
misül, mert praktikáira fény derül. Mind-
ezt Gregor úgy adja elő, hogy szinte
mindvégig komoly marad, csak belülről
mosolyog az együgyűek hiszékenységén.

Réti Csabáról A sevillai borbély Alma-
vivájaként azért nem szóltunk külön, mert
ezt a roppant muzikális, jól képzett
művészt, aki hosszú ideje a szegedi tár-
sulat egyik legrangosabb tagja, nem akar-
tuk elmarasztalni, az udvarias frázis pedig
méltatlan hozzá. Most azonban kény-
telenek vagyunk megmondani, hogy a
művésznek korábban megbírált fogyaté-
kosságai, például az erősen forszírozott
magas hangok, a dallamívek megtörése,
megbicsaklása, már-már modorossá váló
túlzásai ezúttal ismét kiütköztek. Olyan
sokszor láttuk-hallottuk - nem utolsó-
sorban oratóriumokban - kitűnő formában
Réti Csabát, hogy őszintén remélhetjük:
keményebb önkontrollal és nagyobb
művészi fegyelemmel visszatalál régebbi
jó formájához.

Gurbán János, Halászi Éva, Szakály
Péter, Karikó Teréz, Szabady József és
Lazi Júlia jól megoldott epizódjai mellett
külön elismerés illeti Bárdi Sándort, aki
egy könnyen a ripacskodás felé tévedhető
figurát nagyon jól teremtett meg Smetana
operájában. A dadogós Vencelt énekli-
alakítja, anélkül, hogy rájátszana az
amúgy is mulatságos figurára; ő úgy méla
és bamba, hogy közben érezteti, alapjában
véve a hebegő parasztfiú melegszívű
ember.

A kitűnően előadott opera falusi udvarát
Varga Mátyás színes fantáziája tágította ki
egy jellegzetes cseh falu agórájává, ahol a
pergő események lezajlanak, a szereplőket
pedig, különösen a tehetséggel
közreműködő táncosokat Molnár Zsuzsa
öltöztette tarka köznapi és ünneplő
ruhákba. A színlapon örömmel fedeztük
föl rendezőasszisztensként Horkits
Erzsébet nevét; örömünk annak szólt,
hogy a színház ily módon is meg-becsüli
tapasztalatokban gazdag művészeti titkára
- és hadd legyek elfogult: a Szegedre
látogató kritikusok legszívélyesebb
háziasszonya - tevékenységét.

RÁCZ GYÖRGY

Operettvilág

E sorok írója nem szaktudós és nem kri-
tikus, mindössze szereti az úgynevezett
könnyű műfajt, és élete egy szakaszában
szorgalmasan művelte is azt. Megalkotta a
rádiósoperettet, s ezen belül meg-szerezte
a Rádiónak a máig is egyetlen Kossuth-
díjjal jutalmazott zenéjű daljátéknak, a
Csinom Palkónak megérdemelt sikerét. Egy
éven át volt a Fővárosi Víg Színház
művészeti vezetője, ahol először lépett
pesti színpadra Rajz János, és életé-ben
utoljára Medgyaszai Vilma, s ahol egy
éven belül két revü ment százötven-
százötven előadásban: a Peleskei nótárius és
a Címe ismeretlen. Kétszemélyes, egész
estét betöltő zenés vígjátékát (zene:
Csanak Béla) száz alkalommal játszotta az
akkori Bartók Teremben, és százszor or-
szágos turnén Tábori Nóra meg Horváth
Tivadar; Kecskemét nemcsak bemutatta,
de még ugyanabban az évben fel is újította
Tamássy Zdenkóval írt operettjét, a címe:
A boldogságra jól vigyázz! volt, és a József
Attila Színházon kívül Békéscsaba és
Szabadka is játszotta Csiky Gergely
Kaviár című bohózatát, amelyet Fényes
Szabolcs és Szenes Iván társaságában
ültetett át zenés színpadra. Végül, de nem
utoljára, ez év nyarán a Zichy-kastélyban
immár hatszázadszor adják elő
határainkon belül Lehár A mosoly országa
című romantikus nagyoperettjét, s ennek
megújított szövegkönyvét is e sorok írója
„követte el".

Elegendő érv ez az alábbiak megírására?
A műfajt szeretem és féltem, éppen úgy,
mint az azt központilag művelő
intézményt. S ez azért nem kevés.

Szezonvég áprilisban .. .

Operettország vagyunk - szoktuk rossz-
májú és igaztalan pestiesen mondani, ami
persze csak annyira igaz, mint mondjuk a
rendőrviccek. Van viszont hazánkban egy
operettvilág, még ha sokan rosszallják is
ezt, még többen (sajnos a hivatásos
kritikusok nagy része) tudomást sem
akarnak venni róla. . . És e világ fővárosa
a Fővárosi Operettszínház, minden vidéki
színháznak (vagy szerencsére csak
majdnem mindegyiknek) ez a bevételt

gyarapító példaképe; minél több profitot
hoz, annál többet tudunk az úgynevezett
komoly műfaj istápolására fordítani. Hi-
szen volt e színháznak egy olyan - sze-
rencsére hosszú - korszaka is, amikor száz
előadás mindössze félsikernek számított,
és olyan politikai, műfajellenes légkör is
volt, amikor egy darabot csak Révai József
mindenható tapsa és nevetése avatott
sikerré, hozott vissza a szándékosan
előidézett és megjósolt bukásból.

Már-már úgy tűnt, hogy ez a színház
most, a Luxemburg grófja harmadik (1)
szereposztásával és negyedik (!) prima-
donnája bemutatkozásával jószerivel áp-
rilisban befejezte ez évi munkáját, ám a
szezon legutolsó heteiben lezajlott
musicalbemutató, a Kaméleon, mégis fi-
gyelmet érdemel. Ami magát a revü-
musicalnek hirdetett művet illeti, arról így,
pár mondatban sok jó nem mond-ható el.
Ami a műfaj-, illetve szóösszetétel
második részét illeti: a színjáték szö-
vegrésze meglehetősen sematikus, a jel-
lemek még az úgynevezett könnyű mű-
fajnál is szokatlanabb módon kontúr-
talanok és sablonosak, a társszerző-ko-
reográfus viszont önmagának állított fel a
műfaj elsődlegesnek feltüntetett
jellegzetességének, a revünek áthidalha-
tatlan akadályokat: pufajkában, ballonban,
micisapkában, de még szatirikusnak
elképzelt magyarosch táncképekkel sem tud
a sokkal többre hivatott és képes Bogár
Richárd mit kezdeni; a legtöbbet még a
darab alkotói közül Máté Péter valósított
meg a maga módján: zenéje kellemes,
néha slágerképes, és kulturáltan
hangszerelt.

