
tizmus oly sokszor galibákat okozó
gyengeségére jobbára csak szellemes
kiszólásokkal utal a játék, kórokozóinak
természetére nézve keveset tudunk meg.

Emellett az igazi az lett volna, ha sike-
rül túllátni ezen a történelmi groteszken, s
valamivel többet tudhatnánk meg a je-
lenről. Ez a darab viszont abszolút tisz-
tességes játékszabályokat követve meg-
marad történelmi keretei között. Lehet,
hogy a mai néző már meg van fertőzve,
hiszen éveken át parabolákon nevelte a
színház, és most itt is valami titkos utalást
keres, valami leleplező felhangot,
történelmi kosztümbe csomagolt társa-
dalomkritikát. S hogy nem talál, annak
még örülni is kellene: végre arról szól a
darab, amiről szól. Kétségkívül érdem ez
is, de ez a steril történelmiség egy idő
után terhes : talán mert az ember belefárad
önarcképe keresgélésébe. Igaz, közben jól
szórakozik a szellemes és profi módon
megírt fordulatokon, a nyíltszíni lelki
sztriptíz különböző gegjein.

Emellett ez a groteszk, ha akaratlanul is,
de megfricskázza a történelmi témájú
tévészériák naiv képeskönyvbalgaságait,
ahol ugyancsak daliás főurakat látni,
stupid királyokat és szépasszonyokat
csodatoalettekben, miközben a haladás
elsöpri őket ... Itt viszont egyszerre lát-
hatjuk ennek az esténként ránk boruló
színes meseszőttesnek színét és fonákját;
megtudjuk, hogy a történelmi krimi
mögött dramaturg rejtőzik, hogy a daliás
főuraknak csupán pitykéi csillognak,
eszük kevésbé, hogy a királyokat nem-
csak a haladás söpri el, hanem korai
érelmeszesedés is, s hogy a történelem is
bonyolultabb, mint a képeskönyvek-ben.
De ezt az oldalvágást inkább csak a néző
látja bele a darabba: végre nevethet
azokon a banális ámulnivalókon, ame-
lyekkel esténként etetik .. .

Az előadás kitűnő játékot hozott. Ka-
rinthy Márton rendezése minden poént
kiaknáz, talán túl is erősíti kicsit a szöveg
ironikus felhangjait, de csak annyira, hogy
nagyobb mozgásteret biztosítson a színészi
játéknak. Karikíroz ott, ahol irónia is elég
lenne - de a színészek élni tudnak ezzel a
kettős megoldási lehetőséggel. Elsősorban
Mensáros Lászlóra vonatkozik ez
(kancellár), akinek játéka talán még soha
nem volt ennyire fel-szabadult, humorral,
iróniával teli. Egy-szerre ravasz és
korlátolt, rezonőr és súgó, udvari
főméltóság és pesti ház-mester: minden
gesztusa beszédes, több-értelmű,
szikrázóan játékos. Zrínyi Péter

„komitragikus" alakját Végvári Tamás
fogalmazza meg, komolykodásába rejtve
az alak butaságát, fájdalmas élniakarásába

gyávaságát, nyíltságba hazugságait. o
nem komikus alakot mutat nekünk, csak
minden, ami vele történik, ami má-sokat
tettre indít, komikus felhangot kap. Ő adja
a lapokat Bálint Andrásnak (Lipót) és:
gerinctelenségétől függ a király
sikerélménye, idegeskedő játékmanővere,
kisszerűsége. Bálint egyszerre tudja ér-
zékeltetni a teljhatalmú, abszolút uralko-
dót, a macska-királyt, aki azt csinálhatna
áldozatával, amit akar, csak nem tudja
pontosan, mit is eszeljen ki lelki kínzó-
eszköz gyanánt, hogy végre élvezhesse is
hatalmát. Szorong, izgul, örvendezik, s
végül is győz, bár sajnos őt a játék jobban
érdekelné. (Megvigasztalódik: övé lesz
Zrínyi szépséges hitvese . . .) Sunyovszky
Szilvia (Frangepán Katalin, Zrínyi
felesége) szép és megközelíthetetlen.
Voltaképp nem tudjuk eldönteni, benne
van-e a királyi játékban - netán ő segíti
vérpadra juttatni a költőcskét? - vagy csak
áldozat: játéka mindig többértelmű, de ezt
csak lassan vesszük észre, mert okosabb,
mint fejedelmi és főnemesi környezete.
Mint a nők általában, jobban ismeri a
machiavellizmus szabályait, mint
partnerei. Hiszen ő az, aki tisztán nyer
ebben a játszmában: feltehetően azt kapja,
amit kiszemelt magának - a királyt.
Sunyovszky a méltóság fátylaiba
burkolózva maga a talány, a titkos
rezonőr. Götz Béla költségesen szép
díszletei élhetővé, „bejátszhatóvá" tették
ezt a miniszínpadot, s ráadásul hozták a
tévészériák politúrozott dramaturgiájának
atmoszféráját is, ironikusan, de
tartózkodóan.

Az előadást a Játékszínben láthatjuk,
amely úgy látszik, ebben az évadban lé-
pett be felnőttkorába: immár a harmadik
sikeres darabbal megkezdte közönségé-
nek kialakítását. Annyi szkeptikus latol-
gatás után a minőség és a színházhiány
győzött. Lehet, hogy sikerül kivívnia
egyenjogúsítását?

Boldizsár Miklós: A hős (Játékszín)
Rendező: Karinthy Márton. Díszlettervező:
Götz Béla. Jelmeztervező: Vágó Nelly. Zene:
Mártha István. Rendezőasszisztens: Szepesi
Gábor.

Szereplők: Végvári Tamás, Sunyovszky
Szilvia, Mensáros László, Bálint András.

TAKÁCS ISTVÁN

A Csárdáskirálynő -
egykor és most

„ . . . csakugyan úgy ismerjük és gyakoroljuk
az életet s föltételét: a szerelmet, miként Bob
herceg mutatja ? Ne tessék elütni a dolgot avval,
hogy itt operett szól hozzánk, édes, naiv és
bolondos. A z operett voltaképpen a leg-
komolyabb színpadi műfaj, a legszebb és
legszabadabb, mellyel királyokat üthetünk
veszedelem nélkül nyakon, s mely tartalmas,
ötletes, újítani vágyó lelkekben születve, többet
rombolhat e korhadt világból s jobban készít-
heti a jövendő jobbat - öt parlamenti obstruk-
ciónál ..."

A Nagyváradi Napló 1903. május 10-i
számában A hétről című jegyzetét zárja e
sorokkal (ae.), azaz Ady Endre, a lap
munkatársa.

Ady nem volt színikritikus, még ke-
vésbé zenekritikus, de - a korszak vidéki
lapjainál ez természetes volt - napi
munkája részét képezték a színházi tárgyú
írások. A kitűnő szemű és jó ízlésű
újságíró Ady tehetsége azonban még
ezekben a kis jegyzetekben vagy rövid
bírálatokban is megnyilvánult, s talán egy
sincsen nagyszámú színházi vonatkozású
írásai között, melyben legalább néhány
sor, pár mondat ne lenne figyelemreméltó.
A fent idézettek is igazolják, hogy még
egy operett kapcsán is valami lényeges jut
eszébe, s valami fontosat vesz észre az
akkor éppen a dia-dalútja elején álló
magyar operett egyik reprezentáns
művéről szólva. Nevezetesen azt, hogy a
műfaj kettős arcú, s hogy egyáltalán nem
áll távol tőle a csip-kelődés, a polgár- (és
arisztokrata-) pukkasztás, a plebejus
szemlélet vagy az anti-royalista nézetek.
(Más kérdés, hogy ami-kor Ady erről
beszél, valószínűleg inkább az általa
különösen kedvelt francia operettekre,
közülük is főként Offenbach műveire
gondol, s nem a Bob hercegre - de hát végül
is a műfajról van szó, és a Bob herceg
inkább csak apropó, aktuális ürügy néhány
gondolat kimondására.)

