
BOzó PéTER

A mikádó halállistája,
avagyaperformativitásmintszövegkritikaiprobléma*

Akikazenésszínházhangrögzítésésafilmfelvételelőttikorszakávalfoglalkoz-
nak,alapvetőproblémávaltaláljákszembenmagukat:azelőadásokreprodukál-
hatatlanvoltával.Ezvalóbanprobléma,hiszenhogyanlehetegyáltalánérdemben
színház- és zenetörténeti tanulmányokat folytatni, hamagukat az előadásokat
nemtudjukmegnézniésmeghallgatni?vajonmennyirelehetrekonstruálniegy
olyanszínháziprodukciót,amelyetsemvizuális,semakusztikusformábannem
tudunkfelidézni?Akutatókperszeigyekeznekmegtenni,amitőlüktelik,azon-
bankénytelenekszükségmegoldáshozfolyamodni,sazelőadásoklenyomataihoz
– többnyire írásos dokumentumaihoz – fordulni,már feltéve, hogymaradtak
fennilyenek.vagyisalátható-hallhatóeseményekelemzésehelyettaszövegkriti-
kamódszereitkísérlikmegalkalmazni,általábanfelemássikerrel.Amódszernek
megvannakamagaeredményei,ugyanakkorakorlátaiis.Atovábbiakbanaztsze-
retnémegykonkrétpéldánkeresztülillusztrálni,milyenkihívásokkalszembesül
akutató,haarraakérdésrepróbálválaszttalálniafennmaradtelőadásianyagok
alapján,hogyanjátszottakegyoperettetakéső19.században.konkrétpéldáma
The Mikado címűdarabegyikzeneszáma,ako-konevűszereplőelsőfelvonás-
belidala,melynekszövegétWilliamSchwenkGilbert(1836–1911),zenéjétpedig
ArthurSullivan(1842–1900)írta.Mielőttazonbanennekvizsgálatárasortkeríte-
nék,szükségesrövidenfelidézni,milyendarabisA mikádó, ésmiértvoltannyira
újszerűakéső19.századiMagyarországon.

* AtanulmányaPerformativitás mint fordulat címűkonferencián(2016.május30.)elhang-
zottelőadásírottváltozata,ésazMTABolyaiJánoskutatásiösztöndíjánaktámogatásá-
valkészült.AszerzőazMTABTkzenetudományiintézetmunkatársa.Amunkámban
használt rövidítések feloldása:SzT=OrszágosSzéchényikönyvtár, Színháztörténeti
Tár;zT=OrszágosSzéchényikönyvtár,zeneműtár.
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1. táblázat. Britoperettekbemutatóianépszínházban1890-ig

Abritszerzőpárosoperettje1885-ösősbemutatójátkövetőennemzetközisikert
aratott:háromhónappalazután,hogyalondoniSavoyTheatretársulataabécsi
carltheaterben vendégszerepelt vele, 1886. december 10-én a budapesti
népszínházisműsorratűzte.MígOffenbachegyfelvonásosfranciaoperettjeités
egészestétbetöltőopéra bouffe-jaitaz1850-esévekvégétőlkezdvesorramutatták
be Magyarországon, s körülbelül ugyanekkortól a bécsi operettkomponisták,
franzvonSuppé,későbbifjabbJohannStraussésmásokműveitisrendreelő-
adták,aSavoy opera, vagyisazoperettbritválfajameglehetősenújjelenségvolt
ekkortájt Budapesten. Az első, 1881-esGilbert- és Sullivan-bemutató csupán
mérsékeltsikertaratott:azH. M. S. Pinafore, melynekcímébenőfelségehajójá-
naknevétamagyarulilledelmesebbencsengőPanniforraváltoztatták,mindössze
négyelőadástértmeg(lásd1. táblázat; BERczELi AnzELM 1958,22–35).ötévvel
későbbA mikádó voltamásodikbritoperettamagyarfővárosban,lényegébenaz
egyetlen,amelynépszerűnekbizonyultaz1880-aséveklondoniterméséből.
Minthaaforráshelyzetisarrautalna,hogyaGilbert-ésSullivan-darabokmeg-

lehetősentávolálltakabudapestiközönségízlésétől.Mindenesetreennekjeleként
értelmezem,hogyegysortovábbiSullivan-darabotugyanbeszerzetta népszínház,
ámegyáltalánnemjátszottákőket(lásd 2. táblázat). közülükkettő,aRuddigore; or,
The Witch’s Curse ésa The Gondoliers; or, The Statutory Duel közelállhatotthozzá,hogy
bemutassák.Legalábbiserreutal,hogymagyarfordításiskészültbelőlük:azelőb-
bifáiJakabBélafordításábanéskézírásábanmaradtfenn,Vérvár vagy a boszorkány
átka címmel(SzT,MM6005),mígutóbbiRákosiJenőmagyarításábanA két gon-
dolás vagy Baratária királya címetkapta(SzT,MM5538ésMM5539,azelőbbipél-
dányRákosiautográfja).Mitöbb,aVérvárbólkéziratospartitúramásolatiskészült
(zT,népsz.1055),A két gondolásbólpedigmégazenekariésénekszólamokatis
kimásoltatták(zT,népsz.398/i–iv).Ezzelszembencsakangolnyelvűnyomta-
tott zongorakivonat maradt fenn aThe Pirates of  Penzance or The Slave of  Duty
(Acornwallikalóz,vagyabecsületrabja)címűdarabhoz (zT,népsz.989); csak
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Bemutató Zeneszerző Magyar cím Eredeti cím Előadás