Sokkal több örömet szerzett azonban az
a néhány észrevétel, amellyel némely
színész munkáját a későbbiekben írottak-
kal szemben magasabbra értékelhetjük.
Vonatkozik ez elsősorban Kovács Zsu-
zsára, aki mintha ebben a szerepben mu-
tathatta volna meg először, hogy mire és
az eddigieknél mennyivel többre is képes,
és Pagonyi Jánosra, aki kiemelkedő pálya-
kezdőből sok önpusztító év után ismét
legjobb formáját mutatja: alakítása messze
felülemelkedik a megszokott ope-
rettsablonokon. Kisugárzása még
darabbeli partnerére, Benkóczy Zoltánra is
hat: most először láttuk őt epizód-
szerepében mértéktartónak, eredetinek,
ízlésesen visszafogottnak; Udvarias Ka-
talin fokozottan igazolta szereplésével,
hogy nem primadonnaalkat, hanem je-
lentős jellemszínész, és Varga Tibor is
csak megerősítette kitűnő karakterizáló-
képességeiről alkotott korábbi vélemé-



nyünket, Gárday Gábor pedig kivételesen
nem énekesi, hanem színészi arculatát
mutatja, nem is rosszul; kár, hogy
képessége főként egy, évtizedeink ki-
emelkedő és immár halott művészének
kifigurázásában teljesedik ki, pedig az
említett kiváló prózai színész éppen eze-
ken a deszkákon aratta egyik legnagyobb
zenés sikerét, a My fair ladyben. A sze-
reposztás bőkezűségét igazolja, hogy pár
mondatos szerepre is olyan jellem-ábrázoló
vállalkozott, mint Hadics László; Póka Éva
viszont - bőséges rádió-és
tévébeharangozás után - sem tudta sajnos
igazolni, hogy született revüprimadonna-
alkat. Legjobban talán énekes-női
mivoltában állt helyt (bár a mikro-
fontechnika sokat levon az igazságos
ítélkezés lehetőségéből), de játékkészsége,
tánctudása s ami e műfajban mindennél
fontosabb: személyének szerényen hódító,
kevéssé varázsos kisugárzása is sok
kívánnivalót hagy maga után: revü-
primadonnaként helytállni még kevesek-
nek sikerült széles e hazában, s mi egye-
lőre csak jóakarattal szurkolhatunk a
művésznőnek, hogy megtalálja a maga
szerepkörét, műfaját.

Horváth Zoltánnak most nyílt először
ezen a színpadon alkalma, hogy rendezői
képességeinek (bár most is mások által
felállított korlátok között) méltó képét
mutathassa; érdekes, hogy ez leginkább
abban a bravúrnak tűnő jelenségben
mutatkozott, ahogy tánckari tagok nem is
jelentéktelen prózamondásában jellemeket
tudott építeni, figurákat teremteni.

Az erősítést, támogatást megérdemlő
zenekar a régebbi példához (Figaro
házassága!) most segítség helyett ismét
méltatlan lebecsülésben részesült: a zene
magnószalagról szól, s ha ez - zenés szín-
házban érthetetlen módon - divatjelenség
lehet, az már semmiképp sem érthető,
miért énekelnek az e műfajra predesztinált
művészek playbackről, az egész pro-
dukciónak (a befedett zenekari árokkal)
valamiféle művi megoldást kölcsönözve.

És akkor még a történet néhány fel-tűnő
politikai tévedésére (az igazolóbizottságok
nem az államosítás évében, hanem három-
négy évvel előbb működtek stb.) nem is
szóltunk.

Az aranykor

A színház aranykora elévülhetetlenül
összeforrt Gáspár Margit nevével; a mű-
fajnak egyáltalán nem kedvező időszakban,
megküzdve minden túlzó ellenszél-lel,
pompás gárdát kovácsolt össze, és

velük nemcsak a múlt sikereinek fel-újítási
lehetőségeit harcolta ki (Lehár-, Kálmán-,
Huszka-operettek), de új magyar darabok
is bőven születtek műhelyében (Állami

áruház, Palotaszálló, Aranycsillag, Valahol

Délen, Két szerelem) ; olyan klasszikusokat
mutatott be újra, mint a Bécsi diákok, a

Szép Heléna, az Orfeusz az alvilágban, a

Gerolsteini nagy-hercegnő; a szovjet
operettek legjavával is szolgált Gáspár
Margit (Dohányon vett kapitány, Szabad szél,

Hawaii kürt) -- és ez a felsorolás mindössze
vázlatos, mert e sorok írójának fogalmazás
közben eset-legesen jutnak eszébe a
címek.

Gáspár Margit nagyszerű szakembe-
rekből álló gárdával rendelkezett: még
Nádasdy Kálmán és Mikó András is
rendezett a színházban; az elvi munkában
a színháztudományok olyan kitűnő
doktora volt segítségére, mint Székely
György, és itt kezdte felívelő pályáját
Szinetár Miklós.

Amikor Gáspár Margitot az ellenfor-
radalom méltatlanul és szégyenletesen
elsodorta a vártáról, a tisztulás hónap-
jaiban Szlovák László állt a helyére, és
próbálta becsülettel, tisztességgel,
hivatástudattal folytatni a nagy tudású előd
munkáját. Nagyban segítségére volt ebben
a műfaj legjobb zenei szakembere, a zenei
vezető Bródy Tamás, akinek viszont olyan
támaszai lehettek, mint a ki-tűnő
képességű Breitner Tamás és a mindenkor
megbízható, lelkiismeretes, tehetséges
Gyulai Gaál Ferenc, míg a prózai
irányítást Simon Zsuzsa vette a kezébe,
hogy először vendégként, majd tagként a
színházhoz kösse a mű-faj akkori legjobb
és legértőbb hívét, Seregi Lászlót.

Az irányítás az évek folyamán sokban
megváltozott: a művészeti vezetést a zenés
műfajokban is mindig jeleskedő Vámos
László vette át, s a zenei posztot előbb az
egyébként kiváló Lendvay Kamilló és
Hidas Frigyes, majd a csúcson Oberfrank
Géza.

A műsorrend és a társulat viszont...

