
me valóban élet-halál kérdéssé tették a
nézők számára a lovag állhatatosságát,
Gőz [stván (Oz, Vadkan, Róka) alakítása
nyomán.

Bár az epizódok önmagukban is eliga-
zították a gyerekeket, Merlin, a varázsló
(Bezerédy Zoltán) egy személyben narrá-
tor is volt. Szerepe szerint azonban inkább
előkészítette a csodát - az előadást.

Szívesen elhittük, hogy a világítás vagy
egy selyemfüggöny a várárokból
hálótermet, erdőrészletet, folyópartot
varázsolhat, azonban zavaró volt a dísz-
letátrendezés feltűnően sok hibája. Sajnos
rendkívül illúzióromboló volt az általam
látott előadáson a lefejezési jelenet. Hiába
volt ötletesen kitalálva, ha hántóan
ügyetlenül valósították meg. Korabeli
hangulatot keltett Sáry László zenéje, bár
talán nem kellett volna erőltetni az ének-
lést olyanokkal is, akik színészként jól
helytálltak, énekesként viszont kevéssé.

Az előadás értékei, a jó darabválasztás,
az illúziókeltő díszlet (Szegő György) és
az intenzív színészi játék ezen a délutánon
is sok új nézőt nyert Kaposváron a
színháznak.

Lofting-Schavajda: Dr. Dolittle és az állatok
(miskolci Nemzeti Színház)

Díszlettervező: Gecser Lujza m. v. Zene:
Mártha István. Jelmeztervező: Fekete Mária.
A mozgások tervezője: Somoss Zsuzsa. Ren-
dezőasszisztens: Balogh Erzsébet. Rendező:
Schwajda György.

Szereplők: Sallós Gábor, Horváth Zsuzsa,
Szirtes Gábor, Gáspár Tibor, Rudas István,
Tardy Balázs, Máhr Ági, Bánó Pál, Somló
István, Krivjánszky István, Agárdi László,
Major Zsolt, Mátyás Jenő, Zoltán Sára.

Dennis Scott: Sir Gawain és a Zöld lovag (ka-
posvári Csiky Gergely Színház)

Fordította: Forgách András. Zenéjét sze-
rezte: Sáry László. Zenei vezető: Fuchs László.
Díszlet-jelmez: Szegő György. Szcenika: É.
Kiss Piroska. A rendező munkatársa: Csóka
Zoltán. Rendező: Lengyel Pál.

Szereplők: Jordán Tamás, Máté Gábor,
Bezerédy Zoltán, Tarján Györgyi, Galkó
Bence, Lukács Csilla, Bal József, Gőz Ist-
ván, Stettner Ottó, Krum Ádám, Kamondy
Imre, Kristóf Kata, Cselényi Nóra, Dunai
Károly.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Mit bír az operett?

C sár dáski r á lynő M is k o lc o n

„Ne felejtsük el: Magyarországon az
utóbbi ötven évben két színházi produkció
pénztárához kellett kivezényelni a
lovasrendőrséget a tömeg ostroma ellen.
Ez a kettő: Az ember tragédiája és a Csár-
dáskirálynő! Bíztató jel!" E sajátos meg-
állapítás Vekerdy Tamástól származik. (A
színészi hatás eszközei - Zeami mester
művei szerint. Magvető, 19

