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Sullivan és a többiek

A sokáig sutba dobott operett műfajáról,
illetve annak sorsáról elmélkedve Szek-
rényesy Júlia a SZÍNHÁZ-ban a követ-
kezőket írja: „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." Rövid, de sokat-
mondó summázása annak a ténynek,
hogy napjainkban az operett mintha újra
keresné az őt megillető helyet. (Gondol-
junk csak a tavalyi évad négy Csárdás-
királynő-bemutatójára vagy a rádió tizen-
öt részes Offenbach-ciklusára!) Persze
nincsenek illúzióink! z operett nem a
huszadik század alkonyának műfaja, de
tudomásul kell venni, hogy kultúrtörté-
netileg nézve nem szabad letagadnunk,
hanem a maga értékeinek megfelelően és
mai igényünkhöz igazítva meg kell őriz-
nünk magunknak és utódainknak.

Ezt a megőrzési szándékot és a múlt
iránti nosztalgiával vegyes tiszteletet
érezzük, amikor végigolvassuk Alan
Hyman nemrégiben megjelent angol
nyelvű könyvét az angol operett kiala-
kulásáról és fénykoráról. Magyarorszá-
gon oly keveset tudunk a századfordulón
nagyon is divatos és helyenként figye-
lemre méltó zenei értékeket megcsillog-
tató angol operettről és annak művelői-
ről, hogy érdemes röviden bemutatni
Hyman lendületes és sok tekintetben
hézagpótló munkáját.

A szerzőnek elsősorban nem az a célja,
hogy a címben szereplő Arthur Sullivant
és operettjeinek (vagy vígoperáinak?)
szövegíróját, William Gilbertet bemu-
tassa rövid, de annál tartalmasabb pályá-
juk felvázolásával, hiszen ezt más biog-
ráfusok és zeneszakértők már megtették,
hanem inkább azt a vonulatot igyekszik
végigkövetni, ahogyan az angol zenés
műfaj az ismeretlenség homályából kü-
lönféle tehetséges menedzserek, zene-
szerzők és szövegírók közös munkájával
eljutott a világhírnévig.

A „történet" tulajdonképpen még a
múlt század közepén kezdődött, amikor
az angol színpadot is a francia operett
uralta. Több kezdeti sikeres és kevésbé

sikeres próbálkozás után a döntő fordulat
akkor állt be, amikor egy fiatal, lele-
ményes koncertügynök (és egyben zene-
szerző), majd az 1881-ben felépült és vi-
lághírűvé vált Savoy Theatre igazgatója,
Richard D'Oyly Carte felismerte, hogy
Gilbert és Sullivan közösen olyan műve-
ket tudnának írni, amelyek egészen új
hangot jelentenének a szigetország szín-
házi világában. Elképzelését sikerrel meg
is valósította, és a sorozatosan megszü-
lető Savoy-operettek (a nálunk is játszott
Mikádó, a Pannifer kapitány, A gárdista
stb.) szinte egy csapásra meghódították
előbb az angol és amerikai, majd az
európai közönséget.

A kor másik jelentős ímpresszáriója -
aki ugyancsak zeneszerzőként kezdte
pályafutását - George Edwardes volt, aki
„a Gaiety (Színház)-ba való érkezése után
néhány év alatt. . . forradalmasította a
londoni zenés színdarabok stílusát" (Alan
Hyman: Sullivan and his Satellites; 64.
o.). Edwardes-ra tulajdonképpen
nehezebb feladatok vártak, hiszen a Gaie-
tyben éppen Gilbert és Sullivan helyett
kellett olyan szerzőket megnyernie, akik
legalább olyan s ie r t biztosítanak a szín-
háznak, mint a 'már akkor híressé vált
szerzőpáros. Hyman szerint Edwardes-
nak éppen az volt a szerencséje, hogy be
kellett töltenie egy nagy űrt a Gaietyben,
mert ily módon „tulajdonképpen felta-
lálta a könnyű műfaj egyik új formáját,
amelyet musical comedy néven isme-
rünk" (i. m. 105. O.). (Ez természetesen
nem azonos a ma is ezen a néven ismert
zenés játékkal!) z ő igazgatása alatt vált
ismertté Sullivan egyik legérdemesebb
vetélytársa, Sidney Jones, akinek
könnyed, sok humorral teli operettjeit
nálunk is többször játszották (A gésák, A
görög rabszolga, San Toy stb.).

