
különös elragadtatása pedig azt az örömöt,
hogy végre találkozott egy ideális
férfipéldánnyal. Uralkodói teendőit most
méla undorral látja el, monoton hangon
adja ki az utasításokat, szeret-ne hamar túl
lenni az uralkodásra szánt kötelező időkön,
országos gondjait minél hamarabb új
szeretője ölelésében elhessenteni. Két karja
máris hadnagya köré fonódik,
macskasimulással. Hangja csak jóval
később válik ércessé és kegyetlen-né,
amikor az a politika ügyeibe akar
beleszólni. Ezt nem viseli el. „Nagy
gondjait" nem hajlandó megosztani „kis
hadnagyával".

Csomós Katalinja mégsem igazán sze-
relmes, hiszen forró éjszakákat tölt el más
férfiakkal is. Nincs erkölcsi érzéke. Nagy
tirádájában erkölcstelenségét, mohó férfi-
vágyát egy népét szerető tyúkanyó adako-
zásává ideologizálja. Ám ebben is olyan
elragadó és ellenállhatatlan, hogy minden
cselekedetét elfogadtatja. Kisujja köré
csavar mindenkit, játékszere az egész
férfinem, a paraszttól a nemesemberig.
Politikai meggondolás és csorbát szen-
vedett női hiúság egymást kergetve mun-
kál benne, amikor Alekszejt börtönre
kénytelen ítélni. Szenved, sajnálja magát,
de önirónia van e vesztettségben is.
Enerváltan legyint, szomorúan borul
kancellárja nyakába, hogy o t t zokogja ki
magát. De nem tart soká a bánat, a francia
követ megjelenése fölszítja szunnyadó
nőiességét. A rezignáció ködfátyolán át
újra képes könnyed és fesztelen
csevegésre. Gyönyörű fehér ruhájában
jelenik meg, új csatára készen fogadja a
gyanútlan áldozatot. Kutyaharapást
szőrivel. Most kiélvezi az intellektuális
találkozás és társalgás örömét. Már csak
valami halvány árnyéka sejlik át rajta a
szomorúságnak, az emlékezés-nek,
néhány pillanatra még elmélázva
Alekszejre gondol, aztán egyre jobban
beleéli magát az új kalandba: elmondja,
milyen magányos, mennyire vágyik egy
jó barátra. A szöveg a közönségnek már
ismerős, a fiatalember most hallja először.
A rítus ugyanaz, minden kezdődik elöl-
ről...

Biró Lajos-Lengyel Menyhért: A cárnő (Petőfi
Színház, Veszprém)

Rendező: Sík Ferenc m. v. Dramaturg:
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m. v. Jelmeztervező: Hruby Mária.
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Offenbach az alvilágban

A Párizsi élet a Vígszínházban

A múlt század második felében, a francia
nagyopera paródiájaként megszületett az
operett. Ezután szédületes karriert futott be
e bűbájosan könnyed és könnyű műfaj. A
kezdetben vakmerően gunyoros operett -
melynek első világhírű mestere Jacques
Offenbach volt - vezető műfajnak
számította franciaországi második
császárságban, az Osztrák-Magyar
Monarchiában, továbbá a kelet-európai
személyi kultusz éveiben. Az évtizedek
során az operett elveszítette franciás
pikantériáját, parodisztikus jellegét. Aki
ezt a műfajt csupán Lehár Ferenc, Kálmán
Imre és Huszka Jenő művei nyomán
ismeri, az minden bizonnyal el-
csodálkozik, ha akár csak milliméternyi
csúfondárosságot is emlegetünk avagy
netán számon kérünk. A mi operettünk
valóban édeskésen nagyzoló. Egy elkésett
nosztalgiahullám tökéletes terméke. Azok
az életérzések, melyeket a francia
nagyoperett kacagás tárgyává tett a múlt
században, nálunk még akkor is trónra
kerültek, amikor már többszörösen
túlhaladták a nyugdíjkorhatárt. De ez sem
volt elég. Logikusan az operett békés
végelgyengülésének kellett volna
elkövetkeznie. Nem ez történt. A ter-
mészetes halál és a kitermelt értékek
normális átörökítése helyett a hisztéria és a
lázadás korszaka jött el. Kemény,
kíméletlen és terméketlen harc következett.
A barikádokon elvéreztek a zenés színház
használható hagyományai, új eszközök
nem születtek - se jók, se rosszak. Az
operett afféle fantom-céltáblává vált. Már
alig létezett, amikor még ellene harcoltunk
a leghevesebben. És a legfrissebb jelek
szerint még mindig ez a műfaj a
legjövedelmezőbb célpont. A nagyoperett
lassanként a régi jó angol szövetből készült
átmeneti kabátokra kezd hasonlítani: isten
tudja, hányszor lehet még kifordíttatni,
még hány vidéki szabómester él meg az
átszabatásból. Ez önmagában még nem
lenne baj - csupán érthető szegénység -,
bosszantó igazságtalansággá akkor válik,
amikor még jól el is verik a port azon a
művön, melyet a büszke átdolgozók
egyszerű ugródeszkaként használnak. Mert
pél