A műsorrendről

A színházi szakmában manapság divat a
sértődöttség. A Fővárosi Operett-színház
például azért sértődött - pedig ez
intézménynél egyetemlegesen ritkán
fordul elő -, mert egyaránt kell operettet és
musicalt játszania. Nos, a Petőfi Szín-ház
bezáratása kétségtelenül hiba volt. De
közben felnőtt egy generáció (s erre a
rádió és a tévé egyaránt tanú!), amely
tudatában van annak, hogy a színészet

valamiféle egyetemes hivatás : nem lehet
csak prózát mondani, csak énekelni vagy
csak jól táncolni. De ha színház kell
példának: érdemes megnézni, miképp
játszik ének- és tánckar nélkül operettet a
József Attila Színház ( A régi nyár Tö-
rőcsikkel, Borbás Gabival, Kalóval, Makay
Sándorral - Iglódi irányítása mellett),
miként musicalt a Madách Színház (a
Macskák Almási Évával, Haumann-nal --
Szirtes Tamás és a „másik", a koreográfus
Seregi László rendezésében), a főiskolai
hasonló nemű vizsga-előadásokról nem is
szólva. S ha netán a színház még egyszer A
szabin nők el-rablása felé nyúlna
(remélhetőleg soha többé!), akkor nézzék
meg, miképp játszanak zenés vígjátékot a
Játékszínben olyan prózai színészek, mint
Molnár Piroska, Benedek Miklós és
Szacsvay László -- Verebes István
rendezésében. De nem is kell a színház
falai közül kitekinteni; elég mindössze
visszaemlékez-ni, milyen pompás volt
(most már ebben a színházban!) Seregi La
Mancha lovagja és My fair lady
musicalrendezése, milyen európai
színvonalat képviselt az általa irányított
Mosoly országa-előadás (amelyet e sorok
írója ugyan jobban portalaníthatott volna),
vagy hogy Vámos László milyen remekbe
formálta a Hegedűs a háztetőnt és a West Side
Storyt, másfelől pedig olyan előadást
produkált A denevérből, amely egyszerre
volt „echt wienerisch" és sziporkázóan
modern. A zenei vezetés pedig Bródytól
Lendvayn és Hidason ár Oberfrank Gézáig
felívelve odáig nemesítette a társulatot,
hogy az még a Figaro házassága nem feltét-
lenül szükséges kísérletére is vállalkoz-
hatott. Kétféle műfaj - kétféle képesség?
Vajon az Állami Operaházban ugyan-azok
éneklik a Mozart-szerepeket, mint a
Wagner-operákét, és a jó Pamina fel-
tétlenül jó Sieglinde is? Semmiképpen
sem. De egyazon színház tagjai, egyazon
műfaj művészei mind, és a hangsúly ezen
van, nem pedig a műforma differenciáin.
Az adott helyzetben amúgy sem lehet vál-
toztatni, megfelelni azonban jó műsorpo-
litikával lehet. Nos, ez a jelenben, a kö-
zelebbi és távolabbi félmúltban nem
mondható túlzottan sikeresnek.

Új magyar operett már régóta nem
született, s a klasszikusnak nevezettek
mintha megrekedtek volna Lehárnál és
Kálmánnál, néhanapján egy-egy Szirmai-
vagy Jacobi-darabbal fűszerezve az ét-
rendet. Vajon nem ebben a színházban
mutatták be a Mária főhadnagyot és a Sza-
badság, szerelem című operettet, és vajon



méltányos-e a bécsi mintájú magyar
operett legmagyarabb képviselőjéről,
Huszka Jenőről végképp megfeledkezni?
Még jobban, mint Ábrahám Pálról,
Eisemann Mihályról, a kismesternek
számító Lajtáról és Brodszkyról, hogy a
kortárs Kerekes Jánosról és Tamássy
Zdenkóról ne is szóljunk? Amikor a
színház egy kétszemélyes (!) musical
próbáival a fér-fi szereplő életveszélyes
sebesülése miatt kénytelen volt leállni, a
félresikerült és nem e színházba való
tánc- és slágerzenével megtűzdelt Szabin
nők elrablása helyett senkinek sem jutott
eszébe, mondjuk, az ugyancsak tánc- és
énekkar nélkül rövid idő alatt kihozható
Tündérlaki lányok, a Zenebona, Az utolsó
Verebélyi lány - hogy a sok többit ne is
említsük?!

Marad tehát Lehár és Kálmán, a Ci-
gányszerelem szokványos rendezésben és
előadásban, Jacobi Leányvására a tizedik
előadáson széthulló és sajnos ripacskodó
interpretálásban, a Marica a nagyszerű
regényíró Kardos G. György által, aki
pedig e könnyebb műfajnak is híve, túlírt
és túlbonyolított megfogalmazásban, a
Luxemburg grófja pedig alaposan
lecsupaszítva prózai anyagában (pedig
azt Kellér és Békeffy évtizedekre helyre
tette, és Gábor Andor verseit Szenes Iván
a nagy elődhöz méltó versszövegekkel
egészítette ki), a zenei tükör pedig
valamiféle kaotikus egyveleggé változott:
az egyik Fleury a Honthy által
népszerűsített, szellemes belépőt énekli, a
másik egy egyveleget, amely az „Ajk az
ajkon"-tól kezdve sok Lehár-slágert
melegít fel; Angéla darabbeli belépője
helyett egy ismeretlen Lehár-számot
énekel (méghozzá minden primadonna
mást-mást!), és a balett a más célra író-
dott Arany-ezüst keringőre táncol. Így
lett a jól modernizált darabból szöveg-
kanavász, esztrád zeneszámokkal dúsítva.

Magyar musical egy született, a Szer-

dán tavasz lesz, amelynek szövegírója a
kitűnő filmrendező Bacsó Péter, aki bi-
zony alaposan botladozik a számára tel-
jesen idegen írói területen, és még e mű-
faj koronázatlan királyát, Fényes Sza-
bolcsot is magával rántja: zenéje ötlette-
len és dallamszegény. (A Toledói szerelme-
sek nem volt sem operett, sem musical.
Kezdetben erősen megkurtított formában,
de még így is végtelenül hosszú
tragédiaként aratott kétes sikert a Katona
József Színházban, azután Erdődy János
ízléses tömörítéssel rövidebbre gyomlálta
azt, hogy rádiós daljáték lehessen belőle,
majd ismét fel kellett hígítani, így lett a
Fővárosi Operettszín-ház méltatlanul
megbukott produkciója, amin Behár
György szimfonikus igényű, magasrendű
zenéje sem tudott segíteni.)

Ami a külhoni musicaleket illeti, a
Chicago első látásra, a bemutató látvá-
nyos külsőségeivel, e sorok íróját is meg-
tévesztette, és lelkes szavakra indította;
csak a pécsi, majd még inkább a kapos-
vári előadásból jöttem rá, hogy a darab
egészen másról szól, a legkevésbé frakkot
és lamét igénylő produkció. A Pipin a
színház egyik legszégyellnivalóbb bu-
kása, s ez a bérleti előadásokon is nehe-
zen átevickélő darab még valutába is ke-
rült. A Szabin nők elrablásáról már szól-
tunk; most csak annyit, hogy az egyéb-
ként a maga nemében jó zenés bohózat
mindenütt alkalmasabb, mint a Fővárosi
Operettszínházban, ahol a Rátkay- és
Bilicsi-kaliberű főszereplőnek amúgy is
híjával voltak.

