
délyek feltámadására, ha az ember benső
világának legfontosabb erővonalai és
saját, privát értékrendje egybeesne a lé-

nyeges, hangsúlyozzuk: a legfontosabb tár-
sadalmi-történelmi erővonalakkal és az
ezekből következő értékrend leglénye-
gesebb pontjaival. Most nincs módunk és
terünk annak részletezésére, hogy ennek
megvalósulása az elmúlt évtizedek és a
ma trendjének következtében milyen sok
akadályba ütközik.

Ha az egyének zömében az egyéni ér-
tékrend és a benső világ legintenzívebb
erővonalai egybeesnének a társadalmi
értékrend legfontosabb pontjaival és a
társadalmi dinamizmusok lényegével, az
egyén természetesen éppúgy benne ma-
radna a szociológiai státusokban, és
ugyanúgy megmaradna valamily

organizáció valamely csavarjának. De
mégis ekkor nyílna mód arra, hogy ne csak

anyagilag vagy ne csak karrierjét tekintve
legyen érdekelt a két értékrend valódi
vagy látszólagos összeolvasztásában, vagy
ne csak hatalomvágyát kielégítendő vagy
ne csak kényelmes életét biztosítandó
hassák át privát tartalmait a legfontosabb
társadalmi erővonalak. Az ötvenes
években a fő társadalmi trend nem vette
figyelembe, hogy az egyénnek vannak
olyan igaz, valódi, jogos érdekei - sőt:
ezeket károsaknak, netán bűnösöknek
tekintette -, amelyek nem esnek egybe a
társadaloméval, noha ilyenek mindig
vannak vagy lehetségesek. A mostani fő
trend ennek éppen az ellenkezője.
Magának a trendnek nem számít -
mindegy, hogy egyéni képviselőjük
hogyan van ezzel -, hogy az objektív és a
szubjektív dinamizmusok egybefonód-
janak, és nem is törekszik rá. Márpedig
nyilvánvaló, hogy e két erővonal igen sok
vonatkozásban és terrénumon
szükségszerűen egybeesik, sőt minél
inkább; annál jobb. Nemcsak a
társadalom, az egyén érdekében is. Ahogy
utaltunk rá: ha ezek a lehetséges
területeken és a lehetséges módon
nemcsak egymástól függetlenül
haladnának esetleg párhuzamosan, hanem
ha egymásba épülve, akkor az objektív
erővonalak egy része már nem kívülről
határozná meg vagy befolyásolná az
ember életét és helyzeteit. Akkor személy
szerint lenne az adott embernek köze azon
helyzetek egy részéhez, amely-be
bekerült. És igy talán mód nyílna az
objektíve is szenvedélynek minősíthető
benső dinamizmusok újjáéledésére.

Nemcsak a drámaírók helyzete
könnyebbedne, de mindannyiunk élete

NÁNAY ISTVÁN

Nosztalgia és leszámolás

Zenés darabok a hatvanas évekről

Az ember életében döntő fontosságúak a
kamaszkor, a szellemi nagykorúvá érés, a
felnőtté válás évei, az a nyolc-tíz esz-
tendő, amely alatt minden erkölcsi és
politikai, intellektuális és emocionális
hatás mélyen beágyazódik a tizen-
huszonéves fiatalok tudatába, s megha-
tározza későbbi gondolkodásukat, világ-
hoz való viszonyukat, tetteiket. A ma
negyven. év körüliek ezen legérzékenyebb
életkorszaka a hatvanas évekre esett, arra
az évtizedre, amelyet minden tekintetben
a konszolidáció jellemzett.

A. társadalom már kezdett felocsúdni az
előző évtized politikai traumáiból, 56
megrázkódtatásaiból, a. politikai vezetés a
népfrontpolitika jegyében széles körű
együttműködést kínált a társadalom kü-
lönböző rétegcinek, külső és belső erők
összefogásával és összehangolásával meg-
gyorsult a gazdasági fejlődés, befejeződött
- ha nem is konfliktusmentesen
a mezőgazdaság szocialista átszervezése, s
mindezek együttes hatására. látványosan
emelkedett az életszínvonal. Ehhez járult
az ideológiai kérdések elvi tisztázásának
igénye és vitákban történő gyakorlata, a
művészeti, irodalmi közélet fokozatos
megnyugvása és liberalizálódása, az addig
mesterségesen kirekesztett