Az angol könyvnek az a legnagyobb
érdeme, hogy a fent említett zeneszerző-
kön kívül megfelelő hangsúllyal mutatja
be a kor olyan más alkotóit is, akik ugyan
nem lettek világhírűek, de Sullivan és
Jones mellett részesei voltak az angol
operettet megteremtő és sikerre vivő fej-
lődési folyamatnak. Az olyan nevek,
mint Edward German, Lionel Monckton,
Ivan Caryll, Edward Solomon stb. ugyan
ma már kevésbé ismertek, de
színháztörténeti szempontból minden-
képpen ott van a helyük a két legismer-
tebb zeneszerző mellett. Jelentőségüket
méltatva Hyman a következőket írja:
„Sullivan könnyűzenéjéhez legközelebb
állt Sir Edward German, Sidney Jones és
Lionel Monckton. az volt a balsze-

rencséjük, hogy nem volt olyan szöveg-
író, aki felért volna Sullivan nagyszerű
munkatársával, W. S. Gilberttel" (i. m.
200. O.), Ennek ellenére a szerző - helye-
sen - fontosnak tartja a librettisták rövid
bemutatását is, amit a színháztörténet
általában elhanyagol. Megismerkedhe-
tünk Adrian Ross-szal, akit Gilbert után a
legjobb szövegírónak tartottak (és aki
mellesleg A víg özvegy angol változatának
szövegírója volt), Percy Greenbankkel,
Owen Hall-lal ( A gésák és A görög rab-
szolga szövegírójával), aki „civilben"
ismert színikritikus volt, James Tannerrel
és még sorolhatnánk a neveket.

z egyes operettszerzők bemutatása
mellett a szerző nem feledkezik meg ar-
ról, hogy az operett fejlődésvonalát vala-
hogyan magyarázza, indokolja is. Helye-
sen mutat rá arra a tényre, hogy amikor a
múlt század utolsó évtizedében Gilbert és
Sullivan operettjeinek sikere kezd el-
halványulni (persze csak viszonylagosan),
ez elsősorban azzal magyarázható, hogy
„a közönség ízlése megváltozott, és so-
kan kívántak a Gilbert és Sullivan zené-
jénél könnyebb típusú muzsikát" (i. m.
1i6. o.). Lényegében ez a változás adta
meg a lehetőségét annak, hogy a Sidney
Jones, Monckton, Caryll stb. által létre-
hozott - zeneileg is igénytelenebb - mű-
vek, az ún. musical comedyk meghódít-
sák a közönséget. Sokáig azonban ezek
sem uralhatták a színpadokat, mert ha-
marosan újabb döntő fordulat következik
be Anglia könnyűzenei világában: az
1910-es években betör az amerikai
ragtime, majd a következő évtizedben a
jazz, amelyek egy csapásra félretolták a
hamar megmerevedett operetteket.

Bár a könyv végén találunk egy rövid
bibliográfiát, a Gilbert- és Sullivan-ope-
rettek premierjeinek adatait tartalmazó
listát, valamint a könyvben előforduló
operettek és szerzők indexét, úgy érez-
zük, filológiai szempontból sok hiányos-
ság maradt a műben, ami már csak azért
is sajnálatos, mert néhány adat csak itt
fordul elő, de az adatok itt sem teljesek.
Célszerű lett volna például a szerzőkre
vonatkozó legfontosabb tényeket valahol -
lábjegyzetben vagy függelékben
összegyűjteni, amivel a tanulmány értéke
a tudományosság rangjára emelkedhetett
volna.

(Alan Hyman, Sullivan and his Satellites. A
Survey of English Operettas 1860-1914;
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