
Leányvásár  

0PERETT-BEMUTATO A SZUBOTICAI MAGYAR NÉPSZÍNHÁZBAN  

Egy-két nepszínmű  és két operettszer űen szőtt mesejáték után Jaco+by 
Viktor Leányvásárával bevonult az igazi operett is a Magyar Népszírvház!ba, 
hogy könnyebb ,műfajával, szerkezetileg lazább zenéjével, látványosságaival 
és táncos-dalos jókedvével tarkábbá, változatosabbá tegye a ,színház mű sQrát. 
Maga az operett a vígoiperákból ered s megszületését tulajdonkép еn a rövid-
lélekzetű  vidám zenésjátékok továbbfejl ődésének (köszönheti. Eredetileg csak 
könnyed zenéjű  vidám kisopera volt. Utóbb gúnyos, csúfolódó • játékká fejl ő-
dött, még a napi politikában is ihathatás eszköz volt, mert a tömegek számára 
jávai könnyebben hozzáférhet ő , mint az Opera és sokkal vonzóbb, mint akár a 
vígjáték, akár a dráma. Létrehozásában szerep jutotta könnyebben kifulladó 
operaénekeseknek, akik nagy operákat már nem tudtak végigénekelni és a 
!kevé.sbbé tehetséges színészeknek, akik a drmák ~ban és vígjátékokban nem 
tudták alakítómúvészettel kitölteni szerepüket. Lényegében tehát az operett 
kialakulás összefügg a színjáték, a színm űvészet ,elsekélyesedésével. De azzal 
is, hogy az egyre növekv ő  városi tĐm:egekmek és az e еgyre inkább varosiasodó 
falusi tömegeknek szükségük volt egy közvetít őre a komoly zene felé. 

Mindezek a tényez ők érvényesültek az operett ~fejl ődésében. Offen-
bach operettbe gejltett politikai gunyolódási m űfajt teremtettek. K оrbársai 
a :mult század második ife:ébe:n már .komolyabban vették az operett m űfaját 
és operaszerűen szervis egésszé sz őtt zenével alkották meg operettjeiket. 
Amikor páraisi mintára kezd kifejl ődni a bécsi operett és Strauss és Suppé 
operettjeivel egészen különleges magas színvonalat ér el, a bécsi operett átve-
szi a vezetest és a nyugati operett lassanként egészen más irányba fejl ődik. 
Az angol operett előbb úgy indul, minta bécsi, könnyed dallamai ellenére is 
tartalmas zenét nyujt, de Gilbert és Suldiivan után mára látványosság felé 
kanyarodik és revúvé válik, (bár a hangsúlya francia rev űvel szemben első -
sarba.n a tömegességen, a tömegék mozgatásán, a mozdulatok kápráz ~at 
egyöntetűségén van. A francia operett is revüvé fajl бdik, de nem csupán lát-
ványos, hanem mindvégig ragaszkodik ahhoz, ihogy egy széllemeskedéssel 
fűszerezett, laza osedekménnyel összef űzze a látványos jeleneteket. Ez rek a 
jelenetek pedig e.lsősarban a test szépségét fitogtatják és a testi szerelem fel-
csigázását szolgálják; azit mutogatják, amit a külföld keres Párisban és amit 
Páris — a Blanohe és környékének külföldiek szórakoztatására berendezett 
külön Páris — olyan készségesen nyu.jt az idegeneknek. Ebben a m űfajban 
azután csak tiszavirág élet ű  divataperettek, látványos operetJtek születnék. 
Zenéjük tartalmatlan és alig négy-öt dal marad meg a századforduló évtize-
deineК  többszáz rev űaperedttnyi terméséb ől. 

Az operett később Bécsben támadt fel .ismét és valószín űleg nem véletlen, 
hogy legjel.entőseibb művelőinek magyar vonatkozásaik, vagy kapcsolataik 
vannak. A magyar műzene nem tudatta világ nagyjainak színvonalára emel-
kedni, a magyar Zeneakadémiáról .évtizedeken át csak kiváló el őadóművészek 
kerültek ki, jelentős zeneszerző  nem akadt közöttük. A magyar színházi élet 
a nemzeti 'fejl ődéssel. a hamis nemzeti érzések kifejleszbésével párhuzamosan 
a népszínmű  felé fordul, érzelgős, meghantiisítatt népi életet állít a színpadra, 
álparasztokkal és ,ál-népzenével. A századforduló után ennek nyomán megindul 
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az igazi népi zene felkutatása, hogy a meghamisított népzene helyett az igazi 
népzenét elevenítse fel Qs mindjárt akadtak virágviszonylatban is nagy alko-
tók {elsősorban Bartók és Kodály). Mellettük a nép zenéjét ől eltávolodott 
alkotók, ha nem akartak a többnyire tartalmatlan, érzelg ős népszínmű-zene 
színvonalán 'maradni — minthogy egészen nagy a:kotásokra nem tellett az 
erejükből — kénytelenek voltak közeputat keresni. Els őnek az első  vígoperá-
jával megbukott Lehár újítatta fel a bécsi operettet a straussi formákban és 
azért Bécsben, mert ott már hagyománya volt az operettnek, s mert Lehárt 
amúgy sem fűzték 'szorosabb érzések magyarországi származásához. Minden-
esetre sok könnyedséget, Sendületességet vitt magával a magyar színházkul-
tuszból és nyomában hamarosan fe:élénkü цΡt a bécsi operett. Csaknem egyid ő-
ben, még ,magyar területen, de mára bécsi operett mintájára és szellemében 
jelentkezett Kálmán Imre és Jacoby Viktor s hamarosan mind a kett ő  Nyugat 
felé terjeszkedett. Hármukon kívül a bécsi operett feléledésének korszakában 
egyedül Fali Leó, aki nem magyar származású, mégis jelent ős aperettszerzb.  
A későbbiek között is akadt egy-két komo:yabb tehetség, de ismét f őként 
magyar területen. Sajnos ezek fejlődése mára hangosfilm és a látványos ope-
rett korszakába nyúlt és még tartalmasabb, maradandóbb érték ű  alkotásaikat 
is elsodorta az, h оgу  még a nagysikerű  filmek is gyorsan idejétmúltakká 
válnak. 