Záradékul e passzushoz még csak
annyit, hogy a színház nézőterén az
utóbbi időben fiatalokat alig látni. Az
idősebbek pedig tapsolnak a nosztalgiázó
daloknak („Mondd meg, hogy imádom a
pesti nőket" stb.), de minden színházi
ember tudja, hogy az újrázás, a
megrendelt csokrok dobálása és az
előadást záró, néha kierőszakolt vastaps
nem azonos

a művészi sikerrel - annak sokkal mé-
lyebb, többrétűbb tényezői vannak.
Amikor e sorok írója még színésztanár
volt (a növendékek sorában például Gor-
don Zsuzsával és Mensáros Lászlóval),
sosem mulasztotta el elmesélni, hogy
Gogol Revizorának nagyszerű polgármes-
tere a Nemzeti Színházban egyszer úgy
érezte, hogy elereszt az öve, és a nadrág-ja
kezd lefelé csúszni, ő pedig - ki tudja,
miért? - sosem viselt alsónadrágot. Vajon
színháztörténetünk az ezen az estén kitörő
és szűnni nem akaró tapsot jegyzi fel
Rátkay Márton élete legjelentősebb
sikerének?!! Hát ennyit az újrázásról, a
csokrokról és a vastapsról.

Ami a stúdiómunkát illeti, működik a
házban egy úgynevezett Zsebszínház is,
amelynek három bemutatója közül egyet
sem kell szégyellnie. A Zsuzsanna és a vének
ugyan rádiójátéknak íródott, de azt
Hegedüs Géza nem hígította fel, hanem
feldúsította páratlan színpadismerettel,
nagy kultúrával és nagyszerű rímelőkész-
séggel. Szöllőssy András rádióbeli, inkább
illusztráló jellegű zenéjét viszont
Madarász Iván igen érdekes, jó muzsiká-
jával cserélték fel. A Halálos szerelem Tabi
László szívből jövő, mosolyos humorán és
biztos darabépítkezésén, Nádas Gábor
kellemes zenéjén túl három kitűnő
szereppel is szolgál, ahogy a Lola Blaunak
is ez a legfőbb érdeme: a többször
átjátszott téma és a századelőre
emlékeztető zene (a kitűnő versszövegek
G. Dénes György munkája) nem állna
meg egymagában, ha azt nem Galambos
Erzsi játszotta volna el.

A művészeti vezetés

A rendezők sorában elsőnek az új művé-
szeti vezető-főrendezőt, Horváth Zoltánt
kell megemlíteni, akinek az elmúlt pár
hónap alatt (ennek java részét is kül-
földön töltötte) még nem lehetett módja,
hogy igazi képességeit ezen a - számára új
- színtéren megmutassa (a Szabin nők el-
rablásának kudarca nem varrható az ő
nyakába!). Az elmúlt években (évtize-
dekben) egyike volt legtehetségesebb,
leginvenciózusabb és legízlésesebb ope-
rarendezőinknek, és meg kell gondolnunk,
hogy Nicolaitól Straussig és Puccinitől
Lehárig nem is olyan nagy az ugrás, mint
ahogy egyesek vélik. Bízunk Horváth
Zoltán tehetségében, szervező-erejében és
főként abban, hogy a néha jogosan
diktatorikusnak mondott kemény kéz
módszerével helyrerázza mind-azt, ami
ebben a színházban helyrerázandó.

Németh Sándor A mosoly országa Zichy kastélybeli előadásán (MTI Fotó - Horvát Éva felv.)



A színház élvonalbeli rendezője Seregi
László, aki számtalan színházban számta-
lan műfajjal birkózott már meg, és olyan
darabokkal jutott fel a csúcsra, mint
mondjuk O'Neill drámája, a Vágy a szilfák
alatt. Egyike azoknak a színházi
szakembereknek, aki hisz a könnyű zenés
műfajok létjogosultságában is, ha meg is
rekedt e műfaj századeleji romantikus és
túlságosan is komolyan vett változatánál.
Ha újításról van szó, nem mindig nyúl
szerencsés kézzel a la gyeplőt sajnálatos
módon lehetőségekhez, közben mindig
kiengedi a kezéből, ami az előadások
lezülléséhez vezet, s így fordulhat elő,
hogy például a Marica grófnőben a
táncoskomikus (de csak az egyik!) a felvett
kacagány végével mint a péniszével
játszik, és azt énekli: „Én ott lakom - a
Marosnál." Ez minden más színházban
szigorú fegyelmit vonna maga után, itt
vastapsot s a vezetőség dicséretét kapja
jutalmul. Ismételjük: Seregi László hisz a
műfajban, s ha kellő figyelemmel,
türelemmel és önmérsékléssel áll hozzá
egy-egy darabhoz, európai szinten műveli
is azt. Többet kellene azonban az
előadásokkal menet köz-ben is törődnie, és
a közreműködőket éppúgy, mint önmagát
a próbák és az előadások folyamán
fokozott fegyelem korlátai közé szorítani.

A másik rendező, Kerényi Miklós
Gábor két arcát mutatta meg az általa
rendezett darabokban, a Zsuzsanna és a
vénekben Kerényi meghitt, lírai hangot
ütött és üttetett meg, a másik kettő a
harmatosan gyenge S

z
erdán tavasz lesz és a

példátlanul gyenge Pipin esetében a
darabok hibáit még valamiféle rendezői
erőszakosság is terhelte; tömegek
torlódásában, ködfüstök gomolygásában,
vezető színészek félreállításában nem
történt semmi, csak a rendező „ki-
vagyisága" jött le a nézőtérre, s ez bizony
nagy hiba. Kerényi Miklós Gábor-nak van
még mit és van kitől tanulnia: több
mértéktartást és emberséget, szak-értelmet.
Mikolay Lászlő a Nebáncsvirágban
mindössze azt tudta igazolni, hogy jól
konzervált mindent, ami annak idején a
bemutató erénye volt, s ez nem kis érdem,
Hegedüs László viszont a Halálos
szerelemben értő színészvezetéssel, ízléses
ötletekkel, hangulatteremtő erővel játszatta
el a kellemes darabot.