1881.június25. Sullivan A Pannifor kapitánya H. M. S. Pinafore 4

1886.december10. Sullivan A mikádó, vagy Titipu városa The Mikado; or, The Town 75
of  Titipu

1887.november5. Sullivan Fejő leány, vagy Költőimádás Patience or Bunthorne’s Bride 10

1888.május9. cellier Dorottya Dorothy 3

1889.április26. Sullivan A gárdista The Yeomen of  the Guard 7
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londonikiadásúszövegkönyvaPrincess Ida or Castle Adamant (idahercegnő,avagy
azadamantikastély)ésazUtopia Limited or The Flowers of  Progress (utópiakft.,avagy
ahaladásvirágai)címűdarabokból(SzT,iM2204,illetveiM1046).AIolanthe ese-
tébenpedigcsupánanépszínház1889-től1908-igvezetett,fennmaradtkönyvtári
főkönyvének(SzT,irattár149–151)bejegyzéséből tudjuk,hogyvalahaenneka
szövegkönyvétisbeszerezteazintézmény.

A mikádótviszontnemcsakhogybemutattákBudapesten,dehatározottsike-
rérőlárulkodikakorszínházigyakorlatábanmagasnakmondhatóelőadásszám
mellettazatény,hogyparódiájátisjátszották:OttoEwaldangol–németkeve-
réknyelvenírt,Der Mizekado, oder Ein Tag in Pititu (Azalmikádó,avagyegynap
Pitituban)címűegyfelvonásosát,melynekzenéjétegyfranzBeiernevűobskurus
komponista írta,Budapesten aGyapjúutcainémetSzínházbanmutattákbe,
1888.december2-án(BinAL 1972,417).Mitöbb,A mikádó utánzatakéntszüle-
tettmegazelsőtávolkeletimiliőbenjátszódópestioperett:SztojanovitsJenőegy-
házzenészésRothauserMiksa(RuttkayGyörgy)újságíró1888-banbemutatott
darabja,aPeking rózsája, amelynemmás,mintcarloGozziTurandot címűtragi-
komikusszínpadiregéjénekparodisztikusfeldolgozása(BOzó 2013,297–315).
utóbbiműbemutatójárólbeszámolvaaZenelap „Sz.”betűmögérejtőzőkritiku-
sanemmulasztottaelmegjegyezni:

MiótaA mikádó oly feltűnő sikereket aratott mindenfelé, a librettisták fő
figyelmeakeletmesésésvarázsosfurcsavilágafeléfordult.Bizonyostekin-
tetbenhelyesenis,mertezamotívummégaligszerepeltazoperettebohóza-
tos, tarka-barka, csapongóvilágában.Deha ígyhaladunk, nemsokáramég
Afrika feketéivel is találkozunkazoperettekeretében. (Zenelap, 3/10,1888.
április22.,76.)

A mikádó legsajátosabb vonása ugyanis, hogy távolkeleti színhelyen játszódik:
Titipuvárosában,vagyisegykitalált,képzeletbeliJapánban.MintaZenelap recen-
zense utalt is rá, ez a fajta helyszínválasztásmeglehetősen újszerű voltBuda-
pestenabemutatóidején.Azegzotikusjapánmiliőtrészintaműzenéjének19.
századieurópaifülszámáraszokatlanpentatonrészleteihivatottakmegfesteni,
példáulmindjártazintrodukció-kóruskezdetén.MintMichaelBeckermanrámu-
tatott, a japán lokálkolorit zenei ábrázolásánakmásik eszköze egy autentikus
japán dallam felhasználása, amelyet azonban Sullivan nem pontosan, hanem
eltorzítottformábanidéz(BEckERMAn 1989,307).Aszóbanforgódallamtöbb
helyüttfelbukkanadarabban:máranyitánybanésazelsőfinálékezdeténismeg-
jelenik, a második felvonásban pedig indulóként kíséri a mikádó fellépését.
Sullivan eljárását más késő 19. századi brit operettkomponisták is követték.
PéldáulSidneyJones,akinek1896-banbemutatott,The Geisha, A Story of  A Tea
House (A gésák, vagy egy japáni teaház története) címűdarabjaszinténJapánbanját-
szódik.Ebbenajapánszereplők–mindenekelőttMimóza,agésa–aThe Mikado
indulójáhozhasonlóaneuropaizáltjapándallamokaténekelnek,melyeketJonesa
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londoni JapánTársaságalelnökétől,ArthurDiósytól (1856–1926)szerzett,aki
egy’48-asmagyaremigráns,DiósyMártonfiavolt(EvERETT 2013,301–310).
Az ilyesféle zenei kolorit alkalmazása persze nem több puszta felszínnél.