külföldi - s ezen belül is elsősorban a
nyugati irodalmi és művészeti értékek
közkinccsé tétele, majd főleg az évtized
második felében a legkülönfélébb művé-
szeti ágakban az ötvenes évek művészi
analízisére tett kísérletek. Ez az évtized
volt a magyar gazdasági élet megrefor-
málásának, az „új gazdasági mechaniz-
musnak" az előkészítő időszaka (az elő-
készítő munka a csehszlovák hasonló
kísérletekkel párhuzamosan folyt, s azokat
részint vitatva, részint mintául elfogadva
formálódott a magyar „modell"). Az
összességében dinamikus fejlődést mutató
korszak azonban természetesen nem volt
konfliktusmentes, Ideológiai-politikai
téren éppen úgy, mint gazdaságin,
kétfrontos harcban születtek az ismert
eredmények, a régi pozíciójukat féltőkkel
éppúgy meg kellett küzdeniük az újat
akaróknak, mint a mindenkori adott
helyzetet túlzottan derűlátón meg-
ítélőkkel,

Ennek az évtizednek a kulcséve 1968
volt. Ekkor hirdették meg hivatalosan a
magyar gazdaság reformjának céljait,
programját, de ugyancsak ebben az év-ben
számos olyan esemény történt kül-földön,
amely a magyar társadalmat - s annak
főleg egyes rétegeit - mélyen érintette.
Mindenekelőtt májusban a nyugat-európai
diákmegmozdulások s augusztusban a
csehszlovákiai események. Mindkét krízis
elsősorban az értelmiségiekre s a diákokra
hatott, ugyanis ezek a konkrét politikai
problémákon túl éppen e két réteg
társadalmi helyzetének, lehetőségeinek,
szerepváltásainak aktuális filozófiai és
nagyon is gyakorlati

Koltai Róbert (Vasas Béla), Kulka János (Menő) és Lázár Kati (Hatvany Júlia) a Munkásoperett
kaposvári előadásában



kérdéseire adtak eltérő kiindulású, de
végeredményében sokban hasonló vá-
laszlehetőségeket. Ennek az évnek a pá-
rizsi és prágai eseményei nemcsak az ide-
ológiai szférában, hanem a gazdaságiban
is jóval tovább és mélyebben hatottak,
mint azt akkor gondolni lehetett. Annak
például, hogy a gazdasági reform kezdeti
lendülete néhány év múlva kényszerűen
megtört, néhány

szorosan vett gazda-
sági okai voltak, hanem olyan áttételesek
is, amelyek politikai-ideológiai gyökere
az 1968-as év hatásaiban kereshetők-ke-
resendők.

Éppen ezért természetszerű, hogy egy-
re intenzívebb az az igény, hogy az ötve-
nes évek történelmének analíziskísérletei
után a hatvanas évek s ezen belül a
kritikus 1968-as események sokoldalú
elemzése megtörténjen. S míg a szaktu-
dományok - természetüknél fogva -
lassabban, körültekintőbben dolgoznak, s
értelemszerűen csak kiérlelt eredmények
publikálására vállalkoznak, a művészet
érzékenyebben, gyorsabban, de nyil-
vánvalóan kevésbé egzaktan igyekszik
válaszolni a kor kihívásaira.

S az is érthető, hogy különös érzé-
kenységgel nyúl e korszak feldolgozá-
sához az a korosztály, amely az adott
évtizedet a jövőjét determináló életkorban
élte át. Ennek a korosztálynak az íróiról
(is) írta Gáll István: „Az 1940 és 1950
táján születettek két nemzedéke a
gyerekkor alulnézetéből látta a történelmi
éveket. Családjuk sorsa titkokkal volt
tele, sérelmekkel és megpróbáltatásokkal,
amelyek kimondva-kimondatlanul
húzódnak meg írásaik mögött." Ez a
korosztály természetesnek veszi mind-
azt, amiben felnőtt, tehát nem egy múlt-
beli helyzethez viszonyítva éli meg és ér-
tékeli az 1945 után történteket, s szellemi
eszmélésük időszakát, a hatvanas éveket
akkor is, később is a megnyújtott ka-
maszkorra jellemző fokozott kritikával
szemléli. Sajátos ez a kritika ma már:

nosztalgia és leszámolás keveredik benne;
nehéz elszakadni a távolról egyre inkább
békésnek tűnő időszaktól, ugyan-akkor le
kell számolni számos olyan illúzióval,
amely abból az időből eredeztethető, s
amely megnehezíti mai életüket,
tisztánlátásukat.

