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nek apácafityulája mögött emberi szen-
vedélyek dúlnak, Szirtes Ági figurává
igyekszik gyúrni Valeria szerepét. Á du-
hajkodó, virgonc férfiak közül a kalózén
kívül Újlaki Dénesé a legtestreszabottabb
szerep: darabos, vidéki úri-emberében
együgyűség vegyül a férfias bájjal,
akkurátus őszinteséggel. Benedek Miklóst
a sokadik hűvös, előkelő és karót nyelt
nemes szerepében látjuk viszont, Rajhona
Ádámot pedig családját óvó nemesúrként.
Á kalóz leghűségesebb cimborája, az
angol katonatiszt szerepében Hegedűs D.
Géza robbanóan szenvedélyes,
romantikusan szerelmet kergető férfi.

Fehér Miklós lépcsőkkel, korlátokkal,
süllyesztőkkel telezsúfolt díszletet terve-
zett a Városmajor apró színpadára, mintha
csak egy monumentális tér építményét
kicsinyítette volna le az adott méretekre: a
színészek akrobatikus ügyességgel
közlekednek a nyaktörő alkalmatosságon.
Mialkovszky Erzsébet jelmezei
pompázatosak, szépek.

Valamikor a nyári előadássorozat
közepe táján újsághír adta tudtul, hogy
(Gáspár A kalóz előadása közben boka-
szalag-szakadást szenvedett) a további
előadások elmaradnak. Hírlik, hogy jövőre
pótolják az elmaradt produkciókat. Tovább
hódíthat hát a szívrabló kalóz: a
Városmajorban újra nemesen fognak
szórakoztatni.
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PÁLYI ANDRÁS

Hová tűntek
a primadonnák?

A csárdáskirálynő a Margitszigeten

Ahogy A. csárdáskirálynő idei nyári
margitszigeti felújításának sajtóját olva-
som, s a sok. fanyalgó, aggódó vagy éppen
ledorongoló recenzió láttán már-már azon
tűnődöm, hogy ellenvéleményt jelentsek.
be, vagy legalábbis azt, hogy
„tartózkodom a szavazástól", egyszerre
megakad a szemem az egyik kritika
szerzőjének spontán sóhaján, aki nem érti,
hová is tűntek mostanában az
operettszínpadról a régi primadonnák, a
szívtipró szépségek, akiknek hajdanán a
cipőjéből pezsgőt ittak, és akiknek a
hintajából kifogták a lovakat?! ... Valóban,
ez a kérdés minden mai Csárdáskirálynő-
rendezés alapkérdése. Akkor is, ha
felháborodottan és szemrehányóan
fogalmazzuk meg (valahogy így: két-
százhúsz forintos helyárakért legalább
mutassanak. nekünk igazi szívtipró pri-
madonnákat), akkor is, ha keserűen és
kiábrándultan (hová jutottunk, már
operettet se tudunk játszani!) -- és akkor
is, ha józanul és kijelentő módban: el-tűnt
a régi operettvilág, nincs többé rózsaszín
erotikus mámor, az Orfeum-legendák
lelepleződtek, tudjuk, hogy ezek a Bóni
grófok, Szilviák, Lippert-Weilersheim
hercegek sosem éltek, nem hiszünk
bennük, s így .nem is lehet őket
feltámasztani. Számomra ebben a Garas
Dezső által rendezett - Molnár Gál Péter
által szabadtéri színpadra alkalmazott -
Csárdáskirálynőben az a rokonszenves,
hogy kiindulópontja ez a józan kijelentő
mód. Garas Dezső érzi és ismeri annyira a
mai színházat (a szó legtágabb
értelmében: a színpadot és a közönséget, a
varázslatot és a varázslat „közegét"), hogy
eszébe se jut azon erőlködni, ami eleve
reménytelen lenne, eszébe se jut
feltámasztani azt, aminek az ideje lejárt.
De mindjárt azt is hozzá kell fűznöm,
hogy a vállalkozás lényegileg nem sikerült
(kivétel: Törőcsik Mari), továbbá ahhoz,
hogy meglássuk és méltányoljuk, ami a
margitszigeti Csárdáskirálynő legfőbb
erénye, tagad-hatatlanul kell bizonyos
„vájtlúlűség", szakmai beavatottság,
ahogy mondani szokás, az előadás nem
jön át a rivaldán - vagy alig-alig jön át, s
ez egy Csárdás-

