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Tavaly márciusban Kecskeméten kisebbfajta
botrány volt készülődőben. A Kecskeméti
Lapok a Katona József Színház
1996-97-es műsortervét Kész van a lista
- Operett nyista címmel ismertette, a Petőfi Népe
pedig a Leonce és Léna bemutatója kapcsán
Nesze nektek egy kis operett! címmel közölt egy
írást, amelyben a kritikus többek között ezt írta:
„A kecskeméti színház művészei, úgy tűnik, nem
elégedettek közönségükkel... Pedig minden
olyan jól indult. Az évadot a művésztrió többé-
kevésbé sikeres darabokkal kezdte, ám a
napokban kiderült, hogy a következő szezonban
nem kapja meg a nagyérdemű az elvárt
operettjét. Es ez sokaknak nem tetszik itt,
Kecskeméten, mondván: évente legalább egy
alkalommal a kedvükben járhatnának azért a
pénzért, amiből eltartják Thália papjait. Igaz, lesz
János vitéz meg Hegedűs a háztetőn, de hát ez
mégsem ugyanaz!"

Nem célunk e sztorit részleteiben feleleveníte-
ni, de az, ami egy évvel ezelőtt Kecskeméten
történt, szimptomatikus: a vidéki színházak helyi
megítélésének egyik legfontosabb szempontja a
zenés előadásaik aránya, száma. minősége. Ép-
pen ezért érdemes megnézni, mi történt akkor és
azóta. Beszélgetőtársam Bal József igazgató.

- Sajátos helyzetben vette át 1995-ben a
frissen kinevezett vezetőtrió a kecskeméti
színház irányítását, ugyanis e városban
különösen erős hagyományai vannak a
zenés színház-nak, ezen belül is a
klasszikus operett-nek. A sajátos helyzet
előzménye nyilván ott keresendő,
amikor a Gyurkó-Jancsó-Hernádi-
érában a normális arányú
műsorszerkezet gyökeresen
megváltozott, s még a zenés darabokat
is a modernkedés jellemezte. A
színháztól akkor elfordulókat aztán
Lendvay Ferenc, majd Illés István
erősen operettközpontú műsorpolitiká-
val igyekezett visszaszerezni.

- Így igaz, a kecskeméti közönség
megszokta és igényelte a klasszikus
operettet, szereti a szép ruhákat, a
pompás díszleteket, az ismert dalla-
mokat, s ezzel mi természetesen szá-
moltunk is, amikor az első évad mű-
sorát összeállítottuk. Ugyanakkor
igyekeztünk tágítani a műfaji határokat,
ezért a Sybill mellé - amelyet az a

rendező vitt színre, aki a megelőző évek
sikereiből jó néhányat jegyzett -a közkedvelt En
és a kisöcsém című Eisemann-művet meg az Aki
nyer, az nyer című Rejtő Jenő-Sándor Jenő-
operettet választottuk.

A daraboknak sikerük volt, akárcsak az
évadkezdő Goldoni-darabnak, A chioggiai csete-
paténak, illetve a kezdeti tartózkodás után
később szintén elfogadott Ahogy tetsziknek is. A
Leonce és Léna viszont- amelynek tavaly csak
az előbemutatóját tartottuk meg - megosztotta a
közönséget, s az is tanulságos volt, hogy a Sybill
harmadik felvonását, amely nálunk egy szauná-
ban játszódott, sokan elutasították. De így is
érthetetlennek tűnt az a felháborodás, amely a
második szezonunk műsortervét fogadta. Holott
abban nemcsak az említett János vitéz és a He-
gedűs a háztetőn szerepelt, hanem A dzsungel
könyve is.
 De nem volt a műsorban klasszikus ope-

rett...
 Nem, mert úgy gondoltuk, hogy a daljáték

kiváltja az operettet, s ezzel meg A dzsungel
könyvével a fiatalokat is meg tudjuk szólítani.

 Hogyan vált be ez az elképzelés?

Ami a János vitézt és A dzsungel könyvét illeti,
maradéktalanul. Mindkettő nagy siker. Eredetileg
öt darabot kínáltunk a bérletes nézőknek, a
Leonce és Lénát, a Yermát, Caragiale Farsang-
ját, a János vitézt és a Hegedűst. A dzsungel
könyve eddig bérleten kívül ment. Az érdeklődés
azonban oly nagy iránta, hogy a Hegedűs a
háztetőn helyett ezt tesszük be a bérletbe.
 Akkor tehát megnyugodtak a kedélyek? Ol-

dódott a feszültség a fenntartók és a színház
között?
 Igen is, nem is. Az operett-vita megszűnt,

ugyanakkor az évad első két produkciója-főleg a
vidékről bejáró nézők körében - nem váltott ki
osztatlan lelkesedést, s emiatt, meg más okokból
is, csökkent a vidéki bérlők és rendszeresen szín-
házba járók száma. Ezzel szemben viszont nő a
kecskeméti nézőké, igaz, lassúbb ütemben, mint
amilyen gyorsan csökkent a vidékieké.
 A jövő évad tervezésekor mindezt nyilván

figyelembe kell venni...
-Természetesen. Sikereinkből is, kudarcaink-

ból is folyamatosan tanulunk, de a tanulságok
mindenki számára elgondolkoztatóak.

(Az összeállítást s a fordításokat Nánay István és
Szántó Judit készítette)

Jelenet a János vitézből (Szoboszlay Gábor
felvétele)
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