Abban persze mindenképpen igaza van
Adynak, hogy az operettben az általa
mondottak is benne vannak mint lehe-
tőségek. És ez az a gondolat, amiért ér-
demes idézni e jegyzetét. (Megint csak
más kérdés, hogy a kibontakozó magyar
operett „új hullám" műveiben aztán édes-



kevés királyt ütöttek „veszedelem nélkül

nyakon", s inkább az lett rájuk jellemző,
amit az idézett írás egy előző bekezdé-
sében írt Ady, hogy tudniillik „ ... mesélni
kell a világnak, a szakállas és pehelytelen
gyermekeknek egyaránt. Mesélni, miként
Rostand avagy Herczeg Ferenc, de esetleg elég
csak úgy mesélni, mint Martos Ferenc és
Bakonyi Károly tudnak ...")

Martos Ferenc és Bakonyi Károly - a
századelő két legfoglalkoztatottabb ope-
rett-librettistája. Épp a Népszínházban - a
később a Nemzeti Színház hajlékává lett,
s 1965-ben lebontott épületben - 1902,
december 20-án bemutatott Bob hercegben
is együttműködtek Huszka Jenővel, de a
Beöthy László vezetése alatt meg-nyílt
Király Színház nyitó előadásának - az
Aranyvirág című operettnek is ők hárman a
szerzői. Az 1903. november 6-i megnyitó
után két évvel pedig, 19o5. december 9-
én az újabb Huszka-bemutató, a Gül baba
librettóját jegyzik (köz-ben Bakonyi -
Heltai Jenővel - megírja a János vitéz
szövegkönyvét is, 1904-ben, ugyancsak
Beöthy Király Színháza részére).

Sorakoznak hát a mesék, és sorakoznak
az újabb librettisták és dalszövegírók meg
a komponisták. Mire kitör a világ-háború,
a magyar operett nagyhatalom-má válik.
A kezdet, a Bob herceg, már a legendák
távolában lengedez, Huszka, az
atyamester mellé odasorakozott már
Kacsóh Pongrác, Kálmán Imre, Szirmai
Albert, Jacobi Viktor, Buttykay Ákos,
Lehár Ferenc. Valamennyien többnyire a
Király Színházban tartják hazai be-
mutatóikat, s ha nem röstelljük a fáradsá-
got és összeböngésszük a premierek
dátumait, kissé meglepetve tapasztaljuk,
hogy a kirobbant háború úgyszólván alig
befolyásolja a bő operett-termést. És
nemcsak Budapesten. Az osztrák operett
is megújul, s Bécsben is rendre-sorra
következnek a bemutatók. (Egy idő után a
magyar szerzők is Bécsben tartják a
premierjeiket, két igen praktikus okból:
először, mert Bécs hagyományosan az
operett fővárosa, és az ottani siker számít
nemzetközi sikernek, onnan terjed el a
híre egy-egy új műnek kiadók, direktorok,
színházakat pénzelő tőkések között;
másodszor, mert a bécsi - azaz osztrák -
szerzők busás nemzetközi jogdíjat
kapnak, míg a magyar komponisták
műveit - Magyar-ország akkor még, nem
lévén tagja a

berni nemzetközi szerzői jogdíjegyez-
ménynek - jogdíjkötelezettség nélkül
játszhatják bárhol. Az utóbbi ok miatt lesz
például Kálmán és Lehár „osztrák szerző",
s ezért mutatják be legsikeresebb
darabjaikat egy idő után a Király Színház
helyett a bécsi Theater an der Wien vagy a
Johann Strauss Theater színpadán.)

Egykor
A század első másfél évtizedében pon-
tosan kialakulnak a „magyar stílusú"

operett dramaturgiai szabályai, s kialakul
egy jellegzetes szerkesztésmód az operett
zeneszámainak egymásutániságában az
egyes felvonásokon belül, illetve az egész
darabra vonatkozóan. A belépők, a
duettek, a tercettek, a kvartettek, a finálék
pontos kánon szerint sorakoznak;
ugyanígy ügyelni kell a tempók váltoga-
tására is: lassú szám után gyorsnak kell
következnie, a finálék bonyolult szerke-
zetűek, s egy-egy számon belül is lehet-
nek eltérő tempójú részek. Mivel a magyar
komponisták kivétel nélkül igen magas
zenei képzettségű muzsikusok, nem csoda,
ha a zenei értékek máig ható erővel
dominálnak ezekben az operettekben. A
szerzők ismerik a mesterségüket, és
ismerik a műfajt. (Ez a minimum - a
sikerhez ennél több kell.)

Mire a magyar operett legjobb alkotásai
megszületnek, kialakul az operett
szereplőinek szintén kötelező listája is.
Megkettőződik a szerelmespár: a pri-
madonna és a bonviván mellé odakerül a
szubrett és a táncoskomikus, sőt még egy
pár: a papa és a mama. Néha a táncosko-
mikusok szaporodnak meg: a Mágnás
Miskában például a címszereplővé elő-
lépő lovászfiú is táncoskomikus, és az
tulajdonképpen a két gügye gróf, Pixi és
Mixi is. Végbemegy valamiféle demokra-
tizálódás is: királyok, hercegek és grófok
mellett az „egyszerű nép" is operetthős
lesz - lásd éppen a Mágnás Miskát vagy
Jacobi Leányvásárjának Tom Migles-ét
(akiről azért persze kiderül, hogy még-
sem csavargó ...)

Javában dúl a világháború, amikor --1915.
november i7-én - Bécsben, a Johann
Strauss Theaterben, új Kálmán Imre-
operettet mutatnak be. Címe: Die
Csardasfürstin. A librettisták: Leo Stein és
Béla Jenbach. A bemutató kirobbanó
siker; szériában megy a darab több mint
háromszáz előadásban. A siker hírére
Bécsbe ruccan úgyszólván inkognitóban a
budapesti operett fellegvárának, a Ki-

rály Színháznak (s ekkor már az Izabella
téri Magyar Színháznak is) az igazgatója,
Beöthy László. Megnézi az előadást, és
azonnal dönt: a darabot be kell mutatni
Pesten. Nem akarja, hogy megismétlőd-
jön az 1908-as eset, amikor nem „harapott
rá" a fiatal - huszonhat éves - Kálmán
Imre első kitűnő operettjére, a
Tatárjárásra, s azt (eléggé meglepő mó-
don) a Vígszínház mutatta be, és onnan
lett belőle nemzetközi siker.

