
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-



következett típusváltozásai évtizedekkel
ezelőtt jelezték már, hogy a fokozatos
módosulás a színpadi zenés játékban is
elkerülhetetlen. Sőt, a továbblépést, a
tartalmi, valamint a zene jellegét illető
markáns változást - ahogy ez lenni szo-
kott - már a századelő operettjeinek a
születésével egy időben több mű meg is
valósította. Részben korai bukások,
részben azonnali sikerek közepette. A
mindenben új stílust alapozó művek közül
Bertolt Brecht-Kurt Weill eredetileg
nevezetes bukásokat megélt Koldusoperája
1928-ból való (két évvel előzi meg
Ábrahám Pál említett művét, a Vik tóriát),
Gershwin rögtön sikersorozatot elért
Porgy és Bess című operája, egész mai
zenés színházunknak ez a fontos előz-
ménye pedig 1935-ből, két esztendővel
későbbről, mint Eisemann Mihály már
említett operettje, az Egy csók és más
semmi.

Operákat említek ez azonban csak a
műfaji meghatározások nemzetközileg
szűk szókincsállománya miatt van így. A
Koldusopera legfeljebb záró paródiájában
„opera", a szó ismert, zenedrámai
értelmében, s a Porgy és Bess sem pusztán
pompás néger dzsessz-elemeiben üt el
korábbi operáktól épp úgy, mint száza-
dunk más zenedrámáitól. Mondjuk pél-
dául Alban Berg i925-ben keletkezett
Wozzeckjétől vagy Bartók Béla népzenei
alapokra épülő remekművétől, A kék-
szakállú herceg várától. Ez az opera melles-
leg csaknem egy időben keletkezett a

Básti Juli a Chicago kaposvári előadásában
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Csárdáskirálynővel. Sok egyéb mellett
ebből is látható, hogy az ízlésvilág, az
esztétikai mércék alakulása roppant
összetett folyamat.

Ilyen kezelést is kíván. Éppen ezért
éltem az imént tudatosan a „fokozatos
módosulás" kifejezéssel a mostanában
gyakran használt kifejezés „az operett
elhalásáról" ugyanis végiggondolatlan és
gyakorlatilag irreális. E l h a l , elhal de
majd akkor, amikor az állam. Sokára. A
rádió és a televízió korszakában, a beat-
zene látszólagos abszolút uralmának a
korszakában is (hangsúlyozom: látszó-
lagos; alaposabb zeneszociológiai elem-
zés megmutatná, sőt, meg is mutatja,
hogy még a szalonzenének, operettze-
nének, hazánkban a cigányzenének mi-
lyen fontos a szerepe az ízlésvilágban)

tehát az említett korszerű eszközök és
új hangzásformák világában - igaz nem-
zetközileg és kivált igaz hazánkra: az
operett párhuzamosan él tovább az újuló
(s még csak néhány művében kialakult)
műfajokkal ez a folyamat még hosszú
ideig tart. Kétségkívül átnyúlik majd a
huszonegyedik századba is. Akárcsak a
magyar zeneként világszerte népszerű
úgynevezett cigányzene korszaka, ame-
lyet Magyarországon mindenekelőtt
Bartók Béla nagy folklórfelfedezései
nyomán - felváltott ugyan az ázsiai ere-
detű valódi magyar népzene korszaka
de még sokáig kell számolni, magyar és
nemzetközi viszonylatban, a műzenei és
dilettáns bázison nyugvó, cigányfolk-
lorisztikus alapjait régen elveszített ci-
gányzene továbbélésével és népszerűsé-
gével. S ha az előbb ellenkező töltéssel
hivatkoztam is a rádió és a televízió
korszakára ugyanez még segít is kon-
zervatív ízlésformák huzamos
rögződésében. Erre is áll: mint minden
folyamat,

a rádió és a televízió terjedésének a fo-
lyamata is hatásában összetett.