Jacaby Viktor csak formákban követtea bécsi operett m űfaját, zené-
jében megtalálta a maga külön útjait. Zenérjének egyik érdekessége és je:leg-
zetessége, hagy rendkívül könnyed, béhízelgő  kezdő  dallamait kevésbbé köny-
nyen megrögzíthet ő  mellékdallamok követik, ami arra vall, hogy dal:amokban 
rendkívül gazdag volt és nem szorult reá,mint sok ,más operet.tszerz ő , hogy  
az alapdallamok átalakított formában történ ő  ismét:ésével fejlessze tovább  
énekszámait. Zenéje azonban ennek ellenére nagyon gyorsan és könnyen nép-
szerűvé vált, nehezebben megtanulható dalait, énekszámait is hamar megsze-
rették ,és amikor 1911-ben a Leányvásárt megírta, romár Nyugaton is megle-
hetősen népszerű  volt. Ennek az operettjének külön érdekessége, hogy euró-
pai színpadon ebben jelentkezett el őször az a kü:önleges ritmus (szaknyelven: 
színkópás Ránczene), amely az amerikai jazz-zenében fejl ődött ki és a néger 
zenéb ől ered. Abban az id őben még Amerikában sem fejl ődött ki és nem 
öltött határozott farmát ez a zene, de Jacoby Viktor 'jó érzékkel már felfi-
gyelt rá és amikor amerikai tárgyú operettet írt, ezt a különleges ritmust 
használta fel. Nyilván +hajlama is volt erre, mert .már korábbi operettjeiben  

is nyomát leljük ennek az ütemnek és kés őbb a Sybillben és a Miamiban, két 
utolsó cperettjében egyre határozottabban érezhet ő . 

A Leányvásár cselekménye semmiben sem tér el az operettszerkesztés 
'szaibádyaitól (gúnyasav szokták mondani, de valójában ez az operett, minden 
operett cselekménye: az els ő  felvonásban egymásba szeretnek, a másodikban 
összevesznek, a harmadikban egymáséi lesznek). A szövegírók, Martos és 

іBrády, nyilván nem mertek és nem is tudtak eltérni ett ől. De alka. abukon 
kívül is jóval többet adtak, mint szándékukban lelhetett. >Jrdekes társadalom-
rajz kerekedett az egyszer ű  és ,helyzetkomikumra, akkor id őszerű, ma már 
nagyobbára érdektelen viccekre építetR szövegkönyvükb ől. Egy m.ilaamos 
szerepel benne, aki úgy szerezte vagyonát, hogy kifosztotta legjobb barátját 
rés most vagyonával demokrata kÉpvisel őkent 'akar fellépni, Akkor érkezik 
kerületébe, amikor ott éppen a minden évben szokásos népünnepséget 'és 
leányvásárt tartják. A vidéken él kirabolt 'barátjának nincstelen fia, aki —  

mikor megtudja, !hogy a, miiliomos a leányával érkezett — rákényszeríti a 
sheriffet, hogy ne tréfából, hanem ténylegesen összeadja a neki pórul jutó 
milliomos leánnyal. Apa és leánya világkörüli útra szökik el őle, de a fiú fűtő-
ként velük utazik és a taiá:kozás kit űzött napján leleplezi magát. A leány 
azonban azt hiszi, hagy csak bosszúból cselekedett és nem békül ki vele —  