A hatvanas évek számos irodalmi és
filmes-tévés feldolgozása után ebben a
szezonban három színházi produkció vál-
lalkozott arra, hogy mai szemmel idézze
meg azt a kort: Kaposvárott Ács János és
Mártha István Munkásoperettje, Szolnokon
Schwajda György és Szikora János
Táncdalfesztivál '66-ja és a Katona József
Színházban Csengey Dénes és Cseh Ta-
más Mélyrepülése. A három egymástól
gyökeresen eltérő műben feltűnő közös
vonások találhatók:

- mindegyik zenés darab, azaz nem
elsődlegesen fogalmi, inkább érzelmi
megközelítését adják választott témájuk-
nak (ezt érthetővé teszi az, hogy a tudo-
mányos igényű korfeldolgozás igen-csak
késik);

- a művek írói, zeneszerzői ugyan-annak
a generációnak a tagjai - 1943 éS 52
között születtek -, a hatvanas évekre tehát
valóban úgy néznek vissza, mint további
életüket meghatározó életszakaszra,
amelynek felfedezése, megértése
elengedhetetlen mai helyzetük, feladata-
ik, lehetőségeik tisztázásához; ami más
szóval annyit jelent, hogy nem a hatvanas
évek dokumentarista hűségű be-mutatását
kapjuk, hanem mindenekelőtt egy
korosztály mai helyzetére keresnek
magyarázatot a tizennyolc-húsz évvel
ezelőtt történtek felidézésével, az azokkal
való szembesítéssel;

- ezekből a művekből feltűnően hiány-
zik a drámai hős, illetve a társadalmi ér-
vényességű konfliktus;

- ezekre a darabokra is igaz az, amit a
nosztalgia és a leszámolás kettősségéről
általánosságban mondtam;

- a darabok eltérő műfaján belül közös

a kihagyásos dramaturgia használata, azé a
módszeré, amely tág lehetőséget nyújt a
nézőnek arra, hogy a maga átélt élményei,
megszerzett ismeretei, tudása alapján
kiegészítse a mondatokat, jeleneteket,
cselekményrészeket, s így a két té-
nyezőből, a darabból és a néző szellemi
hozzájárulásából együtt jöjjön létre a
műegész.

Mélyrepülés

A nosztalgia és a leszámolás kettőssége a
legerősebben Cseh Tamás estjén valósul
meg. A Mélyrepülés hőse, a csodálatos
képességgel, egy különleges hangfekvéssel
rendelkező Novák Béla akár egy egész
országot is fel tudna reptetni a magasba, de
számára csak egyetlen ház felemelése
engedélyeztetik. S miközben egy lakás
magányában a telefon újra és újra
megszólaló csörgését hallgatva lélekben
leszámol életének minden kapcsolatával,
megtörténik a „nagy mutatvány": a csodás
hang birtokában Novák éppen annyira
képes, amennyit tennie szabad. Cseh
Tamás estjén ezúttal kevesebb a dal, mint
az előző műsoraiban, de összetettebb az a
sors, amelyet a főhős végigél. Nem lehet
szétválasztani az elő-adót és a történet
főszereplőjét, Cseh Tamás egyszerre éli
belülről és szemléli kívülről Novák Bélát,
a valós alkotó-művészi sors és a fiktív
életsors összefonódik. Cseh Tamás vissza-
visszaidézi régi hőseit Désirétől Víziig,
felhangzanak a régi dallamok Petőfi
haláláról vagy az érzelmes tangó stb., de
hidegen szól-nak az akkordok, Novák Béla
leszámol a rég volt barátokkal és
szerelmekkel, a folytathatatlan dalokkal és
hitekkel. Novák Béla sorsa a
„reformőrszobából" indul, és ott is
fejeződik be, de míg kezdet-ben az
őrszoba zenei effektusát szöveggel együtt
intonálja, a végén a szabadság zenei
effektusának keresése közben (még) csak a
dallam születik meg.

A Mélyrepülés - nosztalgikus felhangjai
ellenére is - hűvös és tárgyilagos jelentés a
hatvanas években különféle lázakkal,
vágyakkal, hitekkel induló értelmiségi- és
művészgeneráció mai életérzéséről, hely-
zetéről.