A szokatlanhelyszínválasztáscéljaperszenemisvalamifélefolklorisztikailaghite-
lesJapánreprodukciójalehetett:mintDerekB.Scottfigyelmeztet,azegzotikus
színpaditémavonzerejétalátványosdíszletekésjelmezeklehetőségemelletttalán
inkábbazadhatta,hogyatávoliésidegencivilizációjelmezeinekéskulisszáinak
leplealattnevetségessélehettenniasaját,honiviszonyokat(ScOTT 1998,327).
Példakéntéppenarraazeneszámrahivatkozik,amelybennünketmostközelebb-
rőlérdekel:ko-kodalára.kétségtelen,hogyA mikádó erészletenagyoniseuró-
pai zenei és színházi hagyományokra támaszkodik. nem orientalizáló stílusú,
hanema18.századiolaszopera buffa kedvelttípusával,azúgynevezettkatalógus-
áriávalrokon,amelyvalamifélelistavagykatalógusgyors,hadarásszerűfelsorolása-
eléneklése.Azaria di catalogo talánlegismertebbpéldájaLeporellono.4Regiszter-
áriájaMozartDon Giovanni címűoperájából(„Madamina,ilcatalogoèquesto…”,
1787),aholacímszereplőszolgájaaztsoroljafel,hogygazdájamelyikországban
hányhölgyettettboldoggá.A mikádó szóbanforgódalaiskatalógus,csaképpen
kevésbéörömteli:ko-kougyanisTitipufőhóhérja,akiaztvesziszámbasajátos
akasztófahumorral,hogykiketlehetneszükségeseténlikvidálni.Ajapánuralkodó,
mintaztazelőkelőPish-Tushlorddalábólmegtudhatjuk(no.3Song„Ourgreat
Mikado,virtuousman…”),olyanerkölcsnemesítőtörvénythozott,amelyszerint
tilosházasságonkívülszerelmikapcsolatotfolytatni.Akiatörvényellenvét,az
elveszítiafejét,nemátvittértelemben,hanemnagyoniskonkrétan.Sajnosazúj
törvényértelmébenlényegébenmindenkithalállalkellenebüntetni,többekközött
amikádófiát,ako-kogyámleányába,yum-yumbaszerelmesnanki-Pootis.Az
éleseszűjapánnemesemberekezértko-kótneveztékkifőhóhérnak,akimagais
megszegteatörvényt,sígyelsőkéntsajátmagátkellenelefejeznie.ko-koeztper-
szenemteszimeg,úgyhogyatörvényméregfogakiisvanhúzva.
nemártperszemindeneshetőségrefelkészülni,úgyhogyvanazértazújfőhó-

hérnakegyhalállistája,arrólanépségről,„melynekhalálakiválónyereségleszatár-
sadalomra nézve nagyban és egészben”. Első felvonásbeli fellépését követően
annakrendjeésmódjaszerintmegisosztjaalistátaközönséggel,egyháromstró-
fásdalocskában(no.5aSong).Alábbazeneszámangolszövegétközlöm–arraa
súgó-,illetverendezőpéldánykénthasználtkétszövegkönyvretámaszkodtam,ame-
lyeketjelenlegalondonivictoriaandAlbertMuseumbanőriznek,samelyeketegy-
kora londoniSavoyTheatre-benhasználtak.Akorábbi,ThM/73/1/11 jelzetű
forrást minden valószínűség szerint az ősbemutató betanításához használták.
nyomtatottszövegeszámoskéziratosjavításttartalmaz,ezeknekjórészenyomta-
tottformábanrögzültaThM/73/1/6jelzetűmásiksúgópéldányban,amelyvala-
mivelkésőbb,az1880-asévekvégefelélehetetthasználatban.Alábbezutóbbiszö-
vegétközlöm,amásikpéldányeltérőszövegváltozataira<>jelekkelutalok,ésa
lábjegyzetbenközlömőket(akórusszövegrészeit,amelyekko-kostrófáinakutol-
sósoraitvisszhangozzák,kihagytam):
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kO-kO:
As<somedayitmayhappen>1 thatavictim<must>2 befound,
i’vegotalittlelist–i’vegotalittlelist
Of <society>3 offenderswhomightwellbeunderground,
Andwhoneverwouldbemissed–whoneverwouldbemissed!
There’sthepestilentialnuisanceswhowriteforautographs–
All<people>4 whohaveflabbyhandsandirritatinglaughs
Allchildrenwhoareupindates,andflooryouwith’emflat–
Allpersonswhoinshakinghands,shakehandswithyoulikethat–
Andallthirdpersonswhoonspoilingtête-á-têtesinsist–
They’dnoneof ’embemissed–they’dnoneof ’embemissed!

[…]

kO-kO:
<There’s>5 theniggerserenader,andtheothersof hisrace,
Andthepiano-organist–i’vegothimonthelist!
<Andthe>6 peoplewhoeatpeppermintandpuff itinyourface,
Theyneverwouldbemissed–theyneverwouldbemissed!
<Then>7 theidiotwhopraises,withenthusiastictone,
<All>8 centuriesbutthis,andeverycountrybuthisown;
Andtheladyfromtheprovinces,whodresseslikeaguy,
Andwho„doesn’tthinkshewaltzes,butwouldratherliketotry”;
Andthatsingularanomaly,the<ladynovelist>9 –
idon’tthinkshe’dbemissed–i’msureshe’dnotbemissed!

