
SZUBJEKTÍVEN AZ OPERETTRŐL
z operett gyűjtőfogalom, sokféle-fajta zenés
színház gyűjtőneve - jobb híján -, olyan,
mint az opera. Nagy műfaj, sok minden
belefér. Bevallom, nagyon szeretem az
operettet, és nagyon utálom az operettet.

De nem úgy, mint ahogy az ember minden
műfajban szereti azt, ami jó, és utálja, ami rossz,
hanem mert az operett sok arca közül van, ami
lenyűgöző és utánozhatatlan, és van, ami
számomra elviselhetetlen.

Lehet, hogy az operett kulináris műfaj. Ezt a
jelzőt gyakran használják megvetően. Számomra
ez dicsérő jelző. Olyan színházra utal, amelynek
legfőbb célja az örömszerzés, amely, kulináris
hasonlattal élve, azt keresi, ami élvezetes, és nem
feltétlenül azt, ami egészséges.

Szeretem az operettet, ha jófajta cinizmus hat-
ja át, ha az élet totális szépségét hirdetve egy
kissé ironikus is, és bártagadhatatlan célja, hogy
kellemes legyen, de ha igazán jó, akkor egyúttal
kellemetlen is. Mert olyan,
minta jó kínai konyha: egy-szerre édes és erős,
mézes és savanyú. Mert távol áll tőle az
egyértelműség, mert két-, sőt
sokfedelű, mert ha jó, akkor
mindig van körülötte egy kis
botrány, mert ha igazi, akkor
rafináltan arisztokratikus és
harsányan plebejus egyszerre.

Szeretem az operettet, ha
be akarják tiltani, mint a Víg
özvegyet a Montenegróról szóló
szemtelenkedésért. Szeretem,
ha a külügyi tisztviselő arról
énekel a Víg
özvegyben, hogy az orfeumi
lányok szerelme a
hazaszeretetnél többet ér.
Szeretem, ha a monogámia kínjairól és a polgári
házasság csődjéről szól, mint A denevér, és
szeretem, ha olyan destruktív, mint Offenbach,
akire ráfogták, hogy miatta vesztették el a franciák
az 1870-es háborút.

Es utálom, ha pusztán „aranyos" és gemütlich,
hogyha csak és kizárólag a reszkető fejű
közönségnek szól, ha fuldoklik a szentimentális
naftalintól, ha úgy tesz, mintha ő maga lenne az
élet, ha olyan, mint Lamb Károly Shakespeare-
meséi, amelyekben csak a történetet kell komo-
lyan venni és nem az életérzést, ha vendég-
látóiparian hakniszagú, ha tüntetően vidéki, és
óvakodik attól, hogy bárkit megsértsen, ha kirob-
banó dionüszoszi életöröm helyett huncutul ille-
delmes, és ha elfelejti, hogy kétkedésből szüle-
tett, és elsősorban a legszegényebb néphez és a
legmagasabb arisztokráciához akart szólni, nem
pedig azokhoz, akik már akkor egyszerű embe-
reknek nevezték magukat - szellemileg.

Az operettet - mint minden igazán nagy szín-
házi műfajt - kétfelé lehet torzítani. Lehet belőle

múzeumot csinálni, poros panoptikumot; ilyen-
kor a játék vazelinos változata nem azt őrzi tradí-
cióként, amit a szerzők elképzeltek, hanem azt a
„hagyományt", ami a sokéves, vidékies gyakor-
latból guánóként rárakódott az előadásokra.
Amikor a dolgot nemhogy gyerekesen, de gyer-
metegen játsszák, és nyájas, kisszerű idiotizmus
lengi be az egészet. Tudom, Gombrowicz monu-
mentális idiotizmusnak nevezte az operettet-de
könyörgöm, ne felejtsük el, hogy monumentális-
nak. Es a monumentális idiotizmus már a szür-
realizmussal rokon, és lehet, bár korántsem dié-
tás, de csodálatos ízű lakoma. Ezzel szemben a
pitiáner idiotizmus csak „jauze", túlcukrozott ka-
kaóval és morzsálódó kuglóffal.