A gyors bemutatónak és a várható si-
kernek azonban van egy akadálya, egy
éppen futó elsöprő másik siker: Szirmai
Albert operettje, a Mágnás Miska. Ezt
1916. februárt 12-én mutatta be a Király
Színház. A librettista persze Bakonyi
Károly, a verseket viszont a hallatlanul
termékeny és sziporkázóan szellemes
Gábor Andor írta. A szereposztást látva,
nincs mit csodálkozni a darab népszerű-
ségén: Miska Rátkai Márton, Marcsa
Fedák Sári, Baracs Iván Király Ernő,
Rolla Lábass Juci, Korláth gróf Latabár
Árpád. 1916. november 2-án már a i68.
előadást tartják a Mágnás Miskából. És
másnap, november 3-án bemutatják -
Csárdáskirályné címmel -- Kálmán Imre új
operettjét, melyet Gábor Andor fordított.
(Ó írta annak idején már a Tatárjárás
verseit is.) Lippert-Weilersheim herceg
Szirmay Imre, Anhilta, a felesége Gerő
Ida, Edwin, a fiuk Király Ernő, Stázi
Szentgyörgyi Ida, Vereczky Szilvia B.
Kosáry Emmy, Bóni gróf Rátkai Márton,
Kerekes Ferkó Latabár Árpád. Rendező:
Czakó Gyula, a színház fiatal főrendezője,
vezényel Vincze Zsigmond.

Érdemes megnézni, milyen volt a be-
mutató hetének színházi és moziműsora a
magyar fővárosban. Az Operában a
Walkür és az Álarcosbál ment. A Nemzeti-
ben Barta Lajos Zsuzsi című darabja, ifj.
Dumas-tól a Nők barátja és Herczeg Fe-
renc darabja, A dolovai nábob lánya, de
közvetlenül a bemutató előtt állt Gábor
Andor darabja, a Szépasszony, melyben
Márkus Emília, Ódry Árpád és Bajor Gizi
játszották a főszerepeket. A Vígszín-ház
Schubert-Berté dalművét, a Három a
kislányt játszotta, valamint Molnár Ferenc
Farsang című művét, a női főszerepben
Fedák Sárival (Oroszy Kamilla), akinek
Molnárhoz fűződő kapcsolatai ekkor
közismertek voltak. (Fedák egyéb-ként
1916. október i9-én játszotta utoljára
Marcsát a Mágnás Miskában a Király
Színház színpadán; utána menta Vígbe,
hogy a neki írt Kamillát eljátssza.) A
Magyar Színház, Beöthy másik színháza,
Földes Imre Künn a bárány, benn a farkas



című darabját adta, Villányi Andor Ki-
rálynőm, meghalok érted, és a Friedmann-
Kottow-vígjátékot, a Bernát bácsit - de ki
volt már tűzve Gábor Andor új vígjátéka
is, a Dollárpapa. A Népopera (a későbbi
Városi, a mai Erkel Színház), melyet az
1916/17-es szezonra szintén Beöthy
bérelt, Oscar Strauss Csokoládé-katona
című operettjét játszotta (fordította Gábor
Andor), valamint felújította Jacobi Viktor
1911-ben a Király Szín-házban
bemutatott Leányvásár című operettjét. Az
Andrássy úti Modern Színpad Kabaré
műsorában a sláger két Gábor Andor-
jelenet: A cenzúra és Az adó. Gábor
időközben már dolgozik az új (Bécsben
bemutatott) Zerkowitz-operett, a Táncos
Magda fordításán is, és darabot ír a pár
nap múlva, 1916. november i9-én, a mai
Katona József Színház helyén, Bárdos
Artúr vezetésével megnyíló Modern
Színpad számára is - melynek
társulatában egyébként Gábor felesége,
Kökény Ilona is játszik, s ahol először
lép színpadra egy frissen végzett natur-
burs : Uray Tivadar.

A mozikban a nagy sláger Waldemar
Psilander filmje, Az igazi férfi (az Omnia, a
Tivoli és az Orient is ezt játssza), és
elkészült Molnár Ferenc vígjátékának, a

Doktor úrnak a filmváltozata, s már be is
mutatták. (Puzsér: Rátkai Márton, Csató:
Latabár Árpád, Sárkányné: Lábass Juci.)

Mellesleg -- de nem mellékesen - meg-
jegyezve pedig: 1916-ban jelenik meg
Krúdy Gyula regénye, az Aranykéz utcai
szép napok, valamint a Szindbád novellák
újabb sorozata; Móricz ekkor írja a Nem
élhetek muzsikaszó nélkült, és - épp
novemberben - jelenik meg A tűznek nem
szabad kialudni. Ebben az évben jelenik
meg Kosztolányi Dezső Mák című kötete,
benne többek között olyan versek, mint
az Ének Virág Benedekről, az Akarsz-e
játszani vagy a Háborús fohász az aggokhoz.
Babits Mihály 1913-1916 között írott
versei a Béke és háború között című
kötetben jelennek meg, köztük az 1912.
május 23. Rákospalotán, a Recitatív, a
Miatyánk, a Húsvét előtt. Ady Csucsán A
halottak élén verseit írja, Bartók elkészült
A fából faragott királyfi komponálásával, s
megírta az ö t Ady-dalt. Kodály is kész a
Megkésett melódiák és a Két ének
komponálásával.

Ilyen tehát a szellemi horizont a
Csárdáskirályné budapesti bemutatója kö-
rül. A történelmi horizont pedig? Az
előző, az 1915-ös év májusában Olaszor-
szág is hadat üzent a központi hatalmak-

nak. Még azon a nyáron a keleti fronton az
úgynevezett gorlicei áttörés osztrák-
magyar és német katonai sikereket hozott.
1915 őszén két hónap alatt megszállják
Szerbiát, és még az év december 7-én a
magyar parlamentben Károlyi Mihály
először veti fel a békeakció gondolatát.
1916 februárjában kezdődik meg a vi-
lágháború egyik legnagyobb csatája Ver-
dunnél; a remélt német katonai siker itt
elmarad. 1916.május közepén befullad a
dél-tiroli fronton az olaszok elleni oszt-
rák-magyar támadás, s közben, június 4-én
megindul a keleti fronton az orosz
gőzhenger: a Bruszilov-offenzíva. Az év
augusztusában zajlik a rendkívül véres
hatodik isonzói csata az olasz fronton, és
ráadásul - augusztus 27-én - Románia is
hadat üzen a központi hatalmaknak. A
monarchia és Németország helyzete
minden fronton válságos. A hátországok
helyzete pedig egyre rosszabb. 1916 vé-
gén a monarchiában például már jegyre
adják a lisztet, a kenyeret, a zsírt, a cukrot,
a vajat, a húst, a burgonyát s bizonyos
ruházati cikkeket. 1916. november 21-én
pedig „este 9 óra 5 perckor csendesen, gyor-
san" elhunyt a nyolcvanhat éves császár,
Ferenc József.

Mindez a két főváros, Bécs és Buda-pest
szórakozóhelyein alig látszik. Hadi-
szállítók, a háborún óriási pénzeket kereső
üzletemberek éppúgy a szinte szórakozási
tébollyá fajult élet- és élvezet-habzsolással
zsongítják magukat, mint a háborúba már
belefáradt tömegek (ha persze nem is
ugyanabból az okból, s nem is ugyanannyi
pénzzel...) Vala-mennyi budapesti színház
szinte állandóan táblás házakkal játszik.
Zsúfoltak a mozik, az orfeumok, a
kávéházak, az éttermek. A város mintha a
vesztét érezné. Nem tudhatni, mi lesz
holnap, ma kell élni, s méghozzá minél
töményebben.