Mindez szervesen összefügg a zenés
színház mai helyzetével a huszadik
századi operett hazájában, nálunk. Az
elöljáróban említett operettek nagy ré-
sze, tehetséges és invenciózus része is
(Kálmán Imre egész életműve) támaszko-
dik a mulatozó magyar nemesek világá-
ból eredeztethető magyar műzenére, az
európai romantikus zenében is gyakran
fellelhető úgynevezett verbunkos for-
dulatokra, dallamképletekre, ritmikára és
a cigányzenére. Érthető, ha az új, a mai
valósággal rokon tartalmak kifejezésére
törő kísérletek egy része is valahol ezen a
vidéken kereste a maga zenéjét, a kor-
szerűsítés több-kevesebb sikerével. Jel-
legzetes eset volt az egyik első magyar
musicalkísérlet, ahol a lapos cigányro-
mantikától megfosztott tartalom is, a
zene és a szerző is cigány volt (Piros
karaván) . Azóta a szerzőpáros új művét
is láttuk-hallottuk (Cigánykerék) - - az
alapképlet hasonló.

Világsikerek, önálló kísérletek

Az újulás természetesen sok más forrás-
ból is táplálkozva bontakozik, s a bonvo-
lult folyamat még sokáig tart. Mint min-
denütt a világon, meghatározó néhány
Amerikában, a Broadwayn és filmeken
is világsikert aratott mű hatása. Minde-
nekelőtt a West .Side Storyé, amelynek a
jelentősége a műfaj egész alakulására
vitathatatlan. (Cáfolva egyben néhány
zenés dramaturgiával foglalkozó szak-
emberünk felfogását, hogy a maguk mű-
fajában tökéletes művek - drámák, regé-
nyek stb. - világában hasztalan kutako-
dunk librettómegoldás dolgában, mert a
tökéleteshez nincs mit hozzáadni. Ebben
ugyan van igazság az egyébként

elenet a kaposvári Chicagóból (Fábián József felvételei)



szintén örök kategóriát jelentő prózai
színpadi adaptációk vonatkozásában - a
zenés színpadra történő áttét azonban
problémának is másmilyen. Shakespeare
Othellójával, Schiller Don Carlosával
aligha van mit kezdeni más színpadi mű-
fajban - viszont sikerült opera készült
belőlük annak idején. A West Side Story
filmváltozata még nem volt ismert Ma-
gyarországon (de sokan látták külföldön),
amikor már többféle, többé-kevésbé
sikerült kísérlet történt a megelevení-
tésére. És említhetnénk a Kiss me Kate, a
Hegedűs a háztetőn, a La Mancha lovagja -
más vonatkozásban a Kőműves Kelemen -
szövegi előzményét.

Ezzel párhuzamosan megszülettek az
országban az önálló kísérletek, köztük
olyan is, amely megérdemli a nemzetközi
figyelmet. Egy külföldön is ismert ma-
gyar drámaíró (Hubay Miklós), egyik leg-
kiválóbb költő (Vas István) és Kodály
után egyik (tanítványai közül) legjobb
zeneszerző, korábban és azóta több szim-
fonikus mű és opera alkotója (Ránki
György) jelentős új musicalt hozott létre
(Egy szerelem három szakája), amelyet a
sikeres bemutató óta megfilmesítettek és
többször felújítottak. (A szerzők szellemi
rangját azért hangsúlyozom, mert a zenés
műfaj igazi újulása csakis a szellem
magas szintjén képzelhető el. Ez nem
jelenti, hogy a szórakoztatás közép-
szintjén, a zenés színház sok változatában
párhuzamosan nem születnek elfogadható
művek, itt-ott még az újnak bizonyos
ismérveivel is. Gondolok itt olyasmire,
mint prózai színházak egy és más
idevágó kísérlete, a Vidám Színpad,

a Radnóti Színpad kezdeményezései. A
prózai színházak dolgát azért sem lehet e
vonatkozásban sem kézlegyintéssel el-
intézni, mert ugyan természetesen nem
rendelkeznek a zenés dramaturgia számos
alapkövetelményével, de a színvonalas
drámai kezelésmód ismérveivel igen - és
például az említett mű [Egy szerelem
három éjszakája] is prózai színház révén
került színpadra.) Annak idején -
meglehetős magányosan maradván véle-
ményemmel Mándy Iván-Gyulai Gál
István hatalmasat bukott darabját (Mély-
víz) is a zenés műfaj jelentős lehetőségé-
gének véltem. Az azóta készült filmverzió
és a zalaegerszegi átdolgozott változat azt
mutatja, hogy nem tévedtem nagyot.