királyőn-reprízhez kevés --, tehát a kö-
zönségnek is, a kritikának is igaza van, ha
csalódottan távozik és ha csalódott-
ságának így-úgy kifejezést ad. Pedig
Garas Dezső nemcsak azt tudja, mit nem
lehet, hanem azt is, hogy mit lehet. S ha
már elmondtuk, hogy csalódtunk, akkor
érdemes arról is szót ejteni, ami
alapvetően rokonszenves, alkotó szel-
lemű, sőt operettjátszásunk tekinteté-ben
előremutató ebben az interpretációban.

A csárdáskirálynő, talán épp azért, mert
mégiscsak az operettműfaj klasszikus
remeke, mindig az operettjátszás
próbaköve. Így ha azt kérdjük, hogyan
játsszuk A csárdáskirálynőt, voltaképpen
arra vagyunk kíváncsiak, hogyan lehet ma
egyáltalán operettet játszani. Volt idő,
amikor A csárdáskirálynő - a kis-polgári
ízlés. elrettentő példájaként - felsőbb
utasításra lekerült a színházak. re-
pertoárjáról, De hamarosan nyilvánvaló
lett, hogy sok más, kevésbé remekbe
szabott operetthez hasonlóan ez a mű is
túlélte azt a társadalmat és azt a kort,
amelynek szülötte. Ám egyúttal az is
kiderült, hogy a sokat kárhoztatott
„kispolgári ízlés" sem tűnik el oly gyorsan
a történelem forgószelétől, mint azt
reméltük. Megmaradt az operett is,
megmaradt a - minden „kispolgári"

minősítés helyett nevezzük egyszerűbben
így rossz ízlés is. A színházi-szakmai
kérdés ezek után valahogy így hangzott:
úgy játsszunk-e operettet, hogy kiszol-
gáljuk ezt a rossz ízlést, vagy megpróbál-
junk az operettjátszással is valamilyen
kulturális-művészi missziót teljesíteni
Volt és van .sok, rossz ízlésre valló ope-
rettelőadásunk, de az is nyilvánvaló, hogy
az igazi színházművészek sosem tudtak
lemondani arról, hogy munkájukat
missziónak tekintsék. S ez utóbbi
vállalkozások az érdekesek számunkra.

Kezdetben volt az ironikus operett-
játszás. Kézenfekvő ötletnek tűnt, hogy
ha az operett a letűnt társadalom ha-mis
illúzióinak, önáltatásának stb. a tükre,
akkor mi már nem „dőlünk be" az
operettmeséknek, ironikusan leleplezzük
hamis-illuzórikus jellegüket, s ezzel
mintegy leleplezzük annak a világnak az
ellentmondásait is, amelynek a klasz-
szikus operett jellegzetes terméke. (Csak-
hogy az ilyesféle ironizálás mindig meg-
bukott magán a zenén. Ha A csárdás-
királynőt paródiaként akarjuk előadni,
akkor meg kellene íratni Kálmán Imre
muzsikájának a paródiáját is; tudniillik a
Kálmán-féle zenében épp az a varázs,



