Déryné Színház, Állami Bábszín-ház,
Országos Filharmónia, Országos
Rendezőiroda, Országos Szórakoztató-
zenei Központ), amelynek feladata a nagy
közönségrétegek művelődési és
szórakoztatási igényeinek felkeltése és ki-
alakítása, tevékenységük jellegét mun-
kájuk gazdasági és szervezeti feltételeit
tekintve is alkalmasabbá kell tenni fel-
adataik színvonalasabb ellátására." Ha az
Operettszínházat vagy a műfajt leki-
csinylően ítélik meg vagy nem is bírálják,
hová kell sorolni? A határozat az
Operettszínházat nem említi azok között a
központi intézmények között, amelyeknek
az említett feladat kapcsán fel-tételeit
alkalmasabbá kellene tenni az ügy jobb
ellátására . . . Vagy egy másik eset:
szomorú tapasztalatot szereztem a mi-nap
is a Csepeli Munkásotthonban, ahol az
operett második otthonát szeretnénk
megteremteni. Sajtóértekezletet tartottunk.
Intézmények, szerkesztőségek kaptak
tőlünk meghívót-a találkozón mind-össze
két ember jelent meg ...

Vámos László: Nem értem, miért ez a
közöny. Miért szégyelljük az operettet?
Párizsban például egy-egy bemutatóról
épp olyan frisseséggel ír a Figaro, mint
mondjuk ugyanott Arthur Miller darab-
jának premierjéről. Nálunk, a Fővárosi
Operettszínház produkcióiról többnyire
nem írnak a lapok, pedig nekünk nagy
segítséget nyújtana további munkánkban a
hozzáértő kritika. Igényeljük a bírálatot,
de sajnos nem kapjuk, pedig ha rossz
darabokkal foglalkozunk, vagy
érdektelenül adjuk elő, akkor még inkább
szükség volna útmutatásra.

- S hogy ne csak a fővárosról beszéljek:
régen, vidéken a vezető rendezők
foglalkoztak az operettel (Ádám Ottó,
Békés András, jómagam), kiváló színé-
szek közreműködésével (például: Márkus
László Debrecenben). Ma - tisztelet a
kivételnek - másodvonalbeli rendezők-nek
adnak operetteket. Miért? A közönség
jelentős hányada még most is ehhez a
műfajhoz vonzódik leginkább.

Miként lehetséges az, hogy egy
operaénekes már negyvenöt évesen szak-
mai nyugdíjat kap, akkor is, ha csak
hatvan estét tölt cl a színpadon egy év-
ben, míg egy ugyanolyan képességű ope-
retténekesnek, aki százhúsz estén énekel
ugyanannyi idő alatt, meg kell várnia az
általános nyugdíj korhatárt. Sorolhatnám
tovább a hirtelen eszembe jutó problé-
mákat, amelyek igen fájóak számunkra,

annál is inkább, hiszen sokak megoldásá-
ban rajtunk kívülálló okok gátolnak. -
Mondjon egy ilyen okot.
- Nincs ifjúsági bérletünk. Nem kapunk

hozzá állami támogatást. Pedig
színházunk nemcsak a köz-, de a zenei
ízlést is hivatott fejleszteni. Meggyőződé-
sünk, hogy az ifjúság zenei nevelésének
része lehet az erre alkalmas operettszín-
házi mű vagy előadás.

- Úg y tudom, a felnőtt bérlők száma
1974/75-ben 11 400 volt és 1975/76-ban 15
400-ra emelkedett - tehát a színház törzs-
közönségének kialakulása egyre erősödik.
Milyen a bérleti rendszer az 1976/77-es
évadban?

Malonyay Dezső: Ismét kétfajta bérletet
adunk ki. Az egyik az önálló: négy
előadás - tizenöt sorozat; a másik: a Víg-
színház bemutatóival kombinált, nyolc
előadás - tizenegy sorozat. S előbb-utóbb
ifjúsági bérlet is lesz, húsz százalék ked-
vezménnyel, amit az Operettszínház -
jobb híján - saját pénztárából fizet majd.