Az írásomban eddig említett művek
nyilván nem véletlenül, de csak kiraga-
dott példák a jellegükben eltérő kísérletek
sokaságából. Milyen a sikerük? Vegyes.
A közelmúltban a fél század előtt
világsikerű Maya ma is termékeny zene-
szerzője, Fényes Szabolcs írt musical-
félét a jelenleg (és még sokáig) kétarcú
Operettszínháznak, ahol egyébként olyan
világsikerek voltak és vannak mű-soron,
inkább közönség-, mint művészi sikerrel,
mint az említett Kiss me Kate, Hegedűs...,
vagy az ország több szín-házán
„végigzúdult" Chicago.

Három színház

Csak éppen a téma és a tennivalók össze-
tettségének érzékeltetésére röviden em-
lítést kell tennem három további színház-
ról. Az egyikről - sajnos - múlt időben. A
hatvanas években született és két év után
kimúlt Petőfi Színházról csak annyit,

hogy az elmúlt évtizedekben mégiscsak
tapasztalható fejlődésben (már ami a zenés
színházat illeti) jelentékeny része volt. A
zenés színház iránti vitathatatlanul
növekvő igény remélhetően azt szüli
majd, hogy a közeljövőben ismét ki-alakul
a fővárosban valami hasonló. Nem biztos,
hogy ez új színház lesz, az is lehet, hogy
valamelyik színházunk ilyen irányban
alakul, módosul, fejlődik a műfaj mostani
vajúdási időszakában.

Igaz, hogy jelenlegi funkciója merőben
eltérő, még sincs kizárva, hogy a rendha-
gyó módon született és nagyon nehéz
helyzetben működő Rock Színház lesz a
musical hazai továbbfejlődésének az
otthona. Ez pillanatnyilag bizarr állítás-
nak látszik, hiszen a színháznak az alap-
műfajában, a végig komponált rock-opera
műfajában is a létfeltételeiért kell nehéz
anyagi, műszaki, technikai és művészi
küzdelmet folytatnia. Békatávlatból
azonban egy műfaj jövendőjére tekinteni
lehetetlen. Még mindig itt ígérkezik leg-
inkább olyan műhely, itt tömörülhet olyan
gárda, amelynek talán „anyanyelve" egy
ma elengedhetetlen könnyűzenei hangzás-
és mozgásvilág, mint más színházaink
gárdájának - évtizedes változásokkal is
számolva a színészképzés-ben, ahol a
zene-, énektanítás jelenlegi szerepének,
metodikájának, arányainak módosítása
ugyancsak elkerülhetetlen. Ez utóbbi
külön gondolatmenetet kíván. (A
SZÍNHÁZ 1982. februári számában
alkalmam nyílt beszámolni a zenés
színházak nemzetközi találkozójáról), és
itt azokról a tennivalókról, amelyeket a
Rennes-ben egybegyűlt zenei és színházi
szakemberek leginkább szükségesnek
éreznek a zenés színház kor-szerű
fejlődése érdekében. Az elmúlt két évben
sem általában, sem itthon nem változott
annyi a kívánatos irányban, hogy az ott
felvetett gondolatok elveszítették volna
időszerűségüket.)

Harmadik ide kívánkozó színházam az
Operaház. Színházi gondok taglalása-kor
(sajnos) ritkán történik említés még a
műfajról is - és ez már maga is torz
jelenség. A zenés színház tulajdonképpen
legfőbb otthonainak - az operaházak-nak -
közvetetten és közvetlenül nagy a hatásuk
más zenés színházak és az egész zenés
színházi játszás alakulására. Alig-ha
vitatható, hogy a Wozzeck, a Lulu, az
Eljegyzés a kolostorban, a Mahagonny, a
Porgy és Bess, sőt, a Britten-, Szokolay-,
Balassa-, Mihály András-művek és a mu-
sicalt is író Ránki György műveinek hosz-

Kishonti Ildikó és Haumann Péter a Madách Színház Macskák című musicaljében (Iklády László felv.)



szabb vagy rövidebb jelenléte operaszín-
padunkon hatott és hasonló értelemben
hatni fog egész zenés színházi ügyünk
alakulására. Az Operaház újbóli bekap-
csolódása a hazai zenés színházi életbe
nyilván repertoárbővülést eredményez is-
mét, nem is olyan messze távon.
(Egyébként a pesti és vidéki balettek
hatása is nagy lásd Macskák stb.)