74. p. 261.) E
vaktában kiragadott mondat azonban
mégsem indít arra, hogy meszszemenő
következtetéseket vonjunk le belőle.
Például azt, hogy Kálmán Imre műve
ugyanarra a magasztos polcra helyezendő,
mint nemzeti tragédiánk. Vekerdy
párhuzama korántsem szentségtörő,
csupán arra utal, hogy a közönség vágyik
a színházszerű színházra. A mozgás, a
zene és a szöveg együttesére, a totális
érzéki élményre. Ha ezt nem kapja meg
magas szinten, akkor megelégszik a
leromlott, sőt lerobbant változatokkal is.
Több évtizedes népmű-velői és
közművelői csőd bizonyítja: e téren nem
változtat a bűnbakkeresés. Hiába
gyalázzák az operettet, a zenés
fércműveket, hiába próbálják nevelni a
haszontalan közönséget, az ördögűzés
ezúttal sem segít. Ha a kulturális babonák
a magasból hullanak a fejünkre, akkor
bizonyosak lehetünk, hogy még a
giccsadót is lent kell megfizetnünk.
Idézett munkájában ezt is mondja Vekerdy
„A közönség - éppúgy, mint a gyerek -
nem tudja pontosan meg-mondani, mi kell
neki, de egészségesen jelzi annak a
számára, aki ismeri életének
törvényszerűségeit." M Mindettől persze
még rendkívül messze vagyunk. Egye-lőre
ott tartunk, hogy kevesebbet tudunk a
közönség természetrajzáról, mint a
legtávolibb csillagképekről. Éppen ezért
felelőtlenség lenne bármi-nemű
szentenciát megkockáztatni e témában.
Csupán felszínes megfigyeléseinkre
szorítkozhatunk, melyek arra
figyelmeztetnek, hogy egyes művek, mint
például a Csárdáskirálynő mindig és
mindenütt tetszik a nézőnek. E mű azok
közé az alkotások közé tartozik, melyeket
talán nem lehet elrontani, még készakarva
sem. E tekintetben az ókori

tragédiákhoz illetve Shakespeare művei -
hez hasonlítható.

Persze számunkra ez a kis idő - alig
másfél évszázad legalább annyira ta-
nulságos, mint a tragédia évezredei.
Először azért, mert szellemileg oly
beképzelt, dölyfös korunk semmit sem
kedvelt tán oly kitartóan, oly megkapó
állandósággal, mint éppen az operettet.
Amióta feltalálták a múlt századi Fran-
ciaországban, ahol is a bukásra álló
harmadik császárság vezető műfaja lett,
minden korszak rendre megörökli ezt az
egyre züllő, de mégis elnyűhetetlen
műfajt. Szerette az Osztrák-Magyar Mo-
narchia, a két világháború közötti Ma-
gyarország, trónra ültették a személyi
kultusz éveiben, majd néhány éves büszke
és duzzogó elzárkozás után, a hetvenes
évek közepétől ismét felfedeződött az
operett. Azok a művek, melyekről néhány
éve még mint közművelődési
bányarémekről emlékeztek meg a harcos
publicisták, s bemutatásukat szégyellték
szegény vidéki színházaink, ma országos
eseményekké váltak. Néhány éve, ha
például valaki valamely művelt fővárosi
társaságban csak kiejtette volna a száján
azt, hogy Marica grófnő vagy Mágnás Miska,
valószínűleg nemcsak hogy mélyen
megvetették volna, de oda teára soha
többé nem hívták volna meg. Ma
ugyanennek az előkelő társaságnak a
tagjai valószínűleg versengenek azért,
hogy minél okosabbakat mondjanak a
kaposvári Marica grófnőről vagy a miskolci
Csárdáskirálynőről. Ismét divatba jött tehát
az operett. Sőt, mi több, meg-indult a
kulturális emelkedés útján. Úgy járt, mint
a lenézett, megvetett utcalány, akit
egyszer csak felszednek a lámpa alól, ahol
eddig sétálgatott a köznép örömé-re, hogy
most aztán úri dámát csinálnak belőle. Az
operett karrierje eddig szédületes. Ma már
mondanivalója mélyére néznek,
megfosztják kedvesen üdítő ürességétől,
keserű életigazságokat bányásznak ki
belőle, átdolgozzák, átigazítják -
történelmi, társadalmi példázattá
formálják. Ha nem vigyázunk, egy nap a
drámai világegyetemet fedezik fel az
operettben. Kérdés persze, ki bírja jobban
a természetellenes természetátalakítást: e
bohókás zenés műfaj vagy mi.

Alig egy év leforgása alatt immár a
negyedik Csárdáskirálynő-bemutatót érjük
meg. Pécs, Kaposvár és Budapest után
most Miskolc lett klasszikus nagy-
operettünk újabb sikerének színtere. Ez
utóbbi bemutató egyébként minőségileg is
újat ad, hisz az utóbbi évek egyik