- Ez már az Ön ötlete?
- Igen. Még csak három hónapja vagyok

itt, s ez az idő az ismerkedés jegyében
múlt el. Értekezleteken, csoportos
beszélgetések során gyűjtöm az in-
formációkat, s így illeszkedem be ebbe a
közösségbe. Ezek a találkozások igen
hasznosak, mindenki konstruktív módon
keresi a dolgok hasznát. A legutóbbi öt
szektori értekezletünkön például há-
romszázhetvenhat téma merült fel, amit
közösen dolgozunk ki.

- A Fővárosi Operettszínház a művekkel
való és a műfajokon belüli kísérletezés
műhelyévé vált az elmúlt hat-nyolc évben.
Én ebbe a megnyerő folyamatosságba
kerültem. Ezek az évek a színház
fellendülésének időszakát alkották.
Megtartva és meghaladva a klasszikus
művek repertoárját, olyan új musicaleket
mutatott be jelentős sikerrel, amelyeknek
társulatformáló ereje is volt egyben. S e
tekintetben mérföldkőnek tekintem a West
Side Story előadását - annak ellenére, hogy
természetesen nem volt hibátlan, sok
színészi és egyéb hiányossága volt. Az új
művek, a musicalek alkalmasak voltak
arra, hogy a színészeket, az énekkart és a
zenekart egy új dallamvilág
megismerésére és egy-ben elsajátítására
kényszerítsék, miközben e körül vita
alakult ki. Többen, a problémákat
leegyszerűsítve, már fel-tették a kérdést:
musical vagy operett? Természetesen szó
sincs a két műfaj szem-beállításáról.
Éppen ellenkezőleg! Mi boldogan
vállaljuk az Operettszínház



rendeltetésének és céljának ezt a kettős-
ségét, miszerint a régi, nagy sikerű ope-
rettek kedvelőinek igényeit éppúgy, mint
a modern musicalért lelkesedőkét
igyekszik kielégíteni. A Fővárosi Ope-
rettszínház így, lehetőségeit tekintve mo-
nopolhelyzetben van, s ezért példaként
kell állnia a többi - operettet és musicalt
játszó - színház előtt. Színházunk e ket-
tősségét, úgy tűnik, értékelik - külföldön.
Társulatunk ugyanis soha nem államközi
egyezmények alapján tesz meg csere-
utakat, hanem impresszáriók - méltá-
nyolva egy-egy produkció színvonalát -
visznek bennünket.

- Ahogy így hallgatom, úgy tűnik: már
valóban magáénak tekinti az Operett gondjait,
örömeit egyaránt. Könnyen „feltalálta magát"

?

- Mielőtt a minisztériumba kerültem
volna, voltam színész, színházi titkár,
gazdasági igazgató is. Tehát a színház a
„gyakorlatban" nem okozott semmiféle
meglepetést. Minisztériumi munkám pe-
dig segít új pozíciómban: úgy érzem,
többet s másként látok, mint korábban.
Ismervén országunk színházait, az érték-
rendek kialakítására vonatkozóan van
összehasonlítási alapom. Egy pillanatra
visszatérek az előbbi, a musical-operett
kérdéshez. Meggyőződésem: mondvacsi-
nált ellentét, erőszakolt probléma. A fon-
tos, hogy a két műfaj között megteremt-
sük az egyensúlyt, s ez elsősorban ren-
dezői feladat.

Vámos László: A SZÍNHÁZ 1976.
januári számában alkalmam volt részle-
tesen ecsetelni a Fővárosi Operettszín-ház
problémáit, beszéltem az operettről és a
musicalről, ezek színvonaláról, kiala-
kulásáról, a „zenés-színész" képzésről.
Nem szeretném magamat ismételni, csu-
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pán az eddigiekhez hozzátennék egy gon-
dolatot. Társulatunkat rendkívül tudatos
munkával fejlesztettük. Kilenc évvel ez-
előtt az Operett tagjai közt mindössze
egyetlen harminc éven aluli színész volt.
Elképzelhető, milyen problémákat oko-
zott ez, hiszen a műfaj - lényegében a
fiatalság. S Németh Marika már tizen-
nyolc évesen, Petress Zsuzsa és Hadics
László is harmadéves főiskolás korukban
jutott főszerephez, Rátonyi Róbert hu-
szonkét éves korában már sztár volt!
Tehát nem igaz az, hogy végig kell járni a
szamárlétrát az Operettben. Ezt csak az
áldatlan helyzet szülheti. Például az is,
hogy nincs kamaraszínházunk, pedig
társulatunk megérett rá; több lehetőséget
adna színésznek, rendezőnek egyaránt,
hogy kísérletezzenek, hogy meg-
újhodjanak s rendszeresen feladathoz
juthassanak.