„ M i a teendő?"

Itt jönne egy ilyen miniáttekintés legfőbb
és legnehezebb része, a „mi a teendő?". Ha
valahol nincs recept - a zenés színház
biztosan ilyen terület. A Színházművészeti
Szövetség dramaturg-tagozatának e
tárgykörben lefolyt legutóbbi tanácskozása
is azt mutatta, hogy még a
legilletékesebbek is eléggé tanácstalanok
és - ahogy ilyen helyzetben gyakran
megesik - egy részterületre (daljátékra,
zenés játékra, operettre, musicalre stb.)
esetleg igaz tételt megpróbálnak
általánosítani. Holott sablon itt végképp
nem alkalmazható.

Megkísérlek néhány dolgot említeni,
ami általában igaz ezen a területen. Az
egyiket - talán a legfontosabbat - fentebb
már érintettem. Ez: a színészképzésben
nagyobb teret kell kapnia a zene-, ének- és
mozgásképzésnek (mellesleg ez a prózai
színházak szempontjából is fontos, az
említett elemek jelentősége a mai
előadásokban megnőtt és tovább
növekszik).

A zenés színházban a zenéből kell ki-
indulni - a fordítottja ritkán vezethet jó
eredményre. Változtatni kell a honorá-
riumrendszeren, hogy a legjobb erők-nek
érdemes legyen foglalkozni a zenés
színház legfőbb munkáival (zene, szöveg,
versszöveg).

A legteljesebb mértékben mellőzni kell
a témák kidolgozásánál a nyilván-való
didakszist, az oktató, nevelő jelleget.. Ez
általában nem üdvös a drámai színpadon -
a zenés színház áttételessége,
közvetettsége, jellegében rejlő jelképes-
sége (amelynek el nem fogadása a mű-faj
tagadásával egyenlő), alapvetően érzelmi
szférája pedig végképp nem bírja. Ezt
általában, elméletileg mindenki el-fogadja
- gyakorlatilag mindig újra el-
szörnyülködve találkozunk vele.

E helyütt ennyit a zenés színház gond-
jairól. Pontosabban még egyet: a zenés
színház nem részkérdés, hanem a szín-
házművészet fontos része.

NÁDRA VALÉRIA

M é g m i n d i g ,
v a g y i n k á b b ú j r a

A Hyppol i t a Játékszínben

Nagy keletje lett mostanában némely 30-
as évekbeli filmnek, színdarabnak, amely
éppúgy a nosztalgia vonzáskörébe
tartozik, mint a régi tárgyak, utcák, ételek.
Esetünkben egy páratlanul merész
vállalkozásról van szó: Verebes István a
valamikori filmsikert, a Hyppolit a lakájt
állította színpadra.

A Játékszínben bemutatott három fel-
vonásos komédiát oly sok alkotó mond-
hatja magáénak, hogy felsorolni is nehéz.

Kezdetben (1930) Zágon István szín-
darabjaként bekerült a Magyar Színház
műsortervébe, de néhány próba után
unalmasnak találtatott, s így nem érhette
meg a bemutatót sem. E darab alig ha-
sonlított a későbbi filmre. Második ne-
kifutásban (még mindig 1930) Albert
Samek, csehországi német filmvállalkozó
megkeresi a Zágon darabjából készült
filmvázlattal Székely István rendezőt,
hogy készítenének belőle filmet. A
forgatókönyvet lényegében Nóti Károly
írja. Samek úr, amint ezt Nemeskürty
István nemrég megjelent könyvé-ben
olvashatjuk, nyilván üzleti meggon-
dolásból, beleírat a darabba egy szerelmi
történetet. Szintén Nemeskürtytől tudjuk:
Schneider szerepét eredetileg Gózon
Gyulának szánták. Amikor Székely István
mégis inkább Kabos Gyulát választotta,
ezzel az egész film koncepció-ját
megváltoztatta, méghozzá egy igen
lényeges ponton, a befejezésben. Az erő-
viszonyok módosulása folytán ugyanis
nem Hyppolit pirít rá a nagyravágyó pol-
gárra - az eredeti elképzelésnek megfe-
lelően -, hanem Schneider úr áll bosszút
Hyppoliton. De a Hyppolit „nép-mesei"