legmerészebb darabátszabási kísérletét is
ígéri. Ez a műfaj persze korántsem oly
kényes erre, mint az előkelőbb rokonság.
Egyetlen filológust sem láttunk még
lángpallossal őrködni a Csárdáskirálynő
szövegkönyve mellett, s a rajongó kö-
zönség is játszva elfogadta például a
Mágnás Miska változó végkifejletét vagy a
Kálmán-művek többféle változatát.
Minden kor hozzáteszi e művekhez a
maga csacskaságait - ezt hívják mesének
vagy összekötő szövegnek -, csak a zene s
a dalszövegek maradandóak. Érdekes,
Kálmán Imre muzsikáját vagy Gábor
Andor verseit még senkinek sem jutott
eszébe modernizálni, mi több, átigazítani.
Illetve a legújabb, a miskolci
Csárdáskirálynő, mely Hernádi Gyula
munkája, kismértékben ugyan, de ezzel is
kacérkodik. Persze csak néhány vers-sor
erejéig, de azért a pontosság kedvéért ezt
sem árt megjegyeznünk.

Egyéb is történt e miskolci előadáson:
Csárdáskirálynőnk minden valószínűség
szerint elérte azt a magaslatot, elnyerte azt
a rangot, melyről még a legvérmesebb
monarchikus időkben sem ábrándozhatott.
Annak idején a természetüknél fogva naiv
operett-szövegírók a tudásuk szerinti
legmagasabb pontra lőtték fel kedves
sanzonettjüket: herceg-nőt csináltak
belőle. Ma viszont olyasmi valósult meg,
mely messze túlszárnyalja oktalan
szövegírók, nagyravágyó orfeumtündérek
legmerészebb, legmonarchikusabb álmait
is. Nem kisebb személyiségek, mint
Hernádi Gyula és Jancsó Miklós nyúltak
hozzá a Csárdás-királynőhöz. Ez ma
nagyobb rang, mint-ha ama
feudálkapitalista időkben példának okáért
az orfeum leglengébb táncosnőjét egyik
pillanatról a másikra csillagkeresztes
hölggyé tették volna. Jelenkori
sznobériánk semmivel sem jobb, és
semmivel sem rosszabb, mint a szá-
zadeleji. A különbség csupán árnyalatnyi.
Akkoriban a császári ház tagjai szálltak alá
a kulturálisan alantas mulatóhelyek-re,
manapság viszont - minthogy nincs se
királyi, se császári ház - e demokratikusan
bombasztikus feladat az úgy-nevezett
magas irodalom és művészet képviselőire
vár. Egykor főhercegek epatírozták
boldogtalanul sápítozó fenséges
családtagjaikat, ma, haladottabb
korunkban, előkelő helyzetű művészek
izgatják és botránkoztatják a jámbor
közízlést illetve a türelmes és családias
kultúrpolitikát. Hernádi Gyula és Jancsó
Miklós a renitens Edvin herceg hű kö-
vetőiként követik szívük szavát, vagyis

azt a valamit, ami belsejükből vezérli
őket. A régi kiváltságosok orfeumi
hölgyeket vettek nőül, a maiak már
fejlettebbek: nem az orfeumot akarják
beépíteni a családba, hanem éppen for-
dítva, a családról, tehát a közösségről
óhajtják bebizonyítani, hogy nem más,
mint orfeum. Tetszetősen szép lázadási
képlet. Egyetlen hibája van: nagyon
elkésett. Nyilván azért, mert messziről
jött. De ez csupán magyarázat, a ténye-
ken nem változtat. Sejtésünk egyre erő-
sebb: mi lesz velünk, ha a polgári csöke-
vények látszatát sem lehet fenntartani? Mi
ellen fogunk akkor lázadni ? Mi lesz, ha
menthetetlenül elpusztul múltunk
lombikbébije? Vajon meddig lehet még
életben tartani e mesterséges szülöttet?
Mikor döbbenünk rá arra, hogy nem az a
művészi bátorság non plus ultrája, ha
valaki a huszadik század végén jól elveri a
port Viktória királynőn, Ferenc Józsefen
és úgy általában az Osztrák-Magyar
Monarchián. A kancsal mészáros persze
mindig magabiztos : minden rossz ütése
felér egy dogmával. Számítása csupán egy
dologban pontos: néha az, egészséges
szeműek éreznek zavart. Egyes korokban
épp normális voltuk miatt.

