
rendezőből váljék az idők során dramaturg,
mégpedig nem azért, mert „dramaturgnak
még ő is jó", hanem azért, mert kiderül:
beállítottsága inkább elméleti, mint
gyakorlati, jó elgondolásait inkább
dramaturgként tudja érvényesíteni, inkább
tud hatni az írókra s a művészeti vezetésre,
mint a színészekre stb. - s ráadásul tudja,
hogy ez a döntése senki szemében nem
fogja degradálni!) Minden-esetre azonban:
ezek kivételek. De hogy pl. a dramaturgok
vizsgaanyagában ne csak egy dramatizálás,
hanem egy rendezés is helyet kapjon, s
annak elbírálása igenis kihasson a jelölt
dramaturgi minősítésére - ez, bármily
távolinak hangzik, nemcsak elképzelhető,
de kívánatos is, mert egymás tevékenységi
körének mélyreható, elméleti és bizonyos
fokig gyakorlati ismerete alapfeltétele a
színházat meghatározó team összehangolt,
eredményes munkájának.

Összefoglalva: a magyar dramaturgiák
pozitív fejlődésének szükségképp együtt
kell haladnia a korszerű, szocialista ma-
gyar színjátszás megizmosodásával. Ez
persze nem zárja ki, hogy e fejlődés időn-
ként ne lehessen „egyenlőtlen", vagyis
hogy a dramaturgiák színvonalának
emelésére ne történjenek önálló lépések,
mind a főhatóságok, mind a színházak,
mind pedig maguknak a dramaturgoknak
részéről. Annál is inkább, mert a fejlő-
déshez hozzátartozik a visszahatás is; egy-
egy tényező kiugrása serkentően játszik
bele a folyamat egészébe. Vagyis: minél
több lesz dramaturgjaink között a
művészetben-tudományban egyaránt já-
ratos, művelt és alkotó marxista szakember
- annál gazdagabbá, színesebbé, kor-
szerűbbé válhat az egész magyar színját-
szás.

Nem szándékom a könnyű műfaj védel-
me, szükségességének vizsgálata. Meg-
teszi, megtette ezt előttem és helyettem a
közönség meg sok nálam illetékesebb
szakember. Könyvek, tanulmányok,
szociológiai, népművelői vizsgálatok
foglalkoztak már létjogosultságának agy
sekélyesítő veszélyének kérdésével.

Bennem, akinek a véletlen adta helyzet
folytán immár egy fél életet kellett és -
ami még hátravan - kell ebben a műfajban
eltöltenem, inkább az növeszt egyre
nagyobb kérdőjelet, hogy ki volt a bíró,
aki „könnyűnek" ítélte. Ki terjesztette ki a
nyilván az anyagnak szánt meg-határozást
magára a munkára és annak művelőire?
Bárki volt is, biztosan tudom, hogy soha
nem vett részt egy „könnyű műfajú"
produkció létrehozásában, de valószínű,
hogy végig sem nézte a munkafolyamatot.

A commedia dell'arte kanavászát még
számon kérhették a színésztől, aki szuve-
rén módon tölthette fel a témát, de az
istenért, csak nem az operettszínész vagy
a rendező felelős a rá osztott anyag minő-
ségéért?

A nagynevű, új magyar daraboknál
sikeresen bábáskodó dramaturgok fintor-
ral tolják félre azokat a férceket, amelye-
ket milliók néznek meg, és amelyeket vé-
gül, hogy egyáltalán előadhatók legye-
nek, kénytelen a rendező, sőt gyakran az
egész együttes a talpára, de legalább-is
spiccre állítani. Mindezt természetesen
titokban teszi, nem hogy dotáció, de tu-
domásulvétel nélkül, hiszen saját érdeke,
hogy logikáját, értelmét és ízlését ne
hagyja otthon, amikor a rábízott munkát
igyekszik jól megoldani.

Unalmas gyakorisággal vetődik fel a
kérdés, miért nem újít a könnyű, zenés
műfaj, miért nem söpri ki az operettet a
musical, miért kell porolással foglalkozni
a mindent megváltó és megoldó új zenés
forma helyett.