csak a harmadik felvanáslban, amikor az ellencselekmény alakja, a degene-
rált német gráf hozományvadász fia is révbejut a milliomos leány szobalá-
nyával. Az operettben ugyanis két pár összebékülésére van szükség, mivel 
az operából származó ih ős és ,hősnő  annakidején — az operett kezdeti idejé-
ben — szebben énekelt ugyan, de táncolrLi nem tudott és a ,jó táncot a köny-
nycbb műfajokból operettszínpadra került komikus és szubrett járta. 
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Ezt a mesét át meg átszövi a zene s az operettben ritkán igényelt 
nagyobb аlakátó képességre is alkalom nyílik, mert a 'fordulatokban áll nd ćan 
_ váltoaik a hangulat, hol vidámság, derű, hol meleg érzelmek, hol pedig lemon-
dás, .gyötrődés nyilatkozik meg. Valószínű  azonban, hogy a Magyar Népszín-
házit nem ez a szempont késztette arra, hagy drámai er őit állítsa operettszín-
padra, hanem egyszerűen csak az, hogy nincs aperett-együttese. A rendezést 
is , Garat' Béta, a ,színház legnagyobb gyakorlatú rendez ője vállalta magára 
és igyekezett а  régi operettet a maga hamisítatlanságában, akkori légtkm ében, 
színeiben és hangulatában színpadra állítani. Az el őadás így a filmoperetthez 
szokott közönségre kissé régiesen hatott, de a közönség hamar megbarátkozott 
ezzel a .stílussal. Eszközeiben a Trendez ő  jól válogatta össze a kitisztultabb 
elemeket, ané:kül azonban, hogy a darab eredeti humorát féláldozta volna. 
Garat' Béla különösen a tömegek mozgatásában, a jelenetek élénkítéséiben, az 

•áІІагidб  élénkségben, hanguLatdk ki аknázásában és a helyenként ,bizony trivi-
lis csattanók gondos előkészítésében látna f ő  feladatát és vasában igazi, 

hamisítatlan régi operett-el őadást biztosított. Munkáját Dimitrijevics Mara, 
a ІtІрІІуаі  színház igazgatója által betanított táncok egészítettek ki. Ezek a 
táncok is ,megőrizték a régi aperett-táncok stílusát és jellegét. Sajnos a mai 
táncoló ilfjúság el őtt ezeken a táncokon erősebben érezhető  vo:t a régiesség. 

A fdbb .szerepekben nagyjából ugyanazok léptek fel, akik a színház 
valamennyi idei darabját sikerre vitték, .s bizony nagyon vitatható, hogy 
helyes-e az a politika, amit a színház legértékesebb er őivel folytat. Remeténé 
Fazсkas Piri játszotta a primadonna-szerepet, s noha nem énekesn ő , finoman, 
szépen énekelt, el:mélyü:tebb alakításra azonban az operett természetiénél 
fogva nem nyílott alkalma. Németh Rudolf a bonviván .szerepében meglep ően 
jól megfelelt kettős feladatának. Szépen zeng ő  hangja azonban helyenként 
szinte 1tt І  sú:yas volt, Jacoby könnyed, élénk dallam.ai:hoz. Kellemes, Ibér kissé 
-különös •meglepetést okozott Szabóné, Cs еh Mária, a szubrett szerepében. Az 
idényben utoljára a Kisértetekiben, Alwingné súlyosan tragikus .szerepében 
lépett fel, ezúbtal pedig .énekes, táncos, komikus szerepet alakított éspedig 
olyan jól, hogy szinte azt mondhatnák, hivatásszer űen ennek a •szerepkörnek 
kellene szenteznie magát. Ugyanez állapíbható meg Gyapjas István komikus 
ala.kításárál. Szabó István pedig az apa kómikus szerepében néhány mozdu-
latában, néhány művészi ösztönösségből született hangsúlyában kit űnő  aperett 
figurának ,bizonyult, s kiváló komikus volt Vujkov Géza, a horvát színház 
együttesének tágja is. Aszi,os Milán karnagy hangszerelte az aperetett, talán 
nem egészen o:yan színesen, mint az eredeti •hangsze.relés, de a karnagyi 
minőségben teljés biztonsággal irányítatta az el őadást. Magyar Zoltán szép 
díszletei méltó keretet adtak a látványossá tett el őadásnak. 

Az operett felélesztése kétségtelenül id őszerű . A .zenés játékok vanzó-
ereje jóval nagyobb, mint a drámáké, de nemcsak a színház talá:ja meg így 
a számítását, hanem az úja Іbb .színházlátogató nemzedék Is megismerkedhet a 
színjáték könnyebb fajsúlyú, mégis maradandó érték ű  alkotásaival. S az ope-
rett erős hatása bizonyítja leginkáblb, hagy a gyakran sokkal káprázatosabb 
film nem pótolhatja azt, amit a színház nyujt, a gépesített m űvészet nem lehet 
vetélytársa a színháznak, mert a. színház közvetlen élmény, hatásait a m űvész 
és közönség kö:osönös kapcsolata szüli. S ez a nagy élmény természetszer ű-
leg vonzza a Leányvásár el őadásaira azokat is, akik még emlékeznek a régi 
nagyoperettekre és azokat is, akik most ismerkednek meg vese, most szeretik 
meg.  

Sulhóf József  
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