Táncdalfesztívál '66
Ez a darab - melyről a SZÍNHÁZ 1985.
12. számában már közöltünk kritikát -
egészen másként közelíti meg a vizsgált
időszakot. Erre a darabra és előadásra
teljes mértékben érvényes az, hogy nincs
benne drámai hős, de hagyományos ér-

A Munkásoperett a kaposvári Csiky Gergely Színházban (Fábián László felvételei)



telemben vett drámai konfliktus, sőt a
társadalmi mozgásokat leképező dráma
sincs. Ez természetes következménye an-
nak, hogy a zenés mozaik azokról a hat-
vanas évekről szól, amelyek legfőbb jel-
lemzője a konszolidáció. Márpedig az ál-
talános társadalmi megbékélés össze-
egyeztethetetlen a nyílt társadalmi konf-
liktusokkal. Ez természetesen nem azt
jelenti, hogy ilyenkor ne lennének társa-
dalmi ellentétek, de ezek nem törnek-
törhetnek felszínre, illetve a belső fe-
szültségek nem a valódi konfliktusok
képében jelennek meg. A szerzők nagyon
pontosan éppen egy olyan álkonfliktusos
helyzetet emeltek darabjuk kö-
zéppontjába, amely a tévé segítségével
felszította a kedélyeket, megosztotta a
társadalmat. Á táncdalfesztivál körüli
őrület szimptomatikus jelenség volt. A
hatvanas évek második felének egyik
valódi és fontos politikai kérdése az volt,
hogy vajon „képes-e a magyar társadalom
a nyitottságra, a toleranciára az újjal, a
mással, a megszokottól eltérővel
szemben" (Népszabadság). Ez a kérdés
vízválasztó volt, s igaza van Bródy Já-
nosnak, amikor visszatekintve a hatvan-
hatos „nagy eseményre", egy nyilatko-
zatában azt mondja: „Nem a táncdal-
fesztivál osztotta meg az országot, az or-
szág meg volt osztva, csakhogy ez akkor
és ott derült ki." A táncdalfesztivál körüli
csatározásokban csúcsosodtak ki és törtek
látványosan felszínre azok a lényegi
társadalmi feszültségek, amelyek más
formában a generációs ellentétekben, a
közlekedés szapulásában, a hosszú haj és
a farmernadrág víseléséről, az oktatás
korszerűsítésének éppen aktuális fázisáról
szóló vitákban stb. is megtestesültek.

A darab egyrészt sorra felvillantja eze-
ket az álvitákat és álkonfliktusos helyze-
teket, másrészt felidézi a táncdalfesztivál
dalait. Kezdetben a számok közé iktatott
akkori tévésorozat-paródiák csak a
tömegkommunikációs közegét adják meg
a társadalmi vitáknak, majd egyre több kis
konfliktus bemutatása után az Illés
együttes és általában a rockzene körül
fellángolt háborúskodásban tetőződik a
társadalmi látszatellentét, hogy aztán a
békés, hálóruhás elernyedésben fogadott
eredményhirdetés után utópisztikus
tiltakozó dalként hangozzék el Kovács
Kati slágere: „Nem, nem, nem, Soha nem,
nem, nem, Én nem leszek sohasem a
játékszered!"

A darab íróilag meglehetősen lazán
szerkesztett, magán viseli annak nyomát,
hogy a társszerző a darab rendező

je. Ennek ugyanis az a következménye,
hogy bizonyos részeket, gageket, megol-
dásokat nem kell íróilag pontosan meg-
fogalmazni, mert azt már írás közben
„látja" a rendező, tudja, mit hogyan fog
hangsúlyosabbá tenni, ellenpontozni, mi-
lyen játékötletekkel fogja a szöveget ki-
egészíteni. Ennek a metódusnak kétség-
telenül vannak előnyei, de hátránya is.
Színházszerűbb lehet így az anyag,
ugyanakkor kevésbé megformált, gon-
dolatilag kevésbé következetes. Ebben az
előadásban is számos szövegen túli
megoldás hordozza a mondandó egyes
elemeit. Mindenekelőtt a játék tere és
díszlete. A budapesti utcarészletet ábrá-
zoló, kicsinyített és megdöntött perspek-
tívájú díszlet, a miniatűr közlekedési
lámpák, járdaszigetek, járművek, zebrák
és a játszó személyek között az elő-adás
egészét meghatározó ellentét feszül.
Mintha egy gulliveri szituáció elevened-ne
meg. A szereplők minden megmozdulása
azonnal idézőjelbe helyeződik eb-ben a
térben, elidegenedik, önmagában is
nevetségessé válik. Ugyanezt a hatást
erősíti az, hogy a bemondó Takács Ma-
rika figurája megháromszorozódik, rá-
adásul a három nő közül az egyiket férfi
játssza, vagy az, hogy az egyes számokat
elbíráló zsűrit a történelem nagy hord-
erejű döntéseit hozó tanácskozásokkal
hozzák párhuzamba. Igen erős az elő-
adásnak az a rétege, amely a múlt nosz-
talgikus felidézését szolgálja, a korhű
tárgyak és ruhák s mindenekelőtt a zene.
Ugyanakkor az idézőjeles játék-stílus, az
előadás látványvilága, a nosztalgia
parodisztikus ellensúlyozása jelzi az
alkotók mai alapállását, azt, ahogy
visszanéznek múltjukra, ahogy
álforradalmi érzéseiket is kigúnyolják,
miközben mindvégig azt is érzékeltetik,
hogy a darab alaphelyzetének lényege
máig változatlan.