dának okáért mit tehet arról Offenbach,
hogy a modern színházi életben itt-ott
pangás mutatkozik. Egy modern drámaíró
miért nem ír darabot saját kútfőből. De ha
már puskázik más mesterektől - mely
önmagában még egyáltalán nem el-vetendő
vagy megvetendő módszer -, miért nem
tudja feledtetni a forrást, miért nem
izgalmasabb annál, amit bírál, annál, amin
gúnyolódik. Hisz Offenbach, aki maga
parodista volt, éppen azáltal vált jelentős
mesterré, hogy jobb, érdekesebb tudott
lenni annál a műfajnál, melyet a zenei élc
tárgyává tett. Modern átdolgozói alig
követik példáját. Majdhogynem az eredeti
folyamat fordítottjának lehetünk tanúi.
Mintha az operettből a bombasztikus
nagyoperett felé mennénk vissza. Ennek
jelei mutatkoztak a Vígszínház évadzáró
bemutatóján. A szín-ház Göran O.
Eriksson, svéd szerző Párizsi élet című
színművét játszotta Be-reményi Géza
átdolgozásában. Eriksson jó szándéka
vitathatatlan. Szép és nemes erkölcsi,
politikai példázat a Párizsi élet. Az ötlet is
bizarr. 1871 őszén, a második császárság és
a párizsi kommün bukása után újra éled a
színház. A színpadon a Szép Helénát
próbálják, sebzett és sértett lelkű művészek
igyekeznek regenerálód-ni, dolgozni,
vigaszt keresni a pajkos szatírában, amikor
a bőrükön kell tapasztalniuk, hogy a
történelem korántsem pajkos jelenség, a
szatírához pedig az ő helyzetükben még a
legbölcsebb filozófus keserűsége is
elégtelen volna. Pa-pírforma szerint ez a
helyzet jó drámát ígérhetne.

Ami megvalósul, mégis a széttöre-
dezettség érzetét kelti, furcsa és érdekes
helyzetek sorozatát látjuk, a poénok, a
látványosságok sem hiányoznak, az
eredmény ennek ellenére az, hogy a svéd
szerző mondanivalóját csupán elméletileg
követjük, gyakorlatilag csak Offenbachot
élvezzük. Eriksson becsülettel megírt
színházi műhelytanulmánya időnként na-
gyon is fárasztó szemináriumként hat.
Lehet, hogy a Szép Heléna részletei --
melyek itt előadatnak - üresek, és nél-
külözik mindazt a mélységes értelmet,
melyet egy modern színháznak ki kellene
fejeznie - de legalább izgalmasak, ta-
lálékonyak, lekötik és felvillanyozzák a
nézőt. Eriksson nem tudta kikerülni az
efféle feldolgozások legnagyobb veszélyét.
Történelmi és politikai melodrámát írt,
melyhez a Szép Heléna próbája szolgál
közjátékul. A szerző oly elszántan haj-
szolja a komoly, sőt komor mondani-
valót, hogy ez az erőszakolt igyeke-