Nyugdíjban, sértődötten, eltávozva,
elbocsátva és vendégségben

A legnagyobb érvágást a színészi gárdában
Feleki Kamill visszavonhatatlannak

Pitti Katalin, Suka Sándor és Németh Marika a Luxemburg grófjában (MTI Fotó - Tóth István Csaba
felv.)

látszó távozása okozta: ez a páratlan
színész éveken át tartotta életben e szín-
ház kulisszái között az igazi szívmeleg
emberi hangot; távozása éppúgy pótol-
hatatlan máig is, mint Fónay Márta és
Zentay Anna nyugdíjba vonulása. Fónay
bűbájos humora, kedves dalolása, Zentay
hibátlan énektudása és karakterizáló ké-
pessége igazi hiánycikke a Fővárosi Ope-
rettszínháznak. De kár volt vissza nem
tartani Rátonyi Róbertet, e műfaj mesteri
ismerőjét, aki új munkakörében pódiumon,
rádióban, tévében, de olykor jelenlegi
anyaszínházában sem tagadja meg zenés
múltját, csak éppen régi munka-helye
küszöbét nem hajlandó átlépni.

A következő időszak érzékeny vér-
vesztesége Galambos Erzsi elszerződése
volt, éppen olyankor, amidőn szakmai
mesterségtudásban szinte Hontby Hanna
nívójára emelkedett. De vajon mi kész-
tette távozásra Kishonti Ildikót, aki mintha
egyenesen a modern musicalek művelésére
született volna, s akinek képességei most
éppúgy ragyognak a Macskákban, mint
filmszerepében, vajon ki-nek a bűne, hogy
nem kerestek megfelelő szerepeket
Várhegyi Teréz számára, akiből akár egy
korszerű, különleges Gaál Franciskát is
lehetett volna kreálni?! Kár volt elengedni
- elbocsátani ? --a színház legszebb
belcanto-tenorjával rendelkező Rózsa
Sándort, és elengedni annak idején Vogt
Károlyt, aki a La Mancha lovagjában, majd
új színházában a Villan meg a többiekkel
igazolta, hogy férfias kiállásával, zengő
hangjával ideális musicalszínész. Rácz
Tiborból (e sorok írójának csak
névrokona!) feltétlenül megfelelő
táncoskomikus-utánpótlást lehetett volna
nevelni; ezt Szegeden, majd
Zalaegerszegen vélt szerepkörén
túlmenően is igazolta, és a Rock Színház
helyett Szolnoki Tibornak is régen a Fő-
városi. Operettszínházban lenne a helye.

(Ez most az évad végén megtörtént:
Szolnoki az Operettszínház tagja lett.)

Szólni kell Suka Sándorról is, aki
nyugdíjban van ugyan, de folyamatosan
játszik a színházban. Nagyon igaz-
ságtalan őt állandóan Latabárral és Fe-
lekivel összevetni. 0 Suka Sándor, a
maga értékes emberábrázoló képességé-
vel, fanyar humorával, nemes prózán
érlelődött jellemteremtő erejével, arra
viszont vigyáznia kellene, hogy néha-
napján ne ragadtassa magát ízetlen rög-
tönzésekre (Siess, az egyik lábad itt, a
másikat pedig áztasd be!", vagy „A szí-
vem dobog, a lábam pedig meszesedik!"

stb.). De ez legalább annyira a művészi
vezetés dolga, mint az övé.

Ami pedig a vendégszerepléseket
illeti, mindig adódnak és adódhatnak
olyan szerepek, amelyeket a törzsgárda
tagjaival nem lehet megoldani: a La
Mancha lovagja előadhatatlan lett volna
Darvas lván, a My fair lady Básti Lajos, a
Hegedűs a háztetőn Bessenyei Ferenc
nélkül, s bizony a Bozzi úr is megsínylette
Latinovits Zoltán tragikus halálát. A
harmatgyenge Szerdán tavasz lesz egy
percig sem élt volna meg Dayka Margit
zsenialitása nélkül, és Kozák Andrásról is
itt derült ki, mennyi érzéke van ehhez a
műfaihoz is. A Halálos szerelemhez
nehezen lehetett volna alkalmasabb fő-
szereplőt találni, mint a megindítóan
kedves Csákányi Lászlót. Nem ugyanez a
helyzet Pitti Katalinnal és Leblanc
Győzővel, akik - s ezt sietve leszögezzük
- érthetően, szépen énekelnek, kulturáltan
mozognak, színpadképesen mondanak
prózát is, csak éppen a színház annyi
maga nevelte primadonnával és
bonvivánnal rendelkezik, hogy a szín-
házak mai, érthetően feszített
gazdálkodási rendje mellett két vendég
napi több ezer forintos gázsi terhe
megengedhető-e? Nem kellett volna-e
inkább még egy



Sir Basilt keresni a Luxemburg grófjához,
hogy a három szereposztás ellenére se
maradjon el előadás Suka influenzája
miatt?

Hogy azonban az esetleges vendég-
szereplések jogosságát mégis igazoljuk,
leírjuk, hogy a Luxemburg grófjában
Karádi Judit m. v. végleges szerződtetése
nyereségnek ígérkezne.

A zenei vezetésről

Visszatérve pár sor erejéig (bár többet
érdemelne!) a zenei irányításra: a Bródy
Tamástól Oberfrank Gézáig annyi ki-tűnő
muzsikus által: elhagyott posztot jelenleg
Makláry László tölti be, aki ugyan az
ominózus karmesterversenyen két
alkalommal sem jutott túl az elődön-tőn,
ami nem jelenti egyben azt, hogy zenei
vezetővé avanzsálva nem fogja tudni
megállni a helyét; énekes színészei
bizalmát máris élvezi (hát még ha az
ütéstechnikája fejlődik!), és miután am-
biciózus, műfajértő és zeneszerető fiatal-
ember, nyilván minden igyekezetével el
fog sajátítani mindenkitől minden meg-
tanulhatót. Váradi Katalin fegyelmét,
pontosságát, stílusismeretét az Opera-
házból hozta magával, s mindezt nyilván
csak fejleszteni fogja (mintegy zárójelben
s némiképp tréfás-komolyan csak arra
kérjük: a bemutatók függönye előtt
hordott férfiszmokingját cserélje fel
nőiesebb viselettel). Orosz István a
színház nagyon szimpatikus zenei min-
denese: ugyanolyan megbízható, szak-
szerű karmester, mint amilyen zongora-
kísérő a Zsebszínházban, ahol igazán
nem kaphat különb segítőtársat munká-
jában, mint a mindig kiváló Balassa P.
Tamást.