Munkásoperett
A három darab közül a Munkásoperett szól a
legkomplexebben a mai negyven-évesek
hatvanasévek-képéről. S ha a
Táncdalfesztivál kapcsán már volt szó
arról, hogy milyen következményekkel jár
a rendező és a szerző funkcióinak
összefonódása, ez itt még erősebben érzé-
kelhető, mivel az író és a rendező ugyan-
az a személy, sőt Spindler Béla balesete
miatt a főszerepet is ő, Ács János ját-
szotta.

Hogy mit jelent az, ha az író egy sze-
mélyben rendező is, azt legérzékleteseb-
ben az mutatja, hogy ha a Munkásoperett-

nek az instrukciók nélküli szövegét ol-
vassuk, még maga a történet is csak ne-
hezen, töredékesen áll össze. Ács darab-
jában szinte a szöveggel egyenrangú, vagy
talán még fontosabb szerepe van a
dialógusoknál azoknak az instrukciók-
nak, amelyek nem elsősorban a szereplők
megnyilvánulásainak érzelmi színezetét
hivatottak jelezni, hanem mindenekelőtt a
párbeszédek alatt, mögött le-zajló
cselekedeteket írják le, Ezek ebben az
esetben szokatlanul fontosak, mivel a
darab szerkezete igen ravasz, s valójában
csak az élő előadásban realizálódik pon-
tosan.

Az előadás az újabb időkből ismert
pályaudvari szignállal kezdődik, ebből a
zenei motívumból bomlik ki a nyitány,
Amikor a függöny felmegy, a Keleti
pályaudvar stilizált homlokzata látható,
előtte széles lépcsősor. A zene zaklatott
ütemére lassan, szögletes mozdulatokkal
jönnek be a színpadra a társadalom min-
den rétegét és korosztályát reprezentáló
szereplők. A lépcsősoron tömörülő em-
berek más-más szótagokat vagy egytagú
szavakat énekelnek, s ebből alakul ki a
szaggatott textúrájú nyitó szám, amely-
ben újra és újra visszatér az előadáson
többször felhangzó refrénszerű mondat:
„ez van, nincs más". Az emberek egy tö-
megben vannak, mégis a zenei
megszólaltatásuk egyértelművé teszi:
semmilyen értelemben nem alkotnak
közösséget. A szomorú hangzású dal
közben jelenik meg a lépcsősor tetején -
mint egy ellen-primadonna - a főhős, az
esztergályos Balogh Józsi, aki Szabolcsból
dolgozni jött a fővárosba. Ezzel indul a
legtöbbször szimultán eseményekkel
operáló cselekmény.

Józsi megérkezésével párhuzamosan
elutazik egy fő funkcionárius a Szovjet-
unióba, s elbúcsúzik Eszter nevű lányától,
illetve megérkezik egy kiskatona, Menő,
akit haverjai várnak, Közülük az egyik
átad Menőnek egy táviratot, amit
elolvasás után a fiú összegyűr és zsebre
tesz, majd a mellékhelyiségbe siet, hogy
civil ruhába öltözzön át. A civil Menő
kikezd Eszterrel, Józsi a lány védelmére
kel, a két fiatalember össze-különbözik.
Igazoltatás. Menőt és társait jól ismeri a
rendőr, mégis érezhető, hogy Menő
igyekszik elterelni magáról a hivatalos
közeg figyelmét. Eszter és Józsi
ismerkedő duettje közben a fiú
észreveszi, hogy a kavarodásban ellopták
a tárcáját. Amikor a fiúk ismét elő-
kerülnek, kiderül, hogy megtréfálták a
szabolcsi fiatalembert: visszaadják a pén-



zét, majd leitatják, és elhitetik vele, hogy
ők jöttek ki a fogadására, és ők kísérik el a
munkásszállásra. Míg a banda tagjai
Józsival foglalkoznak, Eszter barátnőjének,
Áginak éppen úgy kiadja az útját, mint
Menőnek - mindkettőnek a lakása kellene -
, mivel előzőleg Józsit hívta fel magához.
De amikor a vidéki fiú részegen jön vissza,
a lány undorodva fordul el tőle, s mégis
Menőnek adja oda a lakás-kulcsát. A
tömeg újból elözönli a szín-padot, csupa
kérdésből álló jelenetfinálét énekel, az
emberek között katonai járőr tűnik fel, a
lépcső elfordul, háttérfüggöny ereszkedik
le, a katonák kimennek, az emberek
kitartóan nézik a nézőket.