hogy elragad bennünket e sosem volt
orfeumi világba. A zene erősebb, mint az
ironizáló utókor. Úgy látszott hát, hogy
ennek az útnak a járhatatlansága azok
malmára hajtja a vizet, akik kény-szerű
engedménynek tekintették a operettek
műsorra tűzését, azaz a rossz ízlés
kiszolgálásának. E meglehetősen re-
ménytelennek tűnő helyzetben, mint-egy
évtizeddel ezelőtt, az akkor többé-
kevésbé pályakezdő rendezők meglepő
érdeklődést mutattak az operettműfaj
iránt. A „fiatal színház" - Kaposvárott, de
másutt is - újszerűen értelmezte az
operettet: talán némi leegyszerűsítéssel
azt lehetne mondani, hogy a Susan
Sontag-i „camp" mintájára idézőjelben
vett giccsként. Azaz, nem akarták iro-
nikusan leleplezni, hanem inkább a maga
karakterisztikumában megmutat-ni. A
„camp" végül is nem egyéb, mint
intellektuálisan hangsúlyozott giccs, amit
nem szakítok ki eredeti közegéből,
összefüggéséből, inkább aláhúzom ezeket
az összefüggéseket: értsen belőle, aki ért.
Aki pedig nem érti, az veheti „egy az
egyben" is, ám jó esetben lelke mélyén őt
is megérinti valami ebből az
idézőjelességből, s magában kicsit pi-
ronkodik. Ez az operettjátszás bizonyos
erjesztő funkciót tölt be: lassan átfor-
málhatja az ízlést, új igényességet te-
remthet a közönség soraiban. S nem
utolsósorban: előkészíti a talajt ahhoz az
újfajta operettjátszáshoz, amivel most
Garas Dezső is próbálkozott.

Az is igaz, hogy A csárdáskirálynő nem
eléggé giccses, túlságosan „komoly"
operett ahhoz, hogy a „camp"-
mechanizmussal életre lehetne kelteni.
Legalábbis a magyar színház ilyen
„camp" hangvételű Csárdáskirálynőt eddig
nem produkált; Ács János néhány
esztendővel ezelőtti kaposvári rendezése
is sokkal inkább a Garas-féle értelmezés-
sel rokon felfogásban született. semmint
az „idézőjeles" tolmácsolás jegyében. Mi
az tehát, amit Garas Dezső mostani
margitszigeti Csárdáskirálynőjében ér-
demlegesnek tartok? Mindenekelőtt az,
amire már fentebb utaltam: tudomásul
veszi, hogy nincsenek többé régi pri-
madonnák, szívdöglesztő szépségek,
nincs régi operett. Megváltozott a világ,
megváltozott a színház; ezen nincs sok
morfondíroznivaló. Tény viszont, hogy A
csárdáskirálynő megvan, igény van rá,
játszani kell. A hajdani operettjátszásban
a „charme", az egyéni báj volt a legfőbb
dramaturgiai szervező erő: a
primadonnabáj, a bonvivánbáj, a szub-
rettbáj, az orfeumi lányok külön bája, és
így tovább. Az előadás struktúrája
lényegében e különböző „charme"-
klasszisok egymásra felelgetése volt. Ha
viszont mára ez a régi operettbáj el-
veszett, illetve csak másodlagos vagy
sokadlagos szinten reprodukálható, akkor
kell lennie valami más értéknek is A csár-
dáskirálynőben, ami élteti a művet. Garas
felfedezése nem egyéb, mint hogy észre-
veszi az operettfigurák történetében a

drámai sorsot. Azért mondom, hogy
felfedezés, mert voltaképpen magát a
műfajt fedezi fel vele újra. Eddig többé-
kevésbé mindenki az operett műfaji
problémájával volt elfoglalva, akár
„kényszerű engedményként" nyúlt az
operetthez, akár ironizált, akár az idéző-
jeles tolmácsolást választotta. Garas
Dezső számára az operett élő műfaj,
mert hisz benne, hogy az. S ha egyszer
elfogadta a műfaj játékszabályait, úgy
tűnik, nem is kell egyebet tennie, mint
minden stiláris kitaláció és fontolgatás
nélkül igazi színháznak tekintenie, amit
tesz. Meglátni, elemezni, kidolgozni e
„mesejátékban" az emberi sorsokat.
Igaza van, ott vannak ezek a sorsok.
Azért nem vettük észre eddig, mert
előbb a klasszikus operettjátszás szá-
mára lényegtelenek voltak, utóbb meg
elkezdtünk műfaji problémákkal bíbe-
lődni. Garas most átvágta a gordiuszi
csomót.