Az aranycsapat

A Gáspár Margit által kialakított és sok
sikert megért, összekovácsolódott ta-

gokból mindannyiunk örömére még e
percben hárman is aktív tagjai a szín-
háznak: Hadics László, Németh Marika és
Petress Zsuzsa. A sorrendet nemcsak az
ábécé, de az értékrend is megszabja:
Hadics László az, aki bonviván korában
sem volt a szakmai zsargonban „szív-
döglesztő bájgúnárnak" titulálható, s az
évek múlásával csak gazdagodott színészi
és emberi értéke: mindig ízléses, mindig
férfias, mindig karakteres az alakítása, és
humoros szerepeiben sosem túloz. Németh
Marika az évtizedeket nyomtalanul
hagyva maga mögött ma is hibátlan
énektudással és hódító megjelenéssel
büszkélkedhet. Az előbbit azonban
feltétlen elismeréssel említjük, az utóbbit
némi fenntartással: primadonnai kül-
sőségei mintha valamiféle régvolt ope-
rettvilágot idéznének (ha a fiatalok meg-
néznék - nem nézik meg! - azt mondanák
rá, hogy „cikis"!), és számára is - úgy
látszik - ez a legkellemesebb állapot: még
mindig szívesebben ugrik be a fiatal Ilona
(Cigányszerelem) primadonnaszerepébe,
mint hogy Fleuryt (Luxemburg grófja) és
Cecíliát (Csárdáskirálynő) játssza. Úgy
tűnik, mintha amúgy Honthy-módra ki-
kikacsingatna szerepe mögül, mondván:
azért én ennél sokkal fiatalabb vagyok! Mi
mégis a legszívesebben arra a Németh
Marikára emlékezünk, aki Heltai
prózájában megmutatta, menynyi humora,
öniróniája és jellemábrázoló ereje van.
Ami Petress Zsuzsát illeti, talán a
legnagyobb dicséret számára, ha nyugodt
lélekkel leírhatjuk: a múlt
hangosfilmjében Gábor Miklós és az
újabb musicalben Bessenyei Ferenc mel-
lett sem kellett lépéshátrányt sem elszen-
vednie, még a Halálos szerelem nem fel-
tétlenül testére szabott szerepében is
csillogtatja prózai erényét, hogy a Marica
grófnő komikájáról ne is szóljunk.

Hogy e háromtagú aranycsapathoz

csatlakozó másik kettő közül elsőnek
Lehoczky Zsuzsát említjük, annak oka
van: nemcsak Petress, de a sugárzó
jelenségként mindig felragyogó Lehoczky
is az önpusztító művészek sorába tartozik;
én még hallottam Petresst a Bohémélet
Mimi-áriáját hibátlanul el-énekelni, s
hogy a hangját nem tartotta kellőképpen
karban, annak nem az évek múlása az oka
(lásd Németh Marika!), ahogy Lehoczky
Zsuzsát is kimondhatatlan örömmel láttuk
viszont a Halálos tavasz hibátlanul
tökéletes főszereplőjeként, mert egyébként
inkább lemondja előadásait, mint hogy
azokon közönségét meg-csalná. A
Luxemburg grófjának plakátján például
csak a neve szerepel, de annak színpadára
még egyetlenegyszer sem lépett (Mayer
Arankát, a színház új tagját - akit a plakát
szintén hirdet - családi örömök tartják
vissza a bemutatkozástól). A jogos ötödik
a díszes sorban Németh Sándor, aki ma
„a" táncos-komikus a pályán, és felfutását
azóta figyelve, amióta egyetlen mondattal
ki-ugrott A mosoly országában a karból,
úgy érezzük: bármelyik prózai színház-
ban megállná a helyét, és csak sajnálhat-
juk, hogy Bécs lassanként inkább mond-
hatja vezető színészének, mint Budapest.

A vezetett csoport

A zenekar gyakran kap megrovó kritikát,
és nem mindig joggal, bár némi erősítés-re
rászorulna. De amikor a Figaro házasságát -
őket mellőzve - a MÁV-zenekar játszotta,
érthető volt, hogy bántotta őket a házon
belül ért méltánytalanság a jobbító
támogatás helyett. Az énekkar abban a
hibában szenved, amiben sajnos csaknem
minden honi társa: nem ártana pár fiatal
erő felkutatása, némi vérfrissítés. Addig is
a karigazgató Rónai Pál mindent elkövet a
tiszta hangzásért, a jó zenei színvonalért -
a rátermettebb színpadi játék már a prózai
vezetők dolga lenne. Ami a tánckart illeti,
Bogár Richárd szinte mindent tud, amit
egy modern táncokkal élő színházban
tudni kell; sokszor remek, amit kvalitásos
élvonalbeli táncosnőivel és a jó közepes
színvonalat megütő női és férfi tán-
cosokkal produkál. (Ez utóbbiakkal kap-
csolatban csak egyetlen halk megjegyzés,
ami persze hangos felhördülést fog ki-
váltani. Az én fiatalkoromban színházi
embernek maszkírozható feje kellett hogy
legyen, bajusz, szakáll és külön-leges
fürtök nélkül; ebben az egyben osztoztak a
papokkal. Ma viszont azt kell látnunk,
hogy „gombfejű" ifjaink

Benkóczy Zoltán, Hadics László, Dayka Margit, Csongrádi Kata és Kozák András Fényes Szabolcs:
Szerdán tavasz lesz című operettjében (Iklády László felv.)



egyazon vállig érő hajjal táncolják szere-
püket, akár magyar paraszt, bécsi kadét,
vagy kínai kuli is az!) Bogár Richárd
képességeinek felmérésénél azonban fi-
gyelembe kell venni, hogy kifejezési for-
mái tévedhetetlenül modernek, és a ré-
gimódibb táncok nem állnak jól neki, még
koreográfusként sem. S bár a vendégként
meghívott Pethő László munkája
(Luxemburg g r ó f j a ) hibátlanul ötletes és
ízléses, a színház kiváló balettmestere,
Géczy Éva sikeres operaházi pályafutása
során birtokában van a Bogárból hiányzó
képességek (keringő, tangó stb.)
betanításának. Tudásával kár nem élni; a
színésztáncok beállítására viszont Richter
Károly már eddig is alkalmasnak bi-
zonyult.

Ami a színészeket illeti, Domonkos
Zsuzsa mintha valamiféle primadonna-
tankönyvből lépett volna ki: fölényes
(néha kissé a kelleténél fölényesebb és
több melegséget kívánó) játékkal, kitűnő
megjelenéssel, kellő tánctudással és
énekkel - ez utóbbinál a mai időkben
tapasztalható és néha jelentkező kis
szeplők inkább tanári hibák. Tiboldi Mária
viszont jelenség: játékának, hangjának
vannak, lehetnek hiányosságai, de ha
megjelenik a színpadon, a reflektorok
ragyogóbban világítanak, és megtelik vele
a kulisszák világa. Kovács Brigitta
kulturáltan énekel, előnyös a megjelenése,
elég biztonságosan mozog, s ami pri-
madonna voltához kell, azt az idő majd
meghozza. Morvay Pálma megjelenésé-
nek és játékának egyelőre még nincs
aranyfedezete; reméljük, hogy idővel majd
lesz. Póka Évát a színház vezető
színésznőnek szerződtette, de egyelőre
csak a rádióban hallhatjuk (elég sokszor),
színpadon még nem láthattuk, ponto-
sabban egyelőre csak a Madách Színház-
ban mutathatta meg Almási Éva árnyé-
kában, ha nem is oroszlán-, de legalább
macskakörmeit.