Ebbe a hangulatba robban bele a Csár-
dáskirályné Bécsben is, Pesten is. A darab
meséje csupa holtbiztos patronból áll
össze. Halálosan szerelmes hercegfi, aki
öreg és szenilis apja tiltakozása dacára is
feleségül akarja venni az orfeumtündért,
enyhén ütődött gróf és szeleburdi grófnő
szerelme; öreg, lump orfeumtöltelék
rezonőr, csinos orfeumcicákkal körül-
véve; hercegné anyuka, akiről kiderül,
hogy ő is orfeumtündér volt - s a végén
nagy egymásra borulás, kettős happy end-
del. Andalító mese, cukorhab, búfelejtő,
ámító és kábító. A karzat szíve bizsereg:
lám, a kis sanzonettből is lehet hercegné
(a Mesék az írógépről egy változata ez is),

Homm Pál és Honthy Hanna az operettszínházi Csárdáskirálynőben (lklády László felvétele)



a páholyokban lehet irigyelni a pompás
színpadi toaletteket, a földszinten pedig
ki-ki epekedhet a szép szőke primadon-
náért vagy a kissé szűk vállú, nagy fülű,
de mégis ellenállhatatlan bonvivánért --
esetleg a boszorkányosan táncoló táncos-
komikusért. (Utóbbinál van legtöbb esélye
a szépnemnek : Rátkairól köztudott, hogy
imádja a nőket, míg Király Ernő, a
bonviván félénk természetű, és külön-ben
is fülig szerelmes Kosáry Emmybe, aki
egyébként az operettkomponista Buttykay
Ákos felesége.)

A Csárdáskirályné nagy trükkje az, hogy
ebben a kikristályosodott formájú,
zeneileg is pompásan megcsinált műben
összesűrűsödik mindaz az eredmény,
vívmány, ötlet, szabály, amit az új magyar
operett másfél évtized alatt kitermelt - és
hogy ebben a darabban mindenki pontosan
megkapja azt, amit kapni akar. Megkapja
a kedvesen hazug mesét, az elringató vagy
éppen felpezsdítő muzsikát, a délibábot és
a nevetést.

Beöthy, a hírhedett kártyás, jó lapra tett.
Pontosan tudta, hogy a Csrárdáskirályné
mennyire beletalált a közönség
hangulatába és kívánságaiba. De azért egy
kicsit noszogatta is ezt a hangulatot. Az
lncze Sándor szerkesztette Színházi
Életben például módszeres és alapos elő-
készítés folyt. A bemutató előtt a darab
főszereplőivel és a rendezővel interjúk
jelentek meg. Ezekben már előre sugal-
mazták az olvasóknak -- a leendő nézők-
nek --, hogy az új operett tele van sláge-
rekkel, és hogy melyek ezek. A bemutató
után pedig a lap hétoldalas, tíz jelenet-
fotóval illusztrált beszámolót közöl (más
oldalakon még három fotó van a darab-
ból). A képeken valamennyi főszereplő
több jelenetben (kivéve a hol Edwinnek,
hol Ronaldnak nevezett hercegfi mamáját,
A

nhiltát, akiről nincs egyetlen fotó sem).
Kosáry Emmyről már a beharangozó
számban is volt három fotó; a be-számolót
tartalmazó lap címlapján természetesen ő
látható. Ugyancsak közli a Színházi Élet a
Csárdáskirályné nászindulójának
kottamellékletét - a Mendelssohn-
parafrázist -, és egy számmal később egy
terjedelmes és szellemes versi-két is a
darab és a számok futótűzként terjedő
népszerűségéről. A híres Intim Pista
rovatban elpletykálják, hogy Kosáry
Emmy száz estére negyvenezer koronát
kap., s hogy Kálmán Imre nőtlen. Megtud-
juk még a beszámolóból, hogy a bemu-
tatóval nagyjából egyidőben megjelent a
Csárdáskirályné legjobb számainak kottája,
és néhány szám lemezen is. És arról is

értesülünk, hogy Pest valamennyi étter-
mében, mulatójában a Csárdáskirályné
dallamait húzzák a zenekarok, de még a
kintornások is ezeket verklizik. Beöthy
alapos munkát végzett, de a másik szín-
házi lapról, a naponta megjelenő Magyar
Színpadról sem feledkezett cl. Ebben a
bemutató napján részletes szereposztás és
tartalmi ismertetés található, valamint
terjedelmes írás Kálmán Imréről, s rá-
adásul a négy legnépszerűbb szám
Bűnösök vagyunk mi, Te rongyos élet, Álom,
álom, édes álom, Hajmási Péter -- Gábor
Andor-féle teljes szövege.

Es hogy a közönség biztosan meg-
tanulja a számokat, Beöthy még azt is
kitalálta, hogy a felvonásközökben a
zenekar nem ment ki pihenni, hanem újra
eljátszották az elhangzott számokat,
melyeknek a szövegét közben hatalmas
betűkkel a függöny előtt elhelyezett
mozivászonra vetítették. Nem csoda, hogy
- ahogyan ma mondanánk - né-hány nap
múlva még a vízcsapból is a
Csárdáskirályné melódiái folytak.

A bemutatóra jó előre minden jegy
elővételben elkelt, a vidékről felutazott
színidirektorok és más színházi emberek
már alig tudtak bejutni a Király Színház-
ba. Bécsben épp aznap volta darab 350.
előadása, amikor a pesti premier lezajlott,
Berlinben a századik előadást játszották -
és Budapesten akkora igény mutatkozott,
hogy en suite 250 előadásban ment, s csak
azért álltak le vele 1917. június z6-án,
mert z7-én már Fall Leó Sztambul rózsája
című operettjének premierje volt
(természetesen ebben is a Vígszínház
Három a kislány-előadásából, illetve az
Operaházból a Csárdáskirályné
primadonnájának átcsábított Kosáry Em-
myvel, Lábass Jucival, Király Ernővel,
Latabárral, Rátkaival - és fordítóként
Gábor Andorral találkozunk). De még
ekkor is minden vasárnap délután a
Kálmán-operett megy, sőt, később szombat
délutánonként is. A Sztambul rózsája en suite
200 előadásban megy, aztán váltják a
Csárdáskirálynéval (ez a hét három utolsó
napján megy), de 1918. január 18-án, a
286. előadással, Kálmán darabja újra
szériára áll, és a Fall-operettet játszszák
vasárnaponként délután. Igy megy ez
január 31-ig, a 301. előadásig, ami után,
február 1-én újabb bemutatót tartanak:
Lehár Pacsirta című operettje kerül színre,
ismét csak Kosáry Emmyvel, aki ekkorra
már letett arról, hogy operai karrierjét
folytassa. (Egyébként visszaem-
lékezéseiben ő írja: „A / Csárdáskirályné
premierén tombolt a közönség. A tűzoltóság-

tól előadás közben Beöthynek hosszabbítást
kellett kérnie, a közönség hajthatatlan volt,
kétszer, háromszor kellett megismételni a
kedves, behízelgő duetteket.") A háromszáz
előadás neki is vagyont hozott - és a
szerzőknek is, akik a bevétel tíz százalé-
kát kapták - ötöt a librettisták, ötöt
Kálmán -, azaz körülbelül i 8o ezer koro-
nát feleztek. Gábor Andor sem panasz-
kodhatott, bár ő csak egy százalékot
kapott a fordításért, de hát ez is volt vagy
18 ezer korona, s neki különben is
ekkoriban az Operát kivéve mind-egyik
budapesti színházban ment vagy
színdarabja vagy jelenete vagy fordítása, s
eközben még ontotta a cikkeket, humo-
reszkeket, krokikat, verseket, regényeket.
Ha azt vesszük, hogy ugyanebben az
időben Ady tízkoronás nagyságrendű
honoráriumai időben történő megkül-
déséért naponta levelekkel bombázza a
szerkesztőségeket Csucsáról, eklatáns pél-
dán szemlélhetjük, melyik múzsa bánt
jobban a hivőivel. (Csak mellesleg: Fedák
Sári már a Király Színház meg-
nyitásakor, Huszka Aranyvirágjában e s-t
é n k é n t 300 koronát kapott - 1903-ban!
-; 1904-ben a János vitében már
fellépésenként 500 korona a gázsija, majd
a rövid népszínházi tagsága idején, 1905-
6-ban esténként 600 korona. Egy-heti
gázsijából a budai hegyvidéken villát
vásárolhatott - ugyanakkor a Királyban a
legmagasabb gázsija Szamosi Elzának
volt, h a v i 400 korona, és ugyanennyit
kapott havonta Varsányi Irén is a
Vígben.)