Azaz, hogy szerette volna átvágni, de
nem sikerült. A rendezés kiindulópont-ja
vitathatatlanul rokonszenves: min-
denekelőtt drámailag jó szereposztásra
törekedett. S maga a szereposztás szinte
maradéktalanul sikeresnek mondható;
Garas Dezső nemcsak rendező, hanem
nagy tapasztalattal rendelkező színész is,
sokan megirigyelhetnék azért a szak-mai
biztonságért, amivel a megfelelő
szerepre megfelelő színészt talál. Csak-
hogy a munka valahogy el is akadt a
szereposztásnál, amiben közrejátszhatott
a nyári produkciók közismerten kurta
próbaideje vagy egyéb tényezők is, hisz
Garas eddigi rendezéseiben nem
találkoztunk e bántó felemássággal: a
maga nemében virtuóz színészi lehetősé-
geket kínáló szerepekben a jól kiválasz-
tott, nagyszerű színészek „saját szakál-
lukra" és főként ki-ki a maga ízlésnor-
mája szerint komédiáztak, ripacskodtak,
játszottak, nemegyszer ritka mű-vészi
kvalitásaikat a legalpáribb szinten
bocsátva áruba. A legkirívóbb negatív
példa: Agárdi Gábor Miska főpincére és
Bessenyei Ferenc Kerek Ferkója.
Alkatilag mindketten igazán „testre
szabott" szerepet kaptak, ám
játékmodorukban a legrosszabb
operettjátszás „hagyományaihoz"

nyúlnak, az olcsó hatásvadászathoz, a
nézőtéri röhejt kiváltó poénokhoz,
amiken ha nevet is a közönség, pár perc
múlva meg is keseredik tőle a szája íze.
A többi szereplőről, úgyszólván mindről
elmondható valami jó: Kálmán György
Lippert-Weilersheim hercege sajátos
történelmi aurát teremt

Törőcsik Mari és Kállay Bori A csárdáskirálynő margitszigeti előadásában (Sárközi Mariann felv.)



Törőcsik Mari és Kálmán György
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maga körül, elhiteti velünk e képtelen,
Óperencián túli hülye arisztokratáról, hogy
hús-vér ember; Hirtling István ragyogó
mesterségbeli produkciót nyújt, jól
mozog-játszik-énekel, csak éppen, s ebben
lehet, hogy túl szubjektív vagyok, nem
hiszem el neki Bóni grófot (érzésem
szerint szereposztási-alkati szempontból
ez az egyetlen vitatható pont); Berkes
János Edvinként azzal emelkedik ki a
sorból, hogy énekszólamával tud karaktert
formálni, ami sajnos, ezen a szinten a
többiekről nem mondható el; Kállay Bori
mint Szilvia némi szubrettes színt visz a
primadonna-szerepbe, és Pápai Erika
(Stázi) némi primadonnás attitűdöt a
szubrettbe, mégis a helyükön vannak, mert
ez a kis színkeverés a Garas-féle
koncepeióból is fakadhat, mindenesetre
nem mond el-lent annak. Pauer Gyula
játéktere jó érzékkel és nagy
leleményességgel montírozza egy képbe a
szigeti fákat és az Orfeum világát,
Jánoskuti Márta jel-mezei is jók, néha
kimondottan varázslatosak.