- A társulat fiatalítása során nem sértődtek
meg a „régiek" ? Nem voltak villongások ?

- Semmivel sem több, sem kevesebb,
mint bármelyik más színháznál hasonló
szituációban. Senkit nem küldtünk el, sőt!
Az elmúlt hat-nyolc évben szerződött
vissza hozzánk Petress Zsuzsa, Németh
Marika, Tiboldi Mária. Tehát a fiatalítás
és az idősebb generáció új sínre tétele
egyidejűleg történt. Annak idején, amikor
a budapesti operett négy csillaga

Honthy Hanna, Latabár Kálmán, Sárdy
János és Feleky Kamill - kiléptek prima-
donna, bonviván illetve táncoskomikusi
szerepkörükből, teljesen természetes volt,
hogy számukra új műveket hozzanak
létre, vagy pedig a librettókat úgy for-
málták át, hogy szerephez jussanak. S ezt
a szeretetet-figyelmet ma is éppúgy
alapnak tekintjük társulatunk s a kö-
zönség érdekében egyaránt.

RÉVY ESZTER

Sokkszemközt
fiatal színészekkel

Minden életpályán, de különösen a mű-
vészi pályákon rendkívüli jelentőségű a
kor követelményeivel, szellemével lépést
tartó belső fejlődési folyamatok inten-
zitása. A színházművészet e téren is spe-
ciális helyet foglal el a művészetek rend-
szerén belül; lévén a leghatásosabb kom-
munikációs eszköz, ez élő szó felhasz-
nálója. Jelenlegi színházi adottságaink és a
korszellem jegyében a legkiválóbb egyé-ni
teljesítmények sem önmagukban, ha-nem
közösségekben jönnek létre. És itt
jelentkezik az egyre fontosabb, egyre
aktuálisabbá váló kérdés: vajon a szín-
házak rendezői egy-egy adott produkción
túlmenően foglalkoznak-e, foglal-
kozhatnak-e tudatosan és következetesen a
velük dolgozó színészek eszmei, művészi,
szakmai továbbképzésével? Öt nagy pesti
színházunk tehetséges, neves fiatal
színészeit kérdeztük meg arról, hogy
pályájuk kiteljesedése, művészi fejlődésük
érdekében igényelnek-e, tapasztalnak-e
hathatós segítséget rendezőktől,
színházvezetőktől, illetve milyen
elképzeléseik lennének a megoldásra.

Nemzeti Színház

Benedek Miklós :

A tudatos színésznevelő, egyéniségfej-
lesztő koncepció tökéletes példája Huszti
Péter színésszé érlelése. Ezen kívül nem
hiszem, hogy a színházak vezetőségeinek
temérdek egyéb szempont mellett, műsor-
tervük összeállításánál vagy az egyes sze-
repek kiosztásánál a folyamatos és céltu-
datos színészfejlesztés komoly gondjaik
között szerepelne. Az egyéni fejlődést
sokkal inkább az egyes produkciók pró-
baidőszaka alatt elsajátítható ismeretek,
gyakorlat szolgálják, mint egy-egy szerep-
osztás. Hiába kapok ugyanis egy látszólag
igen komoly szerepet, ha ez alkotó
munkafolyamatokon keresztül nem válhat
valóban feladattá. Ha viszont igen, akkor a
valódi alkotószellemű műhely-munka
minden színészi továbbfejlődés
leghatékonyabb hordozója.

Császár Angéla :

A főiskola elvégzése után a Nemzeti
Színházba kerültem, ahol hosszú ideig a
Molière-darabok oly jól ismert ifjú

Latabár Kálmán és Medgyesi Mária Gáspár Margit: Az állam én vagyok című zenés vígjátékában