zet már-már teljesen. megakadályozza
abban, hogy bármi, komolyan vehetőt is
mondhasson. A történelmi háttér válik
operettszerűen gyermeteggé, ké-
peskönyvszerű illusztrációvá. A Szép
Heléna jelenetei dramaturgiailag meg-
komponáltak, míg az úgynevezett
életszerű színpadi akciók kissé szétszórt
benyomást keltenek. Eriksson színházi
légkört kíván ábrázolni, méghozzá olyan
szín-házi próbahelyzetet, melynek egyik
állandó zaklató tényezője az odakint tom-
boló véres valóság. Ez a szerkesztési mód
hálás, általában hatásos és népszerűn
Sikerének egyik. nagy titka az, hogy az
efféle szétforgácsoltságot nem lehetséges
szétforgácsoltan ábrázolni. Ez az a
dramaturgia, mely a legszigorúbb írói
fegyelmet, szöveg- és helyzetérzé-
kenységet követelí meg. Ez a színda-
rabforma különösen. az utóbbi években.
vált nálunk kiemelten kedveltté. Egyik
legtökéletesebben megfogalmazott példája
Bulgakov Biborszigete volt. Hasonló
formában - bár egészen másfajta tarta-
lommal - íródott a Tribádok éjszakája is. E jól
sikerült darabok bizonyítják, hogy a képlet
önmagában nem hibás. Az effajta művészi
lelkiismeret-vizsgálat, illetve túláradó
vallomáskényszer, lehet felkavaró. Egy
brigádnapló is hordozhat katartikus
elemeket, ha maga a munka, az alkotás
feszültséggel teljes. És éppen ez az a
mozzanat, mely alig található meg
Eriksson egyébként igen mozgalmas
színművében. A szerző csu-

pán műhelyforgácsokat szór elénk.
Megtudjuk, hogy a színész élete
korántsem fenékig tejfel. A színen
megjelenő mű-vészek küzdelmei
azonban túlnyomó-részt megmaradnak a
kellemetlenségek szintjén. Az egyetlen
művész Betty Lamarchand, aki valóságos
tragédia letéteményese lehetne. De az ő
sorsa túl-ságosan iskolásan jelenik meg
előttünk ahhoz, hogy megrendítsen,
részvétet keltsen. Sajnos, az a szomorú
benyomásunt., a történelem
szempontjából teljességgel mindegy,
hogy az itt ábrázolt társulat bemutatja
Offenbach operettjét vagy sem, A jelzett
dátumhoz, 1871-hez akkor sem lenne
több közük, ha nem az olyannyi-ra
lenézett könnyű. műfajban kellene te-
vékenykedniük.

Valló Péter nagyvonalúan igyekszik

megrendezni a darabot. Az alapgondolat
sejthető, azonban ez a darab még-sem
elég erős ahhoz, hogy a rendező
nagyszabású színpadi elképzeléseit szár-
nyára vegye. Kicsit olyan ez a rende-
zés, mintha valaki a gombhoz venné a
kabátot. A színmű körülbelül egy fel-
vonásnyi terjedelmet kitöltő kamara-
mondanivalóját óriási színpadi appará-
tussal és tiszteletreméltóan energikus
színészi munkával adják elő a művészek.
A néző minden pillanatért hálás, melyet
Ruttkai Évának, Szabó Sándor-nak
köszönhet. Bács Ferenc megkapó bájjal
hitelesíti Verne Gyula figuráját, aki
igencsak ,kimódolt dramaturgiai ötlet
folyományaképp bolyong ebben a da-
rabban. Kútvölgyi Erzsébet hősiesen
küzd - enyhén szólva - sematikus sze-
repével. Korrekt alakítást látunk Földi
Teritől, Hernádi Judittól, Szombathy
Gyulától, Szilágyi Tibortól. Persze a

leghatásosabb, azaz legszínházszerűbb
pillanatokat szinte kizárólag csak az ere-
deti Offenbachnak köszönhetjük. Egész-
séges művészi ösztönüktől vezetve a
rendező és a színészek is e jelenetek-ben
voltak igazán elemükben.

Göran O. Eriksson: Párizsi élet (Vígszínház)
Kunos László fordításának felhasználásával
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