A nagy, külföldi sikert aratott valóban
remek musicalek megvételére nincs pénz.
Gyakori vendég vagyok a Szerzői Jog-
védőnél, amelynek munkatársai kéré-
semre itt fel nem sorolható mennyiség-
ben számlálták elő a dollárban kért jog-

díjakat. Az összegek egy-egy vidéki szín-
ház több éves valutakeretét felemésztették
volna. Ha a Fővárosi Operettszínház úgy
tudja megvenni egy előadás jogát (mint a
My Fair Ladyét vagy a West Side Storyét),
hogy vidéki színház is játszhatja, az végig
is szalad az országon - már ahol erre
megfelelő együttes van.

Magyar musical. Hol Budapesten, hol
vidéken mutatnak be egyet-egyet, elég
komoly kockázattal. A Képzelt riport .. .
példája mutatja, hogy a sikeres alkalma-
kan kapva kapnánk.

A baráti országok musicalterméséből én
magam kettőt találtam. Szerintem
mindkettő érdekes kísérlet lehetett volna.
A színház nem hitt bennük.

Minél igényesebb egy vidéki színház,
minél több prózai ősbemutatót vállal,
annál inkább biztosra akar menni, ami-kor
a „könnyű-zenés" darab kiválasztására
kerül sor. Már az is nagy dolognak
látszik, ha kiás egy ritkábban játszott
operettet. De ahhoz ebben az esetben is
körömszakadtáig ragaszkodik, hogy a
zeneszerző neve (lehetőleg a cím is) köz-
ismert legyen. Nem mindegy, hogy a bér-
letet szervező plakátra mi kerül. Ez az
egyetlen időpont, amikor a könnyű-zenés
műsor a „fontos" jelzőt megkapja. Soha
többet. Az újságokban megjelenő, a mű-
sortervet ismertető kommünikék már meg
sem említik, valószínűleg szégyen is lenne
a nagyok nevének felsorolásában Lehárt
és Strausst említeni.

De ez megszokott eset, nem is fontos,
hiszen a bérletezés megtörtént, most már
csak az van hátra, hogy a közönség is
megkapja a magáét.

Kiken múlik ez? Az operettstáb de-
klasszált csoportján. Akiknek énekelniök
kell magas bé-t, cé-t, skálákkal felsrófolt
hangjuktól függetlenül emberi hangon
prózai szöveget mondani, úgy táncolni,
hogy a sikert jelentő ismétlés „benne le-
gyen"! No, meg humor is kell, ami meg-
tanulhatatlan adománya az életnek, és
mindehhez egyéniség, mert a felsoroltak
közömbössé válhatnak, ha nincs meg a
szereplőkben az a vonzóerő, ami valaha
odáig ragadtatta a közönséget, hogy nem
átallott fiákereket húzgálni. Mindezt tud-

F É NY E S M ÁRT A Fényes Márta cikkét azért közöljük készséggel, mert a könnyű-
zenés darabok, operettek előadása változatlanul

Két szék között nagyszámú közönséget vonz. Nem mindegy tehát, hogy ezek

a pad alatt ... a darabok milyen előadásban kerülnek színre - és kétséges,

hogy a körülmények biztosítják-e a színvonalas előadás fel-
tételeit. Ezekkel a problémákkal időről időre igyekszünk
foglalkozni. Örülünk, hogy most egy rendező fogalmazza meg
a műfaj, j gondjait. ( A Szerk.)



ni, operettet játszani, nem volt mindig
ilyen agyonhallgatott teljesítmény. Még
iskolának is jó volt. Ha megkérdezhetném
Neményi Lilit, Páger Antalt, Rajz Jánost
(vagy megkérdezhettem volna szegény
Kiss Manyit), lebecsülik-e múltjukban
azokat az éveket, amikor ebben a megalá-
zó műfajban is dolgoztak, meggyőződé-
sem, hogy élénk tiltakozás lenne a válasz.

Erősnek találják a megalázó jelzőt?
Megkísérelem a bizonyítást.

Saját érdekvédelmi szervünk még ma-
gasabb feletteseinkkel egyetértésben meg-
alkotta a „strigularendszert": a szolgálat-
számot. Termelői nyelven szólva: a nor-
mát. Az operettért egy, az operáért három
strigula jár. Eddig ez igazságos. Am a
mérleg megbillen, amikor az operettszí-
nész - nyilván képességei alapján - operai
előadásban jelentős szerepet énekel, és
ezért szintén egy szolgálatot kap, ellentét-
ben azzal, aki operai státusban lévén
ugyanabban az előadásban annyit énekel,
hogy „a kocsi tálalva van".