A körülményes, minden szálat egy-
szerre exponáló indításból két dolog
azonnal nyilvánvaló : ez az operett nem
igazi operett, illetve egy hagyományos
operettépítkezésű cselekményszál mellett
egy vagy több más jellegű cselek-
ményvonulat is érvényesül.

Már az első jelenet leírásából is kitűn-
het, hogy mennyi nem verbális megnyil-
vánulása van a cselekménynek. Ez jel-
lemzi a darab többi részét is. A második
jelenet egy női munkásszállón játszódik,
ahová a dramaturgia jóvoltából minden
szereplő valamilyen úton-módon meg-
érkezik. A lányok egy „lázas házasságról"
álmodoznak, Menő társai idecipelik
Józsit, megérkezik Feri, a fodrász, aki a
már megismert Ági vőlegénye - ők al-
kotják a nem szokványos szubrett-tán-
coskomikus párost -, főszerephez jut a
darab másik komikuskettőse is, a részeges
Vasas Béla és szerelme, a munkás-

szálló idősödő portása, Júlia. Megjelenik
Eszter is, de Józsi és a lány között
másodszorra kialakulni készülő idillnek
ezúttal is vége, mert Menő - miközben
társait a nyári ünnep estéjén tartandó mu-
latság színjátszó közreműködőinek tünteti
fel, s így juttatja be őket a lányok
szobájába - féltékennyé teszi Balogh Jó-
zsit. Újabb verekedés, újabb igazoltatás,
ezúttal Józsit elviszik. A díszlet elfordul, a
tömeg a Duna-part korlátjánál nézi a vízi
és légi parádét: nyilvánvalóvá válik, hogy
augusztus huszadika van.

A harmadik kép helyszíne egy kultúr-
terem. Menő a műsoros est sztárja, vad
önpusztító kedvvel veti bele magát minden
játékba. Az egyes szereplők között kusza
bonyodalmak támadnak : Eszter
magányosan vár, elutasítja Menő köze-
ledéseit, Áginak soha nincs alkalma meg-
mondani Ferinek, hogy terhes, Eszter és
Ági hosszas dalban vitázik a társadalmi
egyenlőtlenségről. Józsit kiengedték a
rendőrségről, Eszter el akar menni a fiú-
val, de az marad, hogy megnézze Menő
produkcióját: a színpadon Menő derékig
levetkőzik, fejére teszi a katonasapkáját,
benzinnel meglocsolja, gyufát gyújt, ami-
kor is felragyognak a tűzijáték petárdái,
mindenki azt nézi, senki nem kíváncsi
Menőre.

A befejező jelenetben a hajnali utcán
vagyunk, egyesek részegen botorkálnak
haza, mások munkába igyekeznek, a lá-
nyok és fiúk még mindig táncolnak, s már
együtt éneklik hogy „kell egy lázas
házasság". Az egyik sarokban katona-
zsákkal a kezében kucorog Menő, boldo

gan érkezik az együtt töltött éjszaka után
Eszter és Józsi, a fiú indul haza, elege volt
a fővárosból. Összeakad a három
főszereplő, kiderül, hogy Menő nem tel-
jesítette a távirati parancsot, nem ment
vissza az alakulatához, Józsi arra biztat-ja,
hogy önként jelentkezzen, még meg-
úszhatja nagyobb büntetés nélkül, ami-kor
egy ablakban megszólal a rádió, és hol
felerősödve, hol elhalkulva elhangzik a
hivatalos kommüniké: a csehszlovákpárt-
és állami vezetők kérésére, a forradalmi
vívmányok védelmére a Varsói Szerződés
egyes csapatai, köztük a Magyar
Néphadsereg kijelölt alakulatai be-
vonultak Csehszlovákiába. Katonai jár-őr
érkezik, és elviszi Menőt. Józsi és Eszter,
majd a többi szereplő lassan el-távozik,
közben énekel: „ez van, nincs más". Csak a
rendőr marad a színen.