[…]

kO-kO:
AndthatnisiPriusnuisance,whojustnowisratherrife,
TheJudicialhumorist–i’vegothimonthelist!
Allfunnyfellows,comicmen,andclownsof privatelife–

354 BozóPéter

1 itseemstobeessential
2 should
3 social
4 persons
5 Then
6 All
7 And
8 Every
9 criticdramatist
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They’dnoneof ’embemissed–they’dnoneof ’embemissed.
Andapologeticstatesmenof acompromisingkind,
Such as –What d’ye call him – Thing ’em-bob, and likewise –
never-mind,
And’St-’st-’st-andWhat’s-his-name,andalsoyou-know-who–
Thetaskof fillinguptheblanksi’dratherleavetoyou.
Butitreallydoesn’tmatterwhomyouputuponthelist,
forthey’dnoneof ’embemissed–they’dnoneof ’embemissed!

[…]

Adalszövegesajátprózaifordításombanmagyarulnagyjábólígyhangzik(aszö-
vegváltozatok közül csak azokat fordítottam le, amelyek lényegesebb eltérést
mutatnak):

kO-kO:
Mivel<egynapmegeshet,hogyszükségleszvalakire>,10

akitfeláldozhatunk,
vanegykislistám,vanegykislistám
atársadalomföldalattibűnözőiről,akikigazán

aföldalákerülhetnének,
ésakiksohanemhiányoznának!
Azátkozottokvetlenkedők,akikautogramotkérnek,
Mindenki,akipetyhüdtkezűésidegesítőennevet,
Mindengyerek,akikeni-vágjaazévszámokat,éslekörözvele,
Mindenki,akiígyfogkezet,11
Mindenki,akiragaszkodikhozzá,hogymegzavarja

bizalmasegyüttlétedet,
Egyiküksemhiányozna!

kO-kO:
Anéger,akiéjjelizenétad,ésazösszestöbbinéger,
ésakintornásis–rajtavanalistán!
Azok,akikmentátesznek,ésazarcodbalehelik,
sohanemhiányoznának!
ésatökkelütött,akilelkeshangonmagasztal
mindenkortésországot,kivéveasajátját!
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11 elengedhetetlennektűnik,hogytaláljunkvalakit
12 ThM/73/1/6 rendezői utasítása: „indicates light grip”, vagyis az előadó mutatja az
ernyedtkézfogást.
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ésavidékihölgy,akiúgyöltözik,mintegyférfi,
ésaztmondja:„nemkeringőzöm,vagyinkább

mégismegpróbálom”;
ésezafurcsarendellenesség:a<nőiregényíró>12 –
nemhiszem,hogyhiányozna–biztos,hogynemhiányozna.

kO-kO:
ésezanisipriusnyavalya,amibőlelégsokvanmostanában,
ajogitréfacsináló–rajtavanalistán!
Azösszesviccespajtás,komikus,ésmagánéletibohóc,
Egyiküksemhiányozna!
ésamentegetőzőpolitikusokamegalkuvófajtából,
Azolyanok,minthogyishívják,izé,ésMindegy-mi-a-neve,
éshümhühümésna-mondd-márésTudják-kiis,
(Azüresenhagyottrészekkitöltésétinkábbönökrebízom),
Deigazánnemszámít,hogykitveszünkfelalistára,
hiszenegyiküksemhiányozna!

vajon hogyan adhatták elő ezt a zeneszámot 1886-ban a budapesti nép-
színházban?Színlapokróléskorabelisajtóhíradásokbóltudjuk,hogyennekszöve-
gétisRákosiJenő,aszínházalapító-igazgatójaültetteátmagyarra.A mikádó pre-
mierjeidejénmárnemővoltadirektor:1881ótasógora,EvvaLajosirányítottaa
színházat,RákosielsősorbanaBudapesti Hírlap szerkesztésévelfoglalkozottekkori-
ban.Azonbanmégleköszönésétkövetőenisfontosszerepetjátszottazintézmény
működtetésében,nemcsupánrendezőként,hanemeredetimagyarszövegkönyvek
szerzőjeként,valamintszámososztrákésfranciaoperettfordítójaként.Mivelango-
lulistudott–többekközöttShakespeare-színműveketisfordított–,érthető,hogy
részbenaSullivan-darabokmagyarításátisővégezte.
SajnosA mikádó népszínházbanhasználtelőadásianyagaimeglehetősenfog-

híjasak:másdaraboktóleltérőennemmaradtfennsemasúgó-,sempedigaren-
dezőpéldány.Ateljesszövegkönyvnemjelentmegnyomtatásban,csakváloga-
tottzeneszámokszövege,nádorkálmánévszámnélkülikiadásában(SzT,MM
18.158),ahalállista-dalazonbanebbenakiadványbannemszerepel.Egylondo-
ni kiadású, de német énekszövegeket, valamint a népszínház pecsétjét és az
Országos Széchényi könyvtár zeneműtárának jelzetét tartalmazó nyomtatott
zongorakivonatontúl,amelyvalamiúton-módonaRádiókottatárábakeveredett
(jelzete: 138/3; régi jelzet:népsz. 513), fennmaradt viszont anépszínházban
használtjátszópartitúra,illetveahozzátartozózenekariésvokálisszólamokegy
része (zT,népsz.513/i–iv).Egyugyancsaknépszínházipecsétet tartalmazó
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hárfaszólam (zT, zBk 381) a többi zenekari stimmtől külön került át az
OperaházkottatárábólazOSzkzeneműtárába–ezalighanemutólagoskiegé-
szítés,mertapartitúratintásalapszövegenemírelőilyenhangszert.Mitöbb,úgy
tűnik,hogyanépszínházzenekarábancsak1897-tőlvoltállandóhárfás:

[A]népszínházzenekarábanisörvendetesreformokatlétesítazújigazgató
[ti.Porzsoltkálmán].AzenekarujjászervezésefelfogtűnniaNebántsvirág elő-
adásán,midőnelőszörjelenikmegadarabelőadásánálazenekarbanahárfa.
Eddigugyanisküryklárahárfásszólójátköltségkímélésszempontjábólcim-
balommalhelyettesítették,mígezentúlmindendarabot,operettetsnépszín-
művetegyarántúgyfognakelőadni,ahogyaszerzőmegírta(Zenelap, 11/23,
1897.október25.,5).

Mellesleganépszínházipartitúramegfelelőhelyénnincsszövegazénekszólam
alatt–ilyesmigyakranelőfordulvezérkönyvekesetében.vannakviszontbenne
ceruzás bejegyzések, amelyek arról árulkodnak, hogy a kottát nemcsak a
népszínházban, hanem jóval később, még a budapesti városi Színház 1924.
szeptember25-ifelújításáhozishasználták,amelyakkoribanazOperaházmáso-
dikjátszóhelyéülszolgált:ano.3zeneszámkezdeténavárosiszínházielőadáso-
katvezénylőStephanideszkárolykarmester jegyeztebeaz1924-eselőadások
dátumait,valamintnéhányérdekesadalékotegyeselőadásoklefolyásávalkapcso-
latban.Akrónikábólmegtudhatjukpéldául,hogy1924.október4-énAuguszta
főhercegnő,másnappedigakormányzóismegtekintetteadarabot,valamintazt
is, hogy az október 18-i előadáson a rendező, ferenczi frigyes (1869–1935)
ugrottbeko-kofőhóhér,november6-ánpedigPooh-Bahlord,„legfőbbmin-
denegyéb”szerepében.Azérdekesrészletekellenéreaforráshelyzetnemtúlideá-
lis,aminekokaalighaneméppenadarabnépszerűségelehet:általábanazoknaka
műveknekazanyagaszokotthiányosanfennmaradni,amelyeketsokanéssokat
játszottak.MárpedigA mikádótgyakranjátszottákBudapestenaz1886és1924
közötti időszakban: a népszínházban a bemutatót követően két alkalommal,
1891.október20-ánés1905.március24-énisfelújították,1900.november30-án
pedigaMagyarSzínházbanisbemutatták.
vanazértegyolyanszövegkönyvünkis,amelyetugyannemanépszínházban

használtak,ámnyilvánvalóanottaniforrásrólkészültmásolat.általánosgyakor-
latvoltugyanis,hogyazintézményáltalbemutatottdarabokszövegkönyvétkéz-
iratbóllitografálvasokszorosították.Azilyenformábanmegjelentpéldányokat,
illetveadarabokelőadásijogátavidékimagyartársulatokanépszínháztitkárá-
tólszerezhettékmeg,akiáltalábankézjegyéveléspecsétjévelhitelesítetteaszö-
vegkönyvekcímlapjánírásbaadottjátszásiengedélyt.Többilyenpéldánymaradt
fennmásdarabokból;példáulBátorSzidoréshegyiBélaA titkos csók címűope-
rettjének(1888)litografáltszövege(SzT,MM7073),melybőlegysúgókönyvként
használt, eredetikéziratospéldány is fellelhető (SzT,MM5904),ugyanattól a
kéztől,amelyalitografáltpéldánytmásolta.A mikádó Rákosi-félefordításábólis
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rendelkezésünkre áll egy ilyen, kéziratból litografált szövegkönyv (SzT, MM
3162),abudapestiMoorenyomda1880-asévekbőlvalókiadása,amelyapecsé-
tektanúságaszerinttöbbvidékiszínigazgató:BánfalvyBéla(1854–1903),zilahy
Gyula(1859–1938),MezeiBéla(1861–1921)ésRelleiván(1861–1914,1885-től
anépszínházellenőre)könyvtárátismegjárta.Asúgókbejegyzéseiszerint1888
áprilisában nagykárolyi, 1899. december 29-én, 31-én és 1900. január 21-én
pozsonyi, 1903. június 27-én aradi, 1909. január 9-én debreceni előadásokon
használtákeztaforrást.Ajátszásiengedélyugyanezúttalhiányzikacímlapról,a
nyomtatottsablonszövegazonbanelárulja,hogyezúttalisnépszínházipéldány-
rólkészültmásolattalvandolgunk:

kéziratnak tekintendő, / lemásoltatása, lemásoltatni engedése, kikölcsönzése
tilossetilalomel-/lenvétőteljeskártérítésreköteleztetik.Azelőadásjogaésa
darabma-/gyaranyagakizárólagnemesferencztől,abudapestinépszínház/
titkárátólszerezhetőmeg./Amikádó/vagy/Titipuvárosa./Bohózatosjapá-
nioperette2felvonásban.ÍrtaW.S.Gilbert; /angolbólfordítottaRákosiJenő.
zenéjétszerzetteArthurSullivan. /[üresenhagyottrész]színigazgatóuratfeljo-
go-/sítom,hogyjelendarabotazigazgatásaalattállótársulatáltal/Magyar-
országbármelyikmagyarszínpadán/–abudapestiéskolozsváriszínházakkivé-
telével–előadhassa./Budapest188[üres]évi[üres]hó[üres]n[ap].