Marik Péter a színház kétségtelenül
vezető bonvivánja. Nem cé-s tenor (állí-
tólag még Caruso sem volt az!), de hang-ja
szinte wagnerien sötét és kifejező,
megjelenése férfias, minden szerepformá-
lásának elhitető ereje van; kívánjuk: úgy
gazdálkodhasson jó képességeivel, hogy
joggal foglalhassa el Sárdy János meg-
üresedett trónját. Jankovits József és
Virágh József esetében a Domonkos-
Tiboldi probléma ismétlődik meg: Virágh
jobban játszik és hibátlanabbul énekel,
Jankovits viszont sikeresebben tudja
magát a közönséggel elfogadtatni. Farkas
Bálint Vámos László telitalálata:

nem olyan profi, mint Németh Sándor, de
mindig oda talál, ahová ütni akar:
kedvességével, ügyességével feltétlenül
hatásosak alakításai. Hidvégi Miklóst
tévedés lenne ugyanebbe a kategóriába
sorolni; hiszem, hogy nem született
táncoskomikus, hanem -- s ezt a Zsuzsanna
é s a vének megejtően bensőséges, lírai
alakításával és a Pipin káoszából kima-
gasló prózai mondataival is igazolta -
másfajta feladatok méltóbbak lennének
tehetségéhez. Udvarias Katalin jellem-
színésznő, s őt operettprimadonnaként a
közönségre erőltetni hiba, mint ahogy
nehéz végre igazi szerepkört találni
Zsadon Andreának és Kokas Lászlónak:
egyikőjük kiművelt hangjához sem já-
rulnak primadonnai, illetve bonviváni
külsőségek, szubrettként és táncoskomi-
kusként pedig kár énektudásukat elpa-
zarolni. Oszvald Marika született szub-
rett, pontosabban énekes-táncos naiva,
akinek csak egy félnivalója van: vajon
mai kiváló képességei kiállják-e majd az
idők próbáját, és sikerül-e asszonnyá
érnie. Kovács Zsuzsa csinos is, jól énekel
és táncol, a közönség mintha mégsem
fogadná feltétlenül el, és szívesebben
emlékszik remek szinkronalakításaira
( K ó r h á z a v á r o s szélén!). Gallai Judit mint
a vidék egyik legkülönb operaénekesnője
ért az Operettszínházba, Medgyesi Mária
pedig nagyszerű prózai tudásával
jeleskedik elsősorban; a színház dolga
lenne méltó helyre tenni őket.

A Maros Gábor-jelenségtől - ha szabad
ezt a kifejezést használni - külön kell
szólni. Harmadszor tagja a Fővárosi
Operettszínháznak; közben megjárta a
József Attila Színházat, nagy drámai si-
kerekkel., és az Állami Operaházat, ahol
Mozartot is énekelt. Az előbbi helyről
nyilván másfajta ambíciók vonzották el,
az utóbbiban pedig a magasra tett mér-
cének nem felelt meg. Úgy látszik azon

ban, hogy a klasszikus prózai és még
klasszikusabb zeneszerzők kényszerű fe-
gyelme alól szabadulva, most harmad-
szorra is megújított munkahelyén bol-
dogan fürdik a béklyók és a komoly
rendszabályok elveszítésében, és olyan
szabadosságokat enged meg magának,
melyektől ezt a fiatal és kétségtelenül
tehetséges művészt vezetőinek kellene
megóvniok.

Egyetlen komika szerepel rendre a
színpadon: Halász Aranka, akinek hu-
morvénája mellett s ez mifelénk ritkaság
- még erotikus vonzása is van.
Ugyanakkor a színház által - ki tudja,
miért? - favorizált Benkóczy Zoltán
egyelőre még nem vezető színész, és
epizódjaiban is több ízlést, önmérsékletet
kellene tanúsítania, tartózkodnia minden
olyan eszköztől, amelyet sajnos csak a
közönségesség szavával tudok jelle-
mezni.

Felföldi Anikó ez idő tájt a színház
egyetlen musicalszínésznője, s ebben
színházát az sem zavarja, hogy előnyös
külseje és jó adottságai jóvoltából hatá-
rainkon túl, számos fővárosban játszik
operett-főszerepeket. Ugyanígy Harsányi
Frigyes az egyetlen musicalhősnek
nyilvánított tagja a színháznak, s erre
maximális muzikalitása, férfias kedves-
sége, színészi képzettsége jogosítja fel.

A színház díszére és becsületére válik,
hogy sok a j ó karakterszínésze. A sor
élén a hibátlan magyarsággal beszélő
(sajnos manapság már ez is érdem!) és
mindig behízelgően kedves Mednyánsz-
ky Ági áll, és a komikai szerepkörre si-
keresen átevezgető Kovács Iby, no meg a
főként prostituáltak szerepkörére kár-
hoztatott Csongrádi Kata, aki pedig a
Zsuzsanna és a vénekben merőben
másfajta képességeiről is tanúbizonyságot
tett. Arányi Adrienne alakításai mindig
ki-
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fogástalanul karakteresek, éppúgy, mint a
férfiak közül Csanaki Józseféi; Varga
Tibor realista fogantatású prózamondó-
ként jeleskedik elsősorban, Pagonyi János
tehetségével - valljuk be - rosszul
sáfárkodtunk, viszont Magasházy István -
persze operettszinten - a fiatal Garas
groteszk-komikusi erényeit csillantja néha
fel. Henkel Gyula, Tauz Lajos, Széki
József is mindig ízléssel, becsülettel áll
helyt, és még mindig helye lenne e
színpadon az idő előtt visszavonult,
szépséges és remek énektechnikájú Kiss
Ilonának is. Gárday Gábor énekes-színész,
s itt a hangsúly a szóösszetétel első részén
van; egy vidéki operában nagyobb szükség
lenne rá; Csere László pedig egyelőre
szereposztási tévedések áldozata:
kezdőként nem lett volna szabad őt
Németh Sándorral lekettőzni (Pipin), és
tinédzserarccal a Luxemburg egyik öregedő
lordját játszatni vele. Latabár Kálmán
mintha kezdené levetni az örökletes és
nem utánzásból fakadó nyűgöt; egyszer
talán még módjában lesz a nagy családi
elődök nyomába lépni.