A cselekmény főszála - bár események-
ben, mellékszálakban túlontúl zsúfolt -
lényegét tekintve operetti. Eszter, a pri-
madonna, Józsi, a bonviván és Menő, a
rivális között olyan háromszögtörténet
zajlik, mint a legklasszikusabb operet-
tekben. (Ha az operettek zöme a hajdani
uralkodó osztály nem éppen elit képvi-
selőit szerepeltette, miért ne lehetnének
szereplői egy mai operettnek a mai ural-
kodó osztály ezúttal sem az osztály vezető
rétegét reprezentáló tagjai?) S bár a
külsőségek ellentmondani látszanak a
hagyományos operettkeretnek, minden úgy
működik, ahogyan annak egy operettben
működnie kell.

A . ezt a szálat keresztezi egy másik,
amely építkezésében eltér az operett li-

A Táncdalfeszt ivál a szolnoki Szigliget i Színházban (Szoboszlai Gábor f e l v . )



neáris, előrehaladó cselekményvezetésétől .
Ez a szál a befejezéstő l visszafelé
értelmezhető csak : kezdetben alig sejtünk
valamit a kiskatonáról, majd egyre
nyilvánvalóbb lesz Menő szerepe, il letve a
történet ideje, s végül megvilágosodik,
hogy jóval többről szól ez a darab, mint
egy munkásokat szerepeltető operett,

Az előadás befejezésekor érthető meg
igazán. a cím és a műfaji megjelölés
közötti látszólagos ellentmondás: a

M u n k á s o p erettet musicalnek nevezi az író és
a zeneszerző , Mártha István. heginkább a
zenében sikerült a kétféle cselekményszál
ötvözését megoldani, az operett- és a nem-
operettréteget szintetizálni, Ugyanez a
cselekmény szintjén jóval
problematikusabban következett be,
mindenek-előtt azért, mert miközben a
darab története túlbonyolítottá vált, a
főfigurák alig körvonalazottak. Az előadás
jóval ár-nyaltabb, de a három főszereplő
cselekedeteinek motivációjával a rendezés
is jórészt adós maradt.

A darab és az előadás elemzése kapcsán
felmerül a kérdés: miért munkás- operett a
M u n k á s o p e r e t t ? Mindenekelőtt azért, mert a
főszereplője, Balogh Józsi, munkás,
esztergályos. Egyrészt a vidéki
fiataIember alig háromnapos budapesti
tartózkodása a kerete a történetnek, más-
részt -- s ez a fontosabb - az ő sorsa jel-
képes értékű . Mindenre nyitott, tiszta,
őszinte, becsületes ember, ezt érzi meg
Eszter, s ezért támadhat köztük - a tár-
sadalmi különbségek ellenére is - von-
zalom. De Józsi nemcsak becsületes, ha-
nem tájékozatlan, védtelen és naív is. Be-
csapják, átejtik, ide-oda lökődik az ünnepi
események sodrában, s alig érinti meg
mindaz, ami az augusztus huszadiki ün-
nepi rendezvényekkel párhuzamosan
történik. Akárcsak a többiek - Ági és Feri,
Júlia és Vasas Béla, a srácok és a
munkásszállóbeli lányok, a tömeg karak-
teres egyedei számára, neki is fontosab-
bak. mindennapi életének kis eseményei és
eseménytelenségei, mint a háttérben zajló
történelmi-politikai esemény.

Ezzel szemben Menő egy más világ
képviselője, nem annyira a kor gyermeke,
mint inkább a mai negyvenéves
értelmiségiek. visszavetített énje. Nem
egyszerűen pesti vagány, egy banda
magától értetődő feje; olyan intellektuális,
szellemi fölénnyel, többlettel rendelkezik,
ami kiemeli őt a szűkebb és tágabb
környezetéből . Valami fájdalmas titok
lappang körülötte, nem tudatosan alakítja
sorsát, sodródik, hol lakást, búvóhelyet
keres, hal feltűnő szerepléssel.

hívja tel magára a figyelmet, s egyre in-
kább érzi, tudja, hogy hiába vannak sokan
körülötte, magányában nem számíthat
senkire sem, és sorsát nem kerülheti e l : az
adott körülmények közötti legsúlyosabb
büntetés vár rá. Mercutio-szerű tragikus
hős ez a Menő, aki bár idegen ebben a
közegben, megtestesítője annak a drámai
ellentmondásnak, amely az akkor
nyiladozó értelmű fiatalemberekben
néhány év, jó másfél évtized múlva válik
majd tudatossá, létmeghatározóvá.