Még cifrább : ha operaénekes énekel
operettfőszerepet - nyilván a könnyű
műfaj nehézsége miatt - leszállni kényte-
len státusa piedesztáljáról, és egy strigu-
láért énekli Szu-Csongot, Schubertet,
Barinkayt. Tehát nem az énekest „nor-
mázzuk", hanem a műfajt.

Legcifrább : a Fővárosi Operettszín-ház
színésze másfél strigulát kap, a vidéki egyet.
Pesten vajon a Cirkuszhercegnőt, a Mosoly
országát, a Sybillt nem azonos kotta és
szövegkönyv szerint játsszák? A pesti
epizodista nagyobb teljesítményt nyújt,
mint a vidéki bonviván?

De hagyjuk a piszkos anyagiakat. Ez,
valljuk be, sokkal inkább erkölcsi, mint
kenyérkérdés. Nézzük inkább az állami
elismerést és a sajtót.

Ki hasonlította valaha is össze, milyen
arányban kapott operettszínész állami
kitüntetést? És ha kapott, vajon azért,
mert nyomon követték a fejlődését, fi-
gyelték a produkcióit? Vagy csak azért,

mert saját színháza, többnyire élete vége
felé végkielégítésképpen felterjesztette?

Könnyű-zenés bemutatóra baráti meg-
hívás, esetleg rimánkodás nélkül jön-e
kritikus, és ha igen, vajon mennyire érté-
keli ezt a munkát? Mert ha prózai mű-
vekre és saját rangjára hagyatkozik, le
tudja-e mérni, hogy mi a nehéz a
könnyűben? Vagy a zenekritikus nem
tartja-e lealacsonyítónak Verdi után -
horribile dictu - Lehárt vagy Kálmánt,
esetleg Dunajevszkijt meghallgatni?

Csodálkozunk, hogy nincs utánpótlás ?
Miért is lenne ? A Főiskoláról kikerülők,
színészek, rendezők egyaránt gyűlölik a
könnyű-zenés műfajt, mint ördög a töm-
jént. Akik még megbocsátást mutatnak a
musical iránt - hála egy-két tanárnak -,
azokról rövidesen kiderül, hogy hangter-
jedelmük valóban kevés a „legkönnyebb-
hez".

Ha a zeneszakiskolák végzősei között
találunk olyanokat, akiknek nemcsak a
hangjuk, hanem a külsejük is biztató,
azoknak az Opera ösztöndíja lapul a zse-
bükben, és inkább ott várnak hosszú
évekig az esetleges karrierre. Mert az is
nagyobb rangot jelent, mint vidéken sok-
sok mindent megtanulni ahhoz, ami nél-
kül ma már operákban sem igazán bol-
dogul senki.

Az operettstúdió végzősei majdnem
teljes létszámban szintén Pesten helyez-
kednek el.

A próza és az opera! Ez fémjelez! Csu-
pán oda tartozni is előny. Operett: két szék
közt a pad alatt!!!

Félreértés ne essék: tisztában vagyok
azzal is, hogy a tudatformálás óriási fel-
adatát nem a könnyű műfaj oldja meg.
Csupán azt nem értem, miért nem veszik
észre, hogy a színházba járás megszokását
a bábszínház, a gyermekszínház után -
ahová a közönség nagy rétege el sem jut -
a könnyű-zenés műfaj indítja be. A
„hogyan" kérdéséről felesleges beszélni.
Természetes, hogy a korszerűtlen, az
ízléstelen: rossz, káros. De valamennyire
illene disztingválni. És ha elnézzük azt,
hogy a prózai színész fizetése körülbelül
ezer forinttal magasabb, mint az operett
vezető művészéé, akinek csak a spontán
siker a fizetéskiegészítője, akkor legalább
ne szégyelljük és ne titkoljuk azoknak a
munkáját, akik képességeik, gyakorlatuk
folytán a felnőtteknek játszanak mesejá-
tékot.

És ne féljünk annyira a gróf- és nagy-
herceg-ügyektől sem. Nem akar itt ma már
senki királyfi vagy királylány lenni!

Schubert: Három a kislány (Pécsi Nemzeti Színház). Blaha Márta és Juhász Pál.
Rendezte: Fényes Márta