De a Király Színház egy-egy táblásház-
bevétele 6300 korona körül volt (1916-
ban; a legdrágább jegy, a földszinti zsöly-
lye 1-2. sor korona, a legolcsóbb, a
karzati ülő 1 korona), s így a háromszáz
Csárdáskirályné-előadás egymagában vagy
másfél millió koronás forgalmat jelen-tett.
Volt hát miből fizetni a sztárgázsikat és a
tantiémeket. Pesten soha annyi pénz nem
forgott, mint ezekben az egyre
nyomorúságosabbá váló háborús idők-
ben.

Az 1916-os pesti Csárdáskirályné sok
mindenben nem volt azonos azzal, ami-
lyennek a mai közönség ismeri ezt az
operettet. Elsősorban a librettó tért el az
1954-ben a Fővárosi Operettszínházban
bemutatott Békeffy István-Kellér Dezső-
felé átdolgozástól, amely manapság is
látható színpadjainkon.

Stein és Jenbach az első felvonást egy
orfeumba helyezi. A cselekmény itt
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nagyjából azonos a ma játszott variánssal,
de már itt is található eltérés : Edwin-
Ronald a katonai behívót nem egy tábor-
noktól, hanem csak egy főhadnagytól
kapja; a mama nem jelenik meg; Szilviát a
szerződés nem Párizsba, hanem Amerikába
szólítja, és nincs „Hajmási Péter - Hajmási
Pál ...", valamint Miska főpincér a kis
epizódfigurák sorába tartozik. A második
felvonás a hercegi kastélyban játszódik, s
itt is nagyjából azonos a cselekmény
vonala - kivéve, hogy Edwin mamája
megint csak nem központi figura, miként
Miska sem, és hogy Kerekes Ferkó nem
jelenik meg az estélyen. A harmadik
felvonás Stein és Jenbach librettójában egy
előkelő szállodában játszódik, ahol az ál-
házaspár, Bóni és Szil-via lakik. Az estély
után ide térnek haza, s itt találkoznak a
szállodában mulatozó öreg lumppal,
Kerekes Ferkóval. Feri bácsi hozat cigányt
a letört Szilvia és Bóni felvidámítására, és
ekkor hangzik el a híres „Hajmási Péter -
Hajmási P á l . . . " szám, melyet Szilvia,
Bóni és Feri bácsi ad elő, s így Szilvia
énekli - itt igen jó dramaturgiai ponton! -,
hogy „Ne húzd, hogy a szerelemnek
boldogság a vége ..." stb. (Czakó Gyula, az
1916-os pesti bemutató rendezője a
Színházi Élet már említett
interjúsorozatában nyilatkozva elmondta
mint akkor még féltett hadititkot : „ A

magyar előadásra egy külön betét is készült: a
Hajmási Péter ...") Nagyon is érthető volt,
hogy ezt az azonnal slágerré váló számot a
darab vége felé illesztették be; így lehetett
jól felpörgetni a harmadik felvonást -
amely egyébként a kibontakozás és a
happy end felvonása is volt a szabályok
pontos megtartásával. Az öreg herceg
ugyanis utána jött Szilviának és Bóninak -
no meg a már előbb megérkezett
Edwinnek, aki ugyancsak őket kereste -, s
itt tudta meg, hogy neje, Anhilta, Edwin
mamája, annak idején, még mi-előtt Center
gróf felesége, majd özvegye lett volna,
maga is kabaréénekesnő volt vidéken. (A
herceg Center grófnéként veszi el Anhiltát
- nincs előző férjek koszorúja.) Az
engedélyt a Szilviával való házasságra
ezért az öreg herceg adja meg Edwinnek -
miután az ellenkezés is tőle, s nem Edwin
mamájától származott. A kettős happy
endnek így semmi akadálya: Stázi Bónié,
Szilvia Edwiné lesz.

Talán ennyiből is világos: a Csárdás-
királyné eredeti változatában lényegesen
máshol voltak a hangsúlyok, mint az 1954-
es átdolgozásban. Bizonyos meg-



oldások eleve adottak voltak: Szilviának
nem szólhatott a szerződése Párizsba,
lévén Franciaország épp a verduni csata
évében, Amerika viszont akkor még nem
volt hadviselő fél. Vagy: a császári család
tagjaival nem lehetett tréfálkozni, nem
jelenhettek meg a színen

tehát a szoknyabolond Ferdinánd fő-
herceg is hiányzik a színlapról. A Béke-
Ify-Kellér-átdolgozást ilyesfajta megkö-
tések nem érintették, de érintette egy
másfajta s nem kevésbé lényeges kötött-
ség: 1954-ben az Operettszínházban
rendelkezésre állt Honthy Hanna, aki
Szilvia már nem lehetett, és Edwin
mamájának szerepére az eredeti változat
szerint túlságosan jelentős lett volna, így
hát ki kellett találni egy Cilikét, akinek
természetesen - Honthyról volt szó!
meg kellett teremteni az első felvonásban
a belépő lehetőségét. Ezért került át a régi
harmadik felvonásból a „Hajmási Péter ..."
az első felvonásba, igen megnyújtva ezzel
a felvonást, s nagyon nagy hangsúlyt adva
benne Cilikének Szilvia rovására. A
további módosítások főszereplővé tették
Cilikét, úgyhogy a Csárdáskirálynő inkább
szólt róla, mint Szilviáról és Edwinről.
Ehhez járult még az ugyancsak alaposan
megerősített Miska-figura, melyet Feleki
Kamill számára kreáltak ilyen súlyúvá, s
ide sorolható az említett Ferdinánd
főherceg, vagy a Cilikét „megpuhítandó"
elővezetett három volt férj. A harmadik
felvonás 1954-ben új helyszínt kapott: a
monarchia kedvelt üdülőhelyén,
Karlsbadban, egy parkban játszódik a
cselekmény, s ez indokolt is. I la nincs a
felvonásban a nagy sláger, a „Hajmási
Péter . . ." akkor itt nem kell mulatozás,
cigány stb., tehát megteszi egy olyan
helyszín, ahol - mi-ként egy szállodában is
- tulajdonképpen mindenki megjelenhet.
Az alkalom is Cilike személyéhez
kapcsolt: születésnapja van, és
csillagkeresztes dáma lett. Hogy Edwin és
Szilvia is itt vendégszerepel-nek, az már
fel sem tűnő librettistafogás; valahogy ide
kellett őket is hozni. Velük egyébként is
elég mostohán bánt az át-dolgozás.
Tulajdonképpen az eredeti librettó szerint
is ők a leghalványabb, legkevésbé színes
figurák, bennük a legtöbb a kötelező
operettsablon. Az 1954-es változatban is
lényegében ugyanilyenek maradnak, sőt;
hiszen jóformán minden változtatás az ő
kárukra történt, Cilike-Cecíliától a
feldúsított Miska-figuráig vagy a
megerősített Bóni-Stázi-vonalig. Számaik
persze - a muzsika és az 1954-es
változatban (szerencsére) válto-