De a másik oldal torzítása se jobb, amikor
tisztes, gyomorbeteg filoszok, mindentől utál-
kozva, ami öröm és vágykielégítés, keserű, rossz
lehelettel, gyűlölködve, acsarogva tekerik ki az
operettet, hogy rajta keresztül próbálják elmon-

dani mindazt, amire amúgy is képtelenek. (És
persze mind a két szélsőségben foganhat egy-
egy zseniális előadás, számomra ezek a kivéte-
lek, amelyek erősítik a szabályt.)

A műfaj legfontosabb sajátosságában is léte-
zik két szélsőség. Az egyik, amikor nem hiszik el,
hogy az ilyenfajta színháznak kizárólagos
főszereplője a színész, nem a színészete, nem a
technikája, nem a „szaktudása", hanem a szemé-
lyisége. Egyszeri és megismételhetetlen: valaki,
akivel azonosulni lehet. Aki varázsló, aki hip-
notizőr, szerelmi tárgy a férfi publikumnak, vágy-
kép a női rajongóknak, ígéret arra, hogy három-
órás röhögéssel megváltódnak a hétköznapok.
Ha ebben nem hisz a színház, és kitör a „ren-
dezősei", ha pedáns iskolamester csattogó os-
tora kényszeríti valami egységes izére a színésze-
ket, akkor persze meghal a műfaj.

De ugyanúgy a műfaj halála, ha a szakma „nagy
öregjei" a legelhasználtabb színészi mes-
terfogásokkal öntik nyakon a nagyérdeműt, mert
ilyenkor ugyanúgy nincs személyiség, csak emlékek,
utánzatok, tradíciók szaladgálnak a színpadon, és
ezeket a mumifikált hullákat legalább olyan szörnyű
nézni, mint a rendező idomított, engedelmes
pónilovait.

Hűségesnek kell lenni, de mindig másként, a

műfaj lényegi tulajdonságaihoz ragaszkodva.
Ez a műfaj szemtelen. A cigánybáróban arról

szól a nóta, hogy egy gólya volta házassági tanú,
vagyis Európa legbigottabb országában megkér-
dőjelezték a házasság szentségét. Az Orfeuszban
kigúnyolták az oly szent mitológia nemes veretét.
A Csárdáskirálynőben egy még élő monarchiában
szólták le az arisztokráciát.

Ez a műfaj arról szól, hogy az élet szomorú
(lásd „Túl az Óperencián", lásd „Ajk az ajkon...",
lásd „Új műsorhoz új férfi kell"), de ez a szomorú
élet végül is gyönyörű, diadalmas, legyőzhetet-
len, agyonverhetetlen. Figyelem! Nem andalító,
nem aranyos, nem helyes, de nem is utálatos,
nem leleplezni való. Ez a műfaj abból él, hogy
furcsa, különleges, rendhagyó, nagy egyéniségek

játsszák, nem pedig szor-
galmas, becsületes, szak-
szerű színi ipari dolgozók.

Ennek a műfajnak azokat
kell megszólítania, akik
friss szellemmel, mit sem
tudva jönnek a színházba,
hogy először találkozzanak

mindezzel, és azokat, akik
elég rafináltak ahhoz, hogy
megértsék a látottak máso-
dik, harmadik értelmét is,
de semmiképp azokat a ha-
bituéket, akik azt akarják
kapni, amit megszoktak,
és nem azokat, akiknek
„acsargó kritikus" elvárá-
saik vannak.

Beszélhetnék még sok
mindenről, például az ízlésről,
ami ha hiányzik, akkor az
előadás meg-fekszi a gyomrot,

mint az agyonzsírozott gulyás, amit langyosan
tálalnak. Ha pedig túl ízléses a tálalás, akkor
diétás a töltött káposzta, az meg minek?!

Vagyis operettet játszani borzasztóan nehéz,
és mivel még a legrosszabb előadás mögött is
érződik a műfajcsodája, ezért aztán többnyire
sikeres, ezért is irigylik, bántják annyian. Pedig
ez a siker - még ha ócska is az előadás - nem a
vacakságától van, hanem attól a dionüszoszi
életörömtől, amelyet így csak ez a műfaj képes
sugározni. Es ha néha sikerül az igazi is, akkor az
a nézőket generációkon át elkísérő tartós élmény
marad!
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