Epilógus

Mindent összegezve: érezni kell, hogy
nem ritka az a helyzet, amikor a vezető-
ség, a színészek és a rendezők a karzat
uszályába kerülnek. Őrzők, vigyázni kell -
sokkal jobban vigyázni - a strázsán! A
színháztudományok e sorok írójánál
magasabb szintű ismerője, Ungvári
Tamás írja (Magyar Nemzet, 1984. I.
23.), hogy „a művészetben nem különö-
sebb cél szórakoztatni. A szórakoztatás
legföljebb a művészet mellékterméke;
olyan, mint a gázgyártásban a koksz, és a
legőszintébb minden nemes szóra-
koztatásban a pretenció, az igény a mű-
vésziességre". Nos, erről az igényről a
Fővárosi Operettszínházban nem szabad
megfeledkezni.

És még valamit: ismerve a színházak,
színészek és kritikusok gyakran övön
aluli ütésekkel tarkított viszálykodásait,
sietek kijelenteni, hogy az elmúlt évadok
előadásait túlnyomórészt nem saj-
tómeghívóval, hanem pénztárnál vett
jeggyel láttam, s a színházban emberi és
művészi szinten méltó kollégákon kívül
se barátom, barátnőm, se rokonom nincs.

Akit pedig e túlságosan is bőséges
beszámolóból kifelejtettem volna, attól
eleve elnézést kérek.

R. A.

Mai zenés színház
„az operett hazájában"

Mindenekelőtt: tényleg „az operett hazája"
vagyunk-e, vagy ez csak ugyan-olyan
megrögzött tudatficam, mint volt hajdan,
jelentékeny vívósikereink idején, „a
magyar kard"-szólam, aztán a „lovas
nemzet", néhány évtizede a huzamos időre
meggyőzően szünetelő „futball-nemzet"
és hasonló együgyűségek?

A címünkben szereplő túlzó meghatá-
rozásnak azért szilárdabb az alapja. A
műfaj természetesen a legkevésbé sem a
mi hazánkban alakult ki mintegy öt-
negyed századdal ezelőtt; Offenbach,
Johann Strauss, Suppé nem éppen hazánk
fiai.

Az ellenben kétségtelen tény, hogy a
máris szép kort megélt és még közel sem
elparentálható műfaj legénykorában, szá-
zadunk első felében a magyar operett
nemzetközi viszonylatban meghatározóvá
lett. Néhány dátum és név ehhez : 1902-
ben mutatták be Huszka Jenő mű-vét, a
Bob herceget, 1905-ben a Gül babát, a
legfeljebb félig osztrák Lehár Ferenc Víg
özvegyét, ugyanebben az évben, Kálmán
Imre Tatárjárását 1908-ban, a
Csárdáskirálynőt 1915-ben, Szirmai Albert
Mágnás Miskáját egy évvel később. A száz
éve született Jacobi Viktor két
világsikerének bemutatója 1911 (Leány-
vásár) és 1914 (Sybill). Ábrahám Pál há-
rom bombasikere: Viktória (1930), Hawaii
rózsája (1931), Béla Savoyban (1932). Még
a következő év idevágó darabja is említést
kíván, Eisemann Mihály: Egy csók és más
semmi (1933). És már Ábrahám Hawaii
rózsájával azonos évben feltűnik a szinte
még gyermek Fényes Szabolcs, azóta sem
túlszárnyalt sikerével (Maya - 1931). A
máig fiatalosan alkotó, új utakat kereső
szerző zenés színházunknak most is
tényezője, szolgált már és még mindig
szolgálhat meglepetéssel.

János vitéztől Jézus Krisztusig

Ennyit az előzményekről - csak a világ-,
de legalábbis Európa-szerte sikert aratott
műveket felidézve. A műfaj hazánkban
kivételes népszerűségnek örvendett és
örvend még ma is. Hogy ennek, a kultu-
rális igények korszerű irányba történő

befolyásolása szándékával eltelve, magunk
mennyire örvendhetünk, annak részletes
kifejtése másik gondolatmenet-be
kívánkozik. Itt elég annyi: nagy tömeg él
az országban, amelynek főképpen vagy
kizárólag ez a mindenképpen szórakoztató
műfaj az egyetlen színházi „kenyere". S a
színházi közönségnek ez a része a
legkevésbé sem csak a középkorúakból és
érthetően nosztalgiákkal telített idősekből
adódik - számottevő benne a fiatalok
aránya, akiket számításon kívül hagyni
nem csak arisztokratizmus, hanem
ostobaság is (mellesleg az arisztokratizmus
mindig az).

Ez utóbbiak túlnyomó többsége - már-
mint az operettelőadásokat is látogató
fiatalok többsége - már mindenképpen
igényel mást is, hiszen a beat-zene
áradása, a diszkók sokasága óhatatlanul
újfajta hatást gyakorol, jellegében új
igényeket támaszt azokban az ifjú embe-
rekben is, akiknek megfogalmazott szín-
házi, benne zenés színházi elképzelése,
elvárása nincs, nem is lehet.

Ennél a pontnál röviden kitérek egy
téves nézetre, amely különböző formában,
kifejtésben elő-előbukkan a témával
kapcsolatban - irritál, zavart kelt. Ez a
nézet olyan jelenségként kezeli a
társadalmi méretben jelentkező tömeg-
igényt, mint amelyet előzetesen felvázolt
esztétikai követelmények időzíthet-nek,
sürgethetnek, illetve késleltethet-nek. Ez
azonban a művészet egyik területén sincs
így - következésképp a zenés színháznál
sem. A tömegigény a társadalmak (s nem
egyfajta társadalmi be-rendezkedés)
komplex jelenségei és kölcsönhatásai
bonyolult rendszerében alakul - új stílusait,
megnyilvánulási formáit előre még
körvonalazni is vajmi nehéz, pontosan
meghatározni lehetetlen. Sem zenetudós,
sem a drámai műfajok legjobb ismerője
nem láthatott előre a János vitéztől a Jézus
Krisztus szupersztár-ra. S arra sem, miként
és meddig élnek ezek a különböző
minőségek párhuzamosan.

Fokozatos módosulás

Az viszont, hogy az addig kizárólagos,
elsősorban vonzó dallamokra és csak-nem
kizárólag az előkelő élet iránti naiv
vágyakozást sugalló, gyakran egzotikus és
mindig jelentéktelen librettókra tá-
maszkodó operett-típusból új irányú fej-
lődésnek kell megindulnia, érezhető volt
már hamarosan a második világháború
után. A tánczene forradalmi módon be-