zatlanul hagyott Gábor Andor-versek
jóvoltából -- mit sem vesztettek hatásos-
ságukból, népszerűségükből, de a Béke-
ffy-Kellér-átdolgozás ma is változatlanul
féloldalas dramaturgiájú, s ez annál in-
kább érezhető, mivel Honthy eltávozta
óta senki nincs, aki ezt a rá szabott figu-
rát akár csak hasonló súllyal is meg tudná
jeleníteni. A neki kreált színek így meg-
fakulnak, s - logikusan - a köré felrakott
tompább színek esetleg még tovább tom-
pulnak. Mi lehet a megoldás ? Vagy meg-
érne a zene egy újabb librettóátdolgozást,
amelyben a hangsúlyok jobban lennének
elosztva, s a királyokon-hercegeken-
grófokon, a régi szép békeidőkön és a
monarchián sem vernénk cl lépten-
nyomon a port (mert már ez nem érdekes,
mint ahogyan „szempont" volt vagy
lehetett még i 954-ben) - vagy pedig a
Csárdáskirálynőt játszó színházaknak meg
kell keresniük a maguk adottságai-hoz,
lehetőségeihez és elképzeléseihez
igazított, ott és akkor érvényes megoldást.

Azaz: operettet is úgy kell - és úgy
érdemes - játszani, hogy igazi színház
legyen. Aminek persze sokféle variációja
létezhet, s a maga mivoltában mindegyik
variációban lehet érdekes, újszerű, izgal-
mas vonás. Vagy az is lehetséges, hogy
egy vélt vagy létező tisztes hagyomány-
hoz igazodva minden különösebb „kita-
láció" nélkül szólal meg egy operett a
színpadon, operettként, s nem valami
más ürügyéül szolgálva.

A magyar színpadon jelenleg látható

Csárdáskirálynő-előadások közül az egyik,
a kaposvári, újszerű, izgalmas és érdekes.
A pécsi hagyományos, tisztes és szolid.

Most - 1. variáns

A pécsi Nemzeti Színház Csárdáskirálynő-

előadásának műsorfüzetében az előadás
vendégrendezője, Kazán István, azt írja:
„A Csárdáskirálynő ma már az operettek
királynője." Majd így folytatja:
„Klaszszikussá vált, ami egyben azt is jelenti,
hogy vitathatatlan érdemei mellett, az elmúlt
év-tizedek alatt- sok konvenció, sallang rakó-
dott rá. Lehet-e, szabad-e »korszerűbben«
játszani a Csárdáskirálynőt? Igen - de ho-
gyan? Semmiképp az operett, a műfaj taga-
dásával - sőt, az operett valódi értékeinek,
játékosságának, könnyedségének, bájának va-
lódi kibontásával. Úgy, hogy a közönség ne is
lássa, de érezze, hogy egy mai operett levegőjé-
ben megtalálható mindaz, amit a modern
színjátszás az elmúlt évtizedek alatt létre-
hozott. A z erőszakolt modernség igen távol áll
az operettől. Aki ezt a műfajt műveli, legyen az
színész, rendező vagy zenész : szeretnie kell az
operettet - belülről kell szeretnie. Sokszor,
sokan meg akarták reformálni az operettet -
mondván, elavult - régi . . . Ezen a címen
mindenféle álmegoldásokat alkalmaz-nak,

amelyek idegenek az operett műfajától. Az
operett az operett -- sajátos színházi forma -,
nem reformálásra vár, hanem a rá-ragadt
sallangoktól kell megtisztítani. Színészi
játékban, mozgásban, éneklésben kell
»maibbnak « lenni."

Programigényű nyilatkozat; ne vitáz-

Spindler Béla és Csákányi Eszter a kaposvári Csárdáskirálynőben



zunk vele (noha lehetne), hanem fogadjuk
el, hogy így, ilyen megközelítésben is
lehet Csárdáskirálynőt (és egyáltalán,
operettet) játszani. Lássuk inkább, milyen
az erre a koncepcióra épülő előadás ?

Elsősorban is: operett, ha ezen azt ért-
jük, hogy a díszletek, a ruhák, a kiállítás
mindazt nyújtja, amit a különleges meg-
'Oldásoktól tartózkodó, mondjuk így,
hagyományos operettelőadásoktól elvár a
közönség. Különösen az I. felvonás
orfeumdíszlete mutatós és ízléses (tervező:
Wegenast Róbert), de a hercegi estély
díszlete is szolid arisztokrata-jólétet
sugároz, s a karlsbadi szín sem szegényes.
A női főszereplők ruhái látványosak,
költségesek, jól viselhetők, stílusosak
(tervező: Fekete Mária). Kicsit kevesebb a
lehetőség a férfiak színes öltöztetésére, de
Edwin civil ruhái s különösen az
egyenruhája, Bóni vagy Feri bácsi
öltözékei, sőt a mellékszereplők ruhái is
'színben-stílusban jól illeszkednek az
összképbe. A látvány tehát meggyőző.

Ugyanígy meggyőzően operettesek a
táncok is (koreográfus: Tóth Sándor), de
ezekben érződik egy kis modern íz,
frissebb mozgásanyag. (A tánckar viszont
már nem minden esetben jeleskedik az
előadásukkal, s ez lerontja Tóth finom
ötleteit is.)

Kazán természetesen igazodik önnön
elveihez, mikor színészt választ a darab-
hoz. A főszerepek operettszínészek kezébe
kerülnek: Edwin Mester István, Szilvia
Bujdosó Mária, Stázi Krasznói Klára,
Cecília Péter Gizi (a látott elő-adásban).
Tőlük elvárható, hogy az egyáltalán nem
könnyű feladatot jelentő számokat jól
éneklik el (meg is teszik), és ez egy
operett előadásában nem is mellékes
dolog. Elvárható továbbá, hogy egyfajta
operettstílust könnyedén eljátszanak (ezt is
megteszik). Kazán érezhetően azt is
elvárta volna tőlük, hogy kissé jobban, a
prózai színészek szintjén játsszanak. Ezt -
Péter Gizit kivéve - nem teszik meg. Nem,
mert nem akarják, hanem alig-hanem
azért, mert nem bújhatnak ki
operettszínészi bőrükből, ami egyenlő
azzal, hogy nagyon nehéz levetni a be-
idegzettségeket. Amiben mégis érezhető
Kazán sallangoktól megtisztító szándéka,
az az éneklés stílusa. A sokat gúnyolt
„operettes", édeskés, mesterkélt elő-
adásmód itt kissé letisztultabb, néhol
majdhogynem kemény, drámaibb módon
változik meg. Kazán alighanem elhitette
színészeivel, hogy minden látszat és
sablon dacára, e számokban végül is em

beri érzelmek nyilatkoznak meg, s azokat
és nem ezeknek az érzelmeknek a látszatát
kell érzékeltetni.

A kitűzött „maibb" hangvétel azonban
elsősorban néhány prózai színész „ven-
dégfelléptében" van jelen. Elsősorban a
sokak nem kis meglepetésére Bónit játszó
N. Szabó Sándor alakításában. Azzal nem
vádolható N. Szabó, hogy ki-tűnő
énekhangja lenne (bár tisztességgel
előadja számait), de alakításában nem is
ezen van a hangsúly. O először is a ka-
raktert keresi meg Bóniban, lehetőleg a
talán már Rátkai Márton, de főképp az
i954-es felújításban kiugróan jó Rátonyi
Róbert alakítása óta szinte kötelező sab-
lonok elhagyásával. Melegszívű, kedve-
sen bolondos, de nem gügye ez a Bóni;
arról nem tehet, hogy minden szoknya
után futnia kell, de ezt is olyan sármosan
teszi, mint egy csetlő-botló kamasz, aki
élete első nagy felfedezéseként jött rá
arra, hogy a nők - másmilyenek. Kitűnően
táncol, de nem akarja elhitetni, hogy ő
valamiféle pergő lábú ízig-vérig
táncoskomikus lenne. Amikor a színen
van, ő az előadás motorja; még a néha
erősen fád táncos lányokat is magával
tudja ragadni.