De hát a drámai gépezet nem működik,
pedig ez lenne a lényeg. Nem azt mon-
dom, hogy nincs az előadásnak „lelke",
mert ez így ezúttal túl elnéző fogalmazás
lenne; ami hiányzik, az sokkal konkré-
tabban megfogalmazható. Az egyes figu-
rák történetének íve meg-megbicsaklik
vagy végképp szertefoszlik, rossz eset-ben
ripacskodásba vész; az úgy-ahogy
felvázolt vagy inkább fel-felvillantott
emberi sorsok nem felelnek egymásra,
jobb-rosszabb magánszámok, egyéni
szólamok sorjáznak egymás mellett. Rá-
adásul rossz a Margitszigeti Színpad
akusztikája, amivel, tudom, nem mondok
újat, de tény, hogy ez is sokat levesz a
hatásból, s kis jóindulattal feltételezhető,
hogy egy kőszínházban sok minden
„összejött" volna, ami itt inkább szét-esett.
De az is nyilvánvaló, hogy ahhoz az
operettjátszáshoz, amit Garas Dezső
Csárdáskirálynő-rendezése megcéloz, egy-
részt másfajta „hozzáállás" (művészi
ambíció), másrészt másfajta színészi isko-
lázottság igényeltetik. Itt mindent min-
denkinek magabiztosan, magas szín-
vonalon, jó ízléssel kellene művelnie.
Nem nótázni, hanem énekelni; nem vicc
mesternek lenni, hanem drámai vénával
rendelkező komikus színésznek - és így
tovább.

Hogy ennyi negatívum felsorolása után
miért tartom mégis fontosnak, sőt
előremutatónak a szigeti Csárdáskirálynőt?
Alighanem Törőcsik Mari Cecíliája miatt.
Törőcsik ezúttal is csodát teremt,
méghozzá nem is akármilyet. Ha belép,
ezen a „túl tágas" szigeti színpadon egy-
szerre sűrű, forró, drámai lesz a levegő.
Minden egyes gesztusáról elemzést le-
hetne írni: nem lehet nem észrevenni, ha
csöppet megmozdítja a lábát, ha jel-
legzetes kézmozdulatot tesz, ha épp fél-
refordítja a fejét. Ő az a pont, ahonnan az
előadás fénye sugárzik, holott „köl-
csönvett" fényt ver vissza, a szó legjobb
értelmében: érti és éli Cecília drámáját.
Egy emberi sors elevenedik meg a
szemünk láttára, s ez a legtöbb, amit a
színház nyújthat. Törőcsik, akit már annyi
drámai szerepben megcsodáltunk, két éve
A régi nyárban mutatta meg először ezt az
arcát, ezt a kivételes képességét, ahogy az
operettközhelyekből igazi, hiteles drámát
tud kiolvasni, anélkül, hogy akár az
operettben, akár önmagán erőszakot
kellene tennie. Az is lehet, hogy az a
bizonyos József Attila szín-házbeli
alakítása ihlette Garas Dezsőt A
csárdáskirálynő mostani megrendezésére;
mindenesetre Törőcsik az, aki egy-

maga bravúrosan, pedig minden hival-
kodó látványos effektus nélkül (sőt
vessük össze Honthy Hannával: anti-
primadonnaként) hitelesíti Garas ren-
dezői elképzelését. És ha más erénye nem
is volna e produkciónak, bár a fentiekből
kiderülhetett, hogy azért van, pusztán
Törőcsik alakításáért is érdemes volt
létrehozni A csárdáskirálynő nyári reprízét.
Aki látta, érti: új fejezet ez
operettjátszásunkban. Magam részé-ről,
minden felsorolt és fel nem sorolt
hiányérzetem ellenére, ezért tartom fon-
tosnak, érdemlegesnek, jelentősnek a
Margitszigeti Színpad előadását.

Így is fogalmazhatnék : mit bánom,
hogy eltűntek a régi primadonnák, ha itt
van helyettük Törőcsik Mari!

Kálmán Imre: A csárdáskirálynő (Margit-szigeti
Színpad)
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