ko-kodalaeszövegkönyvbenháromhelyettmindösszekétstrófávalszerepel,
ráadásulegykékésegyzöldszínűceruzásvonal,valamintamargónolvasható,
grafitceruzávalírott„nem”szótanúságaszerintezeketishúztákadarabból–per-
sze,hogymikor,kiésmilyenelőadásalkalmával,aztnemtudni.ÍmeRákosisza-
badátköltése;alitografáltszövegetbetűhívenközlöm,azismétlésekreutaló|::|
jeleketésanémetesscharfess-tis:

kO-kO:
Shaegyszeraztánmégiskéneegyegyáldozat
|:vankészlisztámreá:|
Teszemaztpéldáulaszájasnagykommunistahad
|:Eztkisajnállaná:|
Balirányosröfösakademikusbirálók
vagyahuszonhétkrajczároséssvindlerboltosok
Aveteránusbandasavénasszonyegyletek
Erzsébettérimajmosczifraczafragyermekek
fuxinoskorcsma,deficzitésférgespoliczáj
|:Eztkisajnállaná:|

[…]
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ittvannakakrajczárospalotaiasszonyok
Anémetzengeráj,eztkisajnállaná
Megyazutczánsleppelvégigfestettcsajlavénuszok
|:Eztkisajnállaná:|
Aszakácsné,szobalány,dadasáldottczupringernők
Egyhét-hétszerszegődnekfölishétszermondnakők
Akávésokasokkotyvasztótejesasszonyok
éjféligzongorázóházmesterkisaßzonyok[sic!]
Saházseprűsárkangyala
házmesternémaga.
|:Eztkisajnállaná.:|

[…]

Mint láthatjuk, Rákosi szövegváltozatameglehetősen eltér az angol eredetitől
(vagyinkább:eredetiktől).Ráadásulalitografáltpéldánybanközöltszövegelő-
adásávalkapcsolatbankülönösenérdekesadalékokkalszolgálanépszínházifor-
rásokegyike:ako-kótalakítószínészzeneszámaittartalmazószólamfüzet(zT,
népsz.513/iv).hogyezúttalvalóbananépszínháználhasználtforrásrólvan
szó,aztazintézménykönyvtáránakpecsétjemellettahasználókbejegyzései is
tanúsítják.Azelülsőborítóna„Dalnoky”ésa„németh”névolvasható,míga
címlapon Gyöngyi izsó (1860–1923) és németh József  (1854–1916) neve.
nemcsakakorabeliszínlapról,desajtóbeszámolókbólistudjuk,hogyaz1886-os
budapesti bemutató alkalmával németh játszotta ko-ko szerepét – tegyük
hozzá, hogy az 1891-es felújítás alkalmával is. Gyöngyi ugyan szintén a
népszínháztagjavolt,decsakA mikádó premierjétkövető,1887/1888-asévad
kezdeténvette átnémethhelyét, aki egy rövid időre a kolozsvári színházhoz
szerződöttát(Budapesti Hírlap, 7/277,1887.október8.,3és7/280,1887.októ-
ber 11., 3).Gyöngyi 1887. október 29-én alakította előszörko-kót, egykorú
sajtóbeszámolószerintnemtúlnagysikerrel:Rákosilapja arrólírt,hogy„Azúj
katisha,afrissko-koabszolútenemtetszenek”(Budapesti Hírlap, 7/299,1887.
október30.,3),egymásiknévtelenkritikus pedigúgyvélte,hogy„Gyöngyi(ko-
ko)ajapánifőhóhértúgylátszikaNebántsvirág-beliőrmesterneknéztesúgyis
játszotta”(Fővárosi Lapok, 24/298,1887.október30.,2200).
Ami„Dalnoky”-tilleti,nemDalnokiBénirőlvanszó,hanemfiáról,dr.Dalnoki

viktoroperaénekesről(1868–1955),akiapjávalellentétbennemtenor,hanembari-
tonista,polgárifoglalkozásáttekintvepedigfogorvosvolt.Dalnoki,az„ércesszavú
ésötleteskoko”(Pesti Hírlap, 46/201,1924.szeptember26.,9)az1924-esvárosi
színházibemutatóalkalmávalalakítottaafőhóhért,sezalkalommal„ötleteshumo-
rávaléselevenkedélyévelváltki”(Budapesti Hírlap, 44/201,1924.szeptember26.,
7).ő azonban, úgy tűnik, nem énekelte a halállista-dalt. Legalábbis erre utal,
hogyavárosiszínházifelújításfennmaradtsúgópéldányában(SzT,MM5673)
a zeneszám szövege egyáltalán nem szerepel. Megjegyzendő azonban, hogy
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a súgópéldánybabelehelyezvefennmaradtazértegyhosszú,különállópapírcetli,
srajtaegyinkábbemlékeztetőjellegűneklátszó,nemversbeszedett,hanempró-
zailista.Sejtésemszerintezaszövegkönyvbennemszereplőzeneszámpótléká-
ulszolgálhatott,sakövetkezőtételekettartalmazza:

Miniszterelnök/Pénzügyminiszter/kúriaitanácselnök/főhadvezér/
Szanálási főbiztos / fascista vezér / üdvhadsereg generális /
Gubabeváltóhivataligazgató/fő-polgármester/Al-polgármester/Útépíté-
si /vízrajzi /Szociálpolitikai /köztisztasági /kataszteri /Tanácselnök /
Omge,13 Emke,14 Demke15 / Temke / nyukosz16 Memphosz / Orrhossz
Titoknoka / f. t. c. B. t. c. T. R. c. / csatára /kertmozi szellőztetője /
ingyenuszodapénztáros/[átfirkált,olvashatatlanszó]/Ebédekenelőevő/
Banketteken felköszöntő / Színházban előröhögő / Temetésen elősíró /
Steinácknálreklám/fiatalodó

Detérjünkvisszako-konépszínháziszólamfüzetéhez.Mintabejegyzettnevek
tanúsítják, a partitúrához hasonlóan ezt is évtizedeken át használták;minden
valószínűségszerintaz1886-osbudapestibemutatótólkezdvelegalábbaz1924-es
felújításig.Akottábabelelapozvaano.5aelsőstrófájáhoztöbbféleszövegválto-
zatotistalálunk,mintazaz1.fakszimilealjánlátható.Ezalapjánlehetségesnek,
sőtigenvalószínűneklátszik,hogyazeneszámotnemmindigugyanazzalaszö-
veggelénekelték.Annálmeglepőbb,hogytovábblapozva,adalharmadikésegy-
benutolsóstrófájánakdallamáhozviszontsemmilyenszövegetnemjegyeztekbe
(2.fakszimile).Milehetennekamagyarázata?Talánakottamásolásátkövetően
kétstrófárarövidítettékadalt?vagytaláneztastrófátelőadásrólelőadásrasza-
badonlehetettalakítani?inkábbazutóbbimellettszól,hogyoperettekesetében
maisjólismerthagyományazaktuálisszövegstrófákrögtönzésevagyhozzáköl-
tése.karlkraus,abécsi irodalmárnemegyilyenaktuálisstrófával–németül:
Zeitstroféval–gyarapítottaa20.századelejénegysorOffenbach-darabszöveg-
könyvét(RODE-BREyMAnn 2009),samagyarJuhászGyulakölteményeiközött
isakadnakilyesféleversek.ko-kodalaesetébenmárazeredetiszövegjellegeis
valósággalfelszólítazaktualizálásra,sadarabelőadásainmaisélőhagyománya
halállistaújraírása.Az1924-esvárosiszínházifelújításrólbeszámolvaBéldiizor
meg is említette, hogy „néhány aktuális strófák szerzésével a sikerhez járult
Molnár Jenő is”(Pesti Hírlap, 46/201,1924.szeptember26.,9).
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13 OrszágosMagyarGazdaságiEgyesület,1862és1945közöttműködöttenéven.
14 ErdélyiMagyarközművelődésiEgyesület,1885és1946közöttműködött.
15 DélmagyarországiMagyarközművelődésiEgyesület.
16 nyugalmazottkatonatisztekOrszágosSzövetsége,1919-benjöttlétre.
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hozzákelltenni,hogyanépszínháziszólamfüzetbennemcsakalternatívszöveg-
változattal,hanemnyilvánvalóelírásokjavításávalistalálkozunkazeneszámkez-
detén.Mintaz1.fakszimilénlátható,azelső,tintásszövegváltozatelsőkétsorá-
naklegkorábbiváltozataígyszól:„Shaegyszeraztánmégiskéneegy-egyáldozat,
vankészhibám reá,vankészhibám reá!”.A„hibám”szónyilvánvalóanértelmet-
len,ezért,mintláthatjuk,mindkéthelyenceruzávalkihúztákés„lisztám”-rajaví-
tották, így, sz-szel, ahogyana litografált szövegkönyvben is szerepel.Sejtésem
szerintazelírásokmagyarázataazlehet,hogyakopistaegyszerűennemmagyar
anyanyelvűlehetett.Erreutaltöbbekközöttazamód,ahogyanakövetkezőoldal
kezdeténa„kommunistahad”szótlejegyezte(3.fakszimile):egym-melírta,ésa
kritikushelyfölétettvonássaljelezte,hogykettőzöttmássalhangzórólvanszó.
Ezarövidítésa20.századközepéighasználtnémetfolyóírás(Kurrentschrift) egyik
jellegzetessége. különneveisvannémetül:Faulheitsstrichnekhívják,amiszósze-
rint„lustaságivonást”jelent.StatisztikaiadatokszerintA mikádó-premieridején,
az1880-asévekbenBudapestlakosságánakmégnemiscsekélyrésze–1881-ben
34,3%-a(122 155fő),1891-benmárcsak23,7%-a(115 573fő)–németajkúvolt
(ThiRRinG 1894,56).Ahalállista-dalmásodikstrófájábanemlített„czupringer”is
félreérthetetlenülutalrá,hogymilyennyelvikörnyezetbenszületettazAdyszavai-
valélve„svábbóljöttmagyar”Rákosiátköltése:ezaszóugyanisanémetZubringer
eltorzítása;ittolyanszemélytjelent,akiháztartásialkalmazottakatközvetít.
MelleslegRákosi,aharmincmilliósmagyar impériumdélibáboseszméjének