Hasonlóképp a karakteralkotás igényé-
vel közelíti meg Kerekes Ferkó alakját
Galambos György. Az ő alakításában azt
is érezni, hogy Feri bácsi nem tehet-
ségtelen ember, s azt is, hogy az orfeum-
lakói életforma egyszerre rettenetesen
vonzza és taszítja. Így a hajdani románc
Cilikével hihetőbb, s az is természetes-nek
tűnik, hogy kicsit ő is szerelmes Szilviába.
Miskát hasonlóképp prózai színész játssza:
Fülöp Mihály. A feladatot
karakterfigurának fogja fel, s mivel Miska
elég színes karakter, Fülöp játéka is kel-
lően érdekes, bár attól messze jár, hogy
komoly súlya legyen az előadáson belül.
Sem ő, sem Galambos nem rendelkezik
szép énekhanggal; Miska esetében ez nem
nagy baj, Kerekes Ferkónál inkább
hiányzik, hiszen neki két jelentős száma is
van.

Ami hiányzik Feri bácsinál énekben, azt
a rendezés megadja prózában; az I.
felvonás orfeumi búcsújelenetében végig
elmesélheti a szerelmesekről megírandó
regény tervezetét, s a felvonás végén is a
teljes szöveget mondja a kiürült orfeum
furcsa-szomorkás hangulatáról Miskának.
(Általában: Kazán talán sehol nem nyúl
hozzá a szöveghez.)

A pécsi előadás tehát úgy igyekszik
közel hozni a modernebb színház igénye-
ihez a Csárdáskirálynőt, hogy bizonyos

vonásokat letisztít a hagyományos sab-
lonokból, kiszűri a lehetőségekhez mérten
az édeskés-szirupos ízeket. A zenéből
indul ki, de ahol lehet, a prózát is érvény-
re juttatja. Meglepő viszont, hogy a
szöveg humorát, a poénlehetőségeket
gyéren aknázza ki. A nézőtéren alig
hangzik fel a nevetés, a „ziccerek" szinte
egyáltalán nincsenek kijátszva még a
mértéktartó határig sem. Nem nagyon
világos, miért van ez így. Talán „sal-
langnak" vélte Kazán a darab humorát?
Vagy úgy érezte, a Csárdáskirálynő ma-
tériájának ez a legszakadékonyabb része?
Nem tudni.

Végül is a Kazán által programként
vállalt elképzelések csak félig-meddig
realizálódnak az előadásban. Ami marad,
az nem több, mint az a könnyű fel-üdülés,
amit a darabban gyakran kortyolgatott
pezsgő mértéktartó fogyasztása
eredményezhet. A darab „el van játszva",
nincs benne semmi bántó, ki-rívó,
ízléstelen - de ezekből a tulajdonképpen
dicséretes negatívumokból nem adódik
össze semmi különösebb - akár vitára is
ingerlő - többlet.

Most - 2. variáns

Kaposvárott, ahogy mondani szokták,
egy más darabot játszanak. Annyira el-
térő ez az előadás a pécsitől - különösen
közvetlenül egymás után megtekintve -,
mintha valóban egy másik, átdolgozott,
átírt Csárdáskirálynő lenne. Pedig itt is
ugyanaz a Békeffy-Kellér-változat megy,
mint Pécsett; nincs változás a szövegben,
legfeljebb néhány húzás észlelhető (ezek
azonban nem lényegtelenek, mint látni
fogjuk), megszólal a zene is (a zenekar itt
lényegesen jobb és pontosabban mu-
zsikál, mint Pécsett), megvannak a meg-
felelő táncbetétek, s itt is telt ház van és
meleg „operettsiker", mint Pécsett. És
mégis : ez egy másik darab.

Mitől ? Attól, hogy az „átírás" itt egy
fiatal, még a diplomája kézhezvétele előtt
álló rendező, Ács János főiskolai hallgató
rendezői elképzeléseiben történt meg.
Ács, aki a múlt szezonban magyarországi
bemutatóként éppen Kaposvárott
rendezte meg Gombrowicz Esküvőjét,
mindenekelőtt abból indult ki, hogy a
Csárdáskirálynő is színpadi mű, ebben is
emberek szerepelnek, és ezek között
emberi kapcsolatok, konfliktusok,
vonzások és taszítások létez-nek.
Ezeknek az embereknek is megvan a
maguk karaktere, sorsa, életrajza, sőt
színpadi életük előtti, előélete is. Időn-
ként prózában, időnként zenében nyi-



latkoznak meg, de e két megnyilatkozási
forma nem üti, hanem kiegészíti egy-mást,
s kiegészíti az illető figurák karakterrajzát.
A Csárdáskirálynő tehát: dráma. No persze
nem Csehov vagy - hogy a bevezetőben
idézett Ady-jegyzetet idézzük - Rostand
vagy Herczeg Ferenc szintjén, de azért ez a
dráma is eljátszható, csacskaságaival,
komolykodásaival, humorával, kis könnyes
tragédiáival, néha már-már groteszk
keveredéseivel, félreértéseivel.

Ács ebben a közelítésben gondolta
végig a Csárdáskirálynő meséjét, figuráit,
szituációit, s az eredmény: a néző meg-
lepetve tapasztalja, hogy ezek a figurák
épkézláb emberek, hogy elfogadható
érzelmeik vannak, s hogy tulajdonképpen
teljesen lényegtelen, hogy mi a társadalmi
rangjuk: hercegek, grófok, öreg skriblerek
vagy sanszonettek, esetleg
orfeumtündérek. Ebből az is következik,
hogy tulajdonképpen a zene is csak egy - ha
igen lényeges is - a különböző összetevők
közül, mondhatni: első az egyenlők között.
Próza, muzsika és tánc így jóval
szervesebb egységet alkot ebben az
előadásban, mint azt egy operettben
megszoktuk. Ács a különböző elemeket
egységben látja és úgy is jeleníti meg.
Jóformán egyetlen számot, táncot sem
fejez ezért úgy be, ahogy azt operett-ben
befejezni szokás. Még a tapsokat sem várja
ki; ráviszi például a ,,Túl az óperencián ..."
érzelmes befejezésére a következő
jelenetet, atacca, s ezt a meg-oldást
többször is alkalmazza, ha túl édesnek érzi
az ízeket. Nem hagyja, hogy
beleszédüljünk a „romantikába". A
táncokban is (koreográfus: Széky József)
mindig található egy kis fanyarság, s
mindig előbb zárul a jelenet, mint hogy a
néző már puszta produkcióként, ön-álló-
független betétként nézné a táncot.