A darab középponti figurája, a két férfi
közötti összeütközés kiváltója és tárgya,
Eszter, meglehetősen változatosan meg-
rajzolt passzív alak. Viselkedése, viszonya
a barátnő jéhez, ingadozása Józsi és Menő
között nem teszi rokonszenvessé, E z az
előadásban fel is erősödik, mivel Igó Éva
kemény, a megírt figuránál is
ellenszenvesebb lánynak mutatja Esztert.
(A színésznő komoly énekproblémákkal is
küzdött, különösen a Csákányi Eszterrel
előadott hosszadalmas, dramaturgiailag
indokolatlan duettjében.)

Balogh Józsi szerepét - mint említettem,
kényszerűségből - Ács János játszotta -
korrekten, illúziót keltőn, de távolról sem
olyan intenzitással és charme-mal, mint
amilyent e figura a darabban elfoglalt
helye alapján megkövetelt volna. (Ennek
az alakításnak is a legsebezhetőbb pontja
az ének volt.)

Az előadás főszereplője Kulka János
alakításában Menő lett, akit a színész az
íróilag vázlatos figurából teljes életet élő
alakká. formált. Intenzív színészi jelen-
létével el tudta fogadtatni Menő furcsa
kettős lényét, a történetben elfoglalt sze-
repét éppen úgy, mint áttételesebb, jelké-
pes jelentését.

Mivel Eszter figurája. halványra síke-
rült, s Józsi nem volt egyenrangú partnere
Menőnek, a főszerepek közötti egyensúly
és viszonyrendszer felbomlott, s ez
nagymértékben befolyásolta azt, hogy az
előadásban nem jött, nem jöhetett létre a
két réteg összhangja. Ezt tovább
erősítette az, hogy a darab legjobban
megírt figurái a hagyományos komikus
operettkettősökké, így ezek alakítóinak
Lázár Kati ( jú l i a ) és Koltai Róbert (Vasas
Béla), illetve Csákányi Eszter (Ági) és
Bezerédy Zoltán (Ferit

jelenetei akarva-akaratlanul
hangsúlyosabbakká váltak, mint a
főszereplők közöttiek, s ezt Kulka János
sem tudta ellensúlyozni.

Az előadás két rendkívül fontos
összetevője, a zene és látvány, a színészi
játék-

nál pontosabban, egységesebben fejezte ki
a darab gondolatiságát. Szegi György
díszlete egyszerre idézte fel az operettek
világát és a hatvanas évek valóságát.
Ebből a szempontból is mintaszerű a
kezdő kép (a Keleti pályaudvar
homlokzata az állóórával öt perc múlva
nyolc - s az ütött-kopott lépcsősor),
valamint a be-fejező kép ünnep utáni.
hangulatot árasztó tere és dekorációja.
Cselényi Nóra jel-mezei is jól tejezték ki
a hatvanas éveket, egyben a szereplőket
is jellemezték. (Például Józsi sötét
öltönye, kihajtott fehér inge és bőröndje
egészen más világot és embert jellemzett,
mint Menő farmernadrágja, sportinge.)

Mártha István zenéje az egyik
legkitűnőbb magyar musicalzene. Számos
rétege van ennek a muzsikának, hol meg-
számlálhatatlan zenei idézet teszi
sziporkázóvá, hol a bravúros
hangszerelés. Mártha zenéje önálló
színházi kompozíció, ugyanakkor minden
pillanatban együtt él a színpadi
történésekkel, egy-egy akkorddal,
hangszeres effektussal kiegészíti ,
ellenpontozza vagy nyomatékosítja a
látottakat, hallottakat. Igényes, nem
könnyen énekelhető ez a muzsika. - nem
is tudott mindenki egyformán
megbirkázni a szálamával, A zene az
előadás akusztikus világával összhangban
nagyon. pontosan követi, kifejezi a darab
alapkoncepcióját. A nyitány
hangsúlyozottan mai asszociációkat keltő
pályaudvari szignáljától jutunk el a
nyilvánvalóan 1968-at jelentő
kommüniké-ig, azaz a mából a múltba,
hogy megértve a múltat, jobban el
lehessen igazodni z jelenben.

Ez a művészi látásmód érvényes az
egész előadásra. S nemcsak erre, hanem
minden részproblémájukkal együtt -
mindhárom előadásra.

Ács János-Mártha István: Munkásoperett
(kaposvári Csiky Gergely Színház)
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