terjesztőjekésőbbmagavallottabeemlékirataiban,hogyszínházánakzenekara
„csupaoktalanosztrákéscsehmuzsikus”-bólállt(RákOSi 1926,ii,79),sállítá-
sát a színház fennmaradt társulati listái is megerősítik (Budapest főváros
Levéltára,iv.1403.n.).Márpediganépszínházbanakottamásolásfeladatátis
jórésztmagukazenekaritagokláttákel,nemegyesetbenanevüketismegörö-
kítve. Így példáulheribertkönig brácsás, aki nyilvánvalóan német ajkú volt,
másoltaegyebekmellettcharlesLecocqBudapesten1876-banbemutatott,A kis
doktor (Le Pompon) címűoperettjénekegyikelsőhegedű szólamát (zT,népsz.
422/ii).kunczkárolyharsonáskézírásaajátszópartitúramásodikfelvonásttar-
talmazóköteteSerlyLajosVilágszép asszony Marciájának(1887)anyagában(zT,
népsz.802/i).kunczvalószínűleg inkábbkarel lehetett,mintkároly,merta
nagycbetűket,méga4/4-esütemmutatót jelzőnagyc-ket is,hacsekkel írta.
hacsekes c-vel találkozunkhudečekágostonmásodhegedűs vezetéknevének
egyikváltozatábanis(bármagaahudeczekformáthasználta);azőkézírásából
litografáltákA kis molnárné című Sztojanovits-operett (1892) játszópartitúráját
(zT,népsz. 430/ii), és őmásolta az első felvonást konti József  karmester
A suhanc címűdarabjának(1888)játszópartitúrájában(zT,népsz.667/i).konti
–eredetinevén:Josuacohn–,Az eleven ördög (Der kleine Vicomte, 1884)éstöbb
sikeres magyar operett szerzője varsóban született lengyel zsidó volt, aki
Bécsben tanult, és Salzburgban is működött, mielőtt Magyarországra került
(BOzó 2014).ésittvanfranzSchneidernagybőgős,vagyinkábbscharfessz-szel
Contrabaßist, aki egyebekmellett SuppéSzép Galatheájának (Die schöne Galathee,
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bemutató1876)bőgőszólamaitmásolta (zT,népsz.693/i), sakikarlhuber
(huberkároly)A király csókja címűegyfelvonásosánakősbemutatójaalkalmával
németüljegyeztebeszólamába(népsz.413/ii),hogyőcsászáriéskirályiapos-
tolifelsége,i.ferencJózsef jelenvoltaszínházmegnyitóelőadásán:

zumi.Mal aufgeführt inPesthden15.Oktober1875beiEröffnungdes
neuenvolkstheatersbeivollemhause, inAnwesenheitderk[aiserlichund]
k[öniglichen] ap[ostolischen] M[ajestät] franz Josef  etc: etc: etc: franz
Schneidercontrabaßist.

hogyhogyanhangzottelko-kozeneszámaA mikádó 1886.decemberibuda-
pestielőadásain,aztperszenemtudjukfelidézni.Tudjuk,hogynémethJózsef
énekelte;vanhozzátöbbszövegváltozatunk;sejtjük,hogyidőrőlidőreváltoztat-
ták,talánrészbenrögtönöztékalistát.AnépszínházipartitúrábólésverőGyörgy
rendezővisszaemlékezéseibőlmégaziskiderül,hogynemSullivansajátzeneka-
riletétjébenadtákadarabot,hanemErkelEleknépszínházikarmesteréstestvé-
re,Gyula–Erkelferenckétfia–zongorakivonatbólújrahangszerelte,„angolo-
sanéshirtelen” (vERő 1925,238). Ígyabudapestielőadásokonavezérkönyv
szerinttöbbekközött jeu des timbres, azazharangjátékisjátszottahalállista-dalt
kísérőzenekarban,amelyazeredetipartitúrábanegyáltalánnemszerepel.Annyit
azonbanmindenképpen levonhatunktanulságképpenazesetből,hogyazenés
színházielőadásperformatívjellegenemcsekélyproblémátjelentatörténészés
afilológusszámára.felmerülhetperszeakérdés,hogyvajonvan-eakkoregyál-
talánértelmeapapíralapúszínházzeneiforrásokvizsgálatának,haazírottszöveg
ésazélőelőadásvalóságaközöttilyenérezhetőennagyadiszkrepancia.Errea
kérdésreazonbanfeltétlenülhatározottigennelválaszolnék:annakellenére,hogy
egy 19. századi operett-előadást nem tudunk amaga teljességében felidézni a
korabelikottákbólésszövegkönyvekből,eforrásokegysorolyandolgotiselárul-
nakakutatószámára,amiegymaiszínházielőadásélményealapjánvalószínűleg
megsemfordulnaafejében.
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