Az előadás milyenségét persze az is
alapvetően befolyásolja, hogy Ács kiket
választ szereplőkül. Egyáltalán nem tiszteli
a szerepsablonokat, s nem ope-
rettszereposztás az övé. De nem is eleve
perszifláló, kiforgató „ellenszereposztás".
Egyszerűen csak számba veszi a saját
elképzeléseit meg a színház rendelkezésre
álló erőit, és úgy szerepez, hogy a kettő
fedje egymást. Így aztán a kaposvári
Csárdáskirálynő már azzal is más lesz, hogy
például nem bonviván játssza Edwint,
hanem egy igen köznapi megjelenésű és
nagyon szerény ének-hangú fiatalember,
Medgyessy Pál; hogy az
operettszabályoktól eltérően Szilvia
alakítója nem szőke és dundi, hanem
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fekete és karcsú (Nagy Anikó), és bár jól
énekel, nem akarja elhitetni, hogy operai
hang. Bóniban sem a grófság és a kelekó-
tyaság dominál, hanem a rokonszenves
ifjonti svihákság és sváda meg a lefegyverző
szoknyapecérség (Spindler Béla néhol
akrobatikusan ügyes mozgású, kiválóan
táncoló, kellemesen éneklő és nagyon jó
humorú Bónija az előadás egyik talpköve).
Stázi is inkább enyhén hiszteroid
férfibolond, mint grófnő, (Csákányi Eszter),
és Miska is jobban be-válik vén kujonnak és
a szerelmesek összeboronálásán ügyeskedő
hoppmesternek, mint orfeumpincérnek
(Stettner Ottó). Egyedül Feri bácsi marad
meg rezonőrnek (Ács az ő I. felvonásvégi
szövegeit húzza meg a legkeményebben, de
ez is az elandalodás megelőzését szolgál-ja).
A Feri bácsit játszó Rózsa Tibor viszont az
előadás majdnem egyetlen operettszínésze
(s mint ilyen, kicsit feszeng is a más
színképű szereposztásban).

Külön tétel Cilike-Cecília. Ács fő figu-
rának látja, aki körül - ha már ilyen az
átdolgozás - minden forog. De úgy építi fel
a szituációkat körülötte, hogy emberi
mélységet ad az alakjának. Meg-keresi a
néhol csak célzáserősségű kapcsolatokat is.
Így kap sajátos hangsúlyt Cilike és Miska
hajdani viszonya (minden bizonnyal „volt
köztük valami"), így erősödik fel Feri bácsi
és Cilike hajdani vonzalma „a" nagy
szerelemmé, így kerül egy finom kis flört
érzékeltetése a szolgálattevő tábornok és
Cilike kapcsolatába vagy a Ferdinánd
főherceg és Cilike közti „barátság" igazi
voltának érzékeltetésébe. És így lesz az I.
felvonásban a régi változat III. felvonásából
előrehozott „Hajmási Péter. . ." mulatozás-
cigányozás helyett egy véletlenül újra
összekerült hármas - Cilike, Feri, Miska -
elrontott, kisiklott életének keserű
felidézése. Ekkor derül ki Ciliké-ről, hogy
mindent elérhet az életben, hercegné lehet,
csillagkeresztes dáma, egy főherceg
szeretője - de soha többé boldog nem lesz,
mert a rang és vagyon utáni törtetés már
örökre eltemette a hajdani Cilikét. Így értjük
meg, hogy Feri bácsi talán épp az
orfeumból - és tőle - elröppent Cilike miatt
nem lett soha igazán íróvá, s hogy már nem
is lesz, mert késő. S így tudjuk meg (a híres
dalba beiktatott plusz strófa jóvoltából is),
hogy Miskának is Cilike volt a nagy
szerelme, és hogy itt tulajdonképpen egy
furcsa háromszögről van szó; meg hogy a
főpincéri frakk nagyon is érzékeny embert
takar.

Hogy a jelenet az előadás csúcspontja s
mindannak a sűrítménye, amit Ács a
Csárdáskirálynőről mondani akar, az a
fentieken kívül elsősorban Olsavszky
Évának, Cilike alakítójának köszönhető.
Mély emberi drámát játszik el ebben a pár
percben, ráadásul olyan drámát, ami-nek a
szövegben nyoma se igen található, de mégis
benne van a figurában. A ki-tűnő színésznő
ugyanakkor nagyon jól érzi az arányokat is;
nem csinál tragikát Cilikéből, mert csak
annyit adagol a drámából, a drámai
színekből, amennyit ez a mű, ez a szituáció,
ez a figura elbír. De ez is annyira meglepő,
hogy nemcsak Cilikét, hanem az egész
darabot más, új fénytörésben látjuk tőle. S
végtére is: ez éppen elég.

A kaposvári előadás mindemellett nem
hiszi azt magáról, hogy megtalálta az
egyedül üdvözítő megoldást. Az elő-adáson
kívül ezt hangsúlyozza a műsor-füzet is.
(Szerkesztője: Havas Fanny.) A szecessziós
inda- és virágmotívummal díszített címlap,
az eredeti bemutató korát idéző - korabeli -
rajzok, nyoma-tok, szkeccsek és fotók
ízelítőt adnak az 1915-16-os K.u.K. világból;
abból a háttérből, amely előtt a darab annak
idején megjelent, s amit - akarva-akaratlan -
tükrözött is. Még inkább ezt húzza alá két
korabeli orfeumdal szövegének közlése.
Különösen érdekes Zerkovitz Béla Nem
mehet a háborúba című dalának szövege.
Gyermeteg militarizmusa és nacionalizmusa
jó példa a „nagy" irodalom (Ady, Babits stb.)
háborúellenessége és a bretli, az orfeum
olcsó hurrá-optimizmusa közti kiáltó
különbségre (bár megjegyzendő, hogy az
orfeum- és kabarédalok, jelenetek 1916-ban
többnyi-ra már nem ilyen tendenciájúak
voltak). Még érdekesebb az eredeti bemutató
után írt, egymással szöges ellentétben álló
kritikák idézése, valamint az a „történeti
visszapillantás", mely különböző idő-
szakokban a Csárdáskirálynőről írott kritikák
részleteit idézi. Ezekből kitűnik, hogy ez az
operett mindig is vitákat váltott ki, mindig
rajongtak érte és mindig csepülték, mindig a
műfaj csúcsának tekintették, és mindig
féltették tőle a magyar kultúrát, a magyar
színház-látogatók ízlését, a
kultúrforradalmat, a szocializmust. Mikor
mit.

A közönség egyébként Pécsett is,
Kaposvárott is, lelkesen, odaadóan, ki-pirult
arccal figyeli az előadásokat. Pé-

csett nagyon sok egészen fiatal gyerek is ott
ült a szülőkkel - hadd tanulják ők is a
„nemzeti operettet". (Vagy csak nem volt
kire hagyni őket?) Á kaposvári, érdekesen új
megközelítésű előadást pontosan úgy
fogadják, mint a majdhogynem teljesen
tradicionális pécsit. Ezen érdemes lenne
elgondolkodni. Azon tudni-illik, hogy egy
ennyire mindenki által szinte betéve ismert
mű esetében a nézők jelentős része látja-
hallja-e, ami a szín-padon történik, vagy
magában dúdolja a számokat, ahelyett, hogy
azt is nézné, milyen módon tálalják a
„nemzeti operettet". Lehet, hogy Adynak
hetvenhét év távolából is igaza van? Lehet,
hogy „mesélni kell a világnak, a szakállas és
pehelytelen gyermekeknek egyaránt", és
mellékes a mese minősége? Vagy az idézett
írás egy másik mondata lenne igaz: „Ha-
zugságot, édes hazugságot adjatok nekünk - így
eseng a mai tömegnek az a része, mely gyáva
vagy gyönge az új, erős, forradalmat zengő
igazságok befogadására"?

Hogy aztán ezt a hazugságot miért
igényeljük, s hogy miért véljük, hogy csupán
a Csárdáskirálynő és társai adják az „édes
hazugságot" - az már egészen más kérdés.
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