A miskolci Csárdáskirálynő újdonsága a
korábbi felújításokkal szemben az, hogy
sok év után Hernádi Gyula az első, aki az
eredeti szövegkönyvhöz nyúl vissza.
Pécsett, Kaposváron és nemrég
Budapesten a jól ismert ötvenes évekbeli
változatot játszották. Hernádi viszont
Stein és Jenbach nyomán teljesen újjá-
fogalmazta szeretett nagyoperettünket. Az
átdolgozás igen provokatív kíván lenni. A
véresen ironikus történelmet óhajtja
elegyíteni az operett cukros-mézes
világával. Az ötlet kézenfekvő. Az első
világháború szörnyű évei hemzsegtek a
jobbnál jobb operettbemutatóktól.
Miközben a katonák szurony-rohamra
indultak, izzadtak, véreztek, sebesedtek,
meghaltak, miközben a szegény hátország
éhezett, fázott, az úri közönség a
színházban andalító szerelmeken, buta
intrikákon, korhelységre buzdító
dallamokon szórakozott. Ez igencsak
törvényszerű. A végveszélyt sugalló
komor drámák rendszerint a
viszonylagosan békés, nyugalmas, bősé-
ges időkben születnek. Mivel a fenyege-
tettséget ilyenkor sokkalta jobban át-
érezzük, mint akkor, amikor már dúl a
harc. Ekkor ugyanis már nincs vesz-
tenivalónk. Kacagunk tehát. Ha nem is
mindig oly mélyértelműen, mint ahogy
arra a legnagyobb szatirikus-tragikus

művészek tanítottak. Némelykor inkább
csak nevetgélünk, annyira, amenynyire
erőnkből és tehetségünkből telik. Az
emberiség e tekintetben rendkívül
tökéletlen: kis tételben játszik még akkor
is, amikor a legtöbbről van szó.

Ezt a maga tartást a művész leggyak-
rabban hallatlan dühvel szemléli, minden
lehető eszközzel ostorozza. Ilyesféléről
számol be a SZÍNHÁZ 1969. augusztusi
számában Molnár Gál Péter. Grizettek
srapneltűzben című cikkében a követke-
zőket írja: „Amikor öt évvel ezelőtt a
belga közönség összeverekedett a Víg öz-
vegy premierjén, és Lehár lágy melódiái
közben felháborodásukban összetörték a
brüsszeli Operaház székeit, a zenés műfaj
történetének fontos és jellemző pillanatá-
hoz érkeztünk el. Maurice Béjart rendezte
ezt az emlékezetes Víg özvegyet, szándéko-
san provokálva méla közönségét. A frak-
kos nagyestélyis történet színpadi elbeszé-
lésében Glavari Hanna és Daniló duettje
hirtelen megszakadt, helyette srapneltűz és
gépfegyverropogás hallatszott, a hát-térből
az első világháború belga katonái
szuronyrohamot intéztek a nézőtér el-len,
és a Chez Maxim' díszletéi körül egy
1917-es páncélos tört elő, az előkelő
vendégek helyett pedig véres kötésekkel
ellátott, halálhörgést hallató ágyútöltelé-
kek jelentek meg."

Mindehhez képest a magyarországi
operettrevízió persze hogy csak gyer-
mekjáték. Hernádi Gyula és Jancsó Miklós
nem tesz többet, mint megfejeli az eredeti
cukros történetet egy másik érzelgős
regénnyel. Az ő megfogalmazásukban
Edvin és Szilvia szerelmi története
párhuzamos Ferenc Ferdinánd és Kotek
grófnő morganatikus házasságának
érzékeny regényével. Az átdolgozó és a
rendező persze nem csúfítja el Kálmán
Imre operettjét a valóságos, véres
végkifejlettel. Kicsit kirándulnak a
történelembe, aztán teljes szívvel meg-
csinálják az orfeumi befejezést. Izgalom-
ról tehát alig van szó, csak viccel a bácsi,
ahogy mondani szoktuk. Csak egy kicsit
elvertük a port a Monarchián, a régieket új
faviccekkel cseréltük ki, végül is ez a
világ sora. Kálmán Imre dallamait ezúttal
is szívesen hallgatjuk. Közben
elmélkedhetünk: az orfeum és az uralko-
dóház között tán soha nem volt ily kicsiny
a távolság, mint éppen a mi korunkban.
Hernádinak és Jancsónak voltaképp
teljesen igaza van: győzött a forradalom,
nincsen többé hierarchia. Legalábbis ami
az értékeket illeti. Csak hát erre nem kell
annyira büszkének lennünk.


