
• AZ OPERETT ÉL •

1963-ban hetedhét országra szóló
skandalumot robbantott ki a brüsszeli Théatre de
la Monnaie-ban Maurice Béjart, a zseniális
koreográfus Víg özvegy-rendezése. A
mester közvetettnek a legkevésbé sem
nevezhető eszközökkel akarta kiemelni az édes-
kés-érzelgős operettvilág és a készülődő, majd
kitörő első világháború közötti, általa felháborí-
tónak ítélt diszkrepanciát. 1909-cel indult a de-
monstráció: a pontevedrói követség léha garden
partyját rendőrkordon védi a tüntető párizsi
munkásokból álló kórus elől, a hátborzongatóan
szecessziós díszlet fölött La Patrie feliratú légha-
jó lebeg, Glavari Hanna dzsigolók és kokottok
gyűrűjében terpeszkedő, fáradt, elhízott bálvány,
a le-leereszkedő vetítővásznon merényletek, for-
radalmi vonulások, éhínség és gyermeknyomor
képei láthatók.

A második felvonásra 1912-ig pörög a naptár.
Glavari Hanna és Danilo talpig feketében, az első
Turandotnak, a második sivatagi sejknek öltözve;
az újabb muri díszlete egyetlen hatalmas, széttárt

pávafarok. A kerítés mögött ismét a proletárok
kórusa énekel vagy figyel vádló némasággal. A
vetítés a küszöbönálló világkatasztrófát idézi
meg.

1913-ban kezdődik a harmadik felvonás, a
Maximban, amelynek díszlete megannyi gramo-
fontölcsérből kimeredő női láb. A kánkánt férfiak
lejtik, grizettek helyett elcsigázott takarítónők sö-
pörnek-súrolnak. Es végül palatáblán lángbetűk-
kel újabb évszám: 1914. Kitör a háború, amelyet
- az Opernwelt kritikusa szerint - leginkább
Béjart visel a közönség ellen. Tank dübörög át a
színpadon, géppuskák kelepelnek, bombák rob-
bannak, a zsinórpadlásról romba dőlt falak
ereszkednek le, katonák rontanak be, szuronyu-
kat a közönségnek szegezve, a padló holttestek-
kel népesül be, majd a csatatérre belejt a szerel-
mespár: Hanna fehér boában, Danilo frakkban.
„Ajk az ajkon" - dalolják. A világégés közepette
ők ketten speciel egymásra találtak.

Azok a nézők, akik a második szünet után is
kitartottak, viharos füttykoncerttel, pfujolással

fogadták a bemutatót; nem félemlítették meg
őket a fináléban rájuk bökött ujjal feléjük vonuló
szereplők sem. Hasonló színházi botrányt
Brüsszel, úgymond, A portici néma 1830-as
„csatája" óta nem ért meg. Később lenyugodtak a
kedélyek: Béjart hívei észbe kaptak, csatasorba
álltak, és megmentették a szériát.

A tisztán művészi szempontból is vitatott
előadás sorsa a törvényszéken folytatódott: a
Lehár-örökösök beperelték Béjart-t és Jacques
Huisman igazgatót a mű meghamisítása címén. A
per két évig húzódott; a bíróság kínosan ügyelt rá,
nehogy az alkotás szabadságának jogán csorbát
ejtsen. Végül másodfokon salamoni alap-
igazságot sikerült megfogalmazni, tudniillik azt,
hogy „a rendező egy könnyed, gondtalan hang-
vételű művet társadalmi vádirattá változtatott. s
ezzel az eredeti alkotóknak olyan szándékot tulaj-
donított, amely azoktól távol állt". Ezt természe-
tesen Béjart sem tagadhatta, hiszen pontosan ez a
cél vezérelte munkájában. A felperesek győ-
zelme azonban legföljebb erkölcsi volt, hiszen a
jogerős ítélet megszületésekor, 1965 végén az
előadás már lekerült a műsorról.
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