sorsának még ezzel sincs vége. A
harmadik -- mostani - nekifutásban a
színpadra készült darabot és a filmfor-
gatókönyvet mixeli össze Vajda Anikó és
Vajda Katalin, megfűszerezve az új
változatot Eisemann Mihály tizenkét
slágerével. Ebből áll elő az a színpadi
„alapanyag", amellyel Verebes István
rendező elkezd dolgozni.

Vitatható persze, lehetséges-e egyáltalán
érdemben elemezni azt a művet, amelyet
ilyen sokan jegyeznek. Fokozza a dolog
nehézségét, hogy a Hyppolit,

csakúgy, mint más, a harmincas években
keletkezett filmforgatókönyv, bevallot-
tan, vállaltan a szórakoztatóipar terméke,
amelyben művészi koherenciáról szó sem
lehet; a történetet poéntől poénig építi
tovább mindenki, akinek éppen adódik
egy-egy jó ötlete, rendező, színész, neves
és névtelen társszerzők sora. De még
vígjátékként is kérdéses az úgy-nevezett
szerzői szándék, hiszen a darab-nak vagy
az a befejezése, amit jelenleg ismerünk,
vagy annak éppen az ellenkezője,
továbbá éppúgy benne lehet a szerelmi
szál, mint ahogy bátran hiányozhat-na is
belője. Mégis, furcsa módon a Hyppolit-
film szerves egésznek hat, értéke a két
világháború közötti magyar
filmgyártásnak. A sok farigcsálás, be-
toldás végül is jót tett az alapmatériának; a
habkönnyű, pusztán szórakoztatásra szánt
darab - akarták, nem akarták - társadalmi
töltetű komédiává erősödött. Nemcsak a
film 1931-es bemutatója volt osztatlan
siker, de az sem véletlen, hogy a hatvanas
évek elejétől újra meg újra felbukkan a
Filmmúzeumban, a televízióban, s a
hatása változatlanul elementáris.

A Játékszín produkcióján sem hagyott
negatív nyomot a sokszerzőjűség.
Verebes István nagy leleménnyel nyúlt
vissza az eredeti darabhoz. Tudatában
volt, hogy Kabos és Csortos párosa egy-
szeri és megismételhetetlen élmény, ezért
nem is kívánt megmérkőzni a filmmel.
Ugyanakkor elérte, hogy hűtlenné, mél-
tatlanná se lett a nagy elődök szelleméhez.
Két finom színpadi utalás teremti meg a
kényes egyensúlyt a film emléke és az
éppen megvalósuló előadás között. Az
egyik: Schneiderék szalonjában ott függ
egyik ősük képe, aki még „egyszerű"

kocsis volt. Az ő képmását a kényes íz-
lésű Hyppolit is megőrzésre méltónak
ítéli, miközben a teljes berendezést ki-
dobáltatja. E képben Kabos Gyulára
ismerünk. A másik: a darab befejező
mondatait tökéletes imitációval az eredeti
színészhangokon halljuk: Benedek
Miklós Csortosként, Szacsvay László
Kabosként szólal meg.

Á mai színpadi változat fontos á rnya-

lattal gazdagodott az eredetihez képest. A
Kabos-Csortos játszotta Hyppolit főképp
két okból volt nevetséges: egyfelől
Schneiderék újgazdag, erőszakos
parvenűsége, másfelől Hyppolit ugyan-
csak fedezet nélküli lakájarisztokratiz-
musa miatt. A Verebes-féle értelmezés,
megtartva mindezt, azt is érezteti, hogy a
téma még mindig, vagy inkább újra aktu-


