
AZ OPERETT ÉL
Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében

1997. március 15-e és 30-a között Ope-
rettfesrtivált tartanak Budapesten, a
Fővárosi Operett Színházban. A Tavaszi
Fesztivál legalább annyira szól a külföldi

érdeklődőknek, mint a hazaiaknak, így az
Operett-fesztivál kétszeresen is jó gondolat, hisz
itthon és külföldön egyaránt biztos siker, még ha
sokan évek, évtizedek óta temetik is e műfajt.

A fesztiválon öt vidéki színház mutatkozik be, s
természetesen fellép a Fővárosi Operett Színház

Az operett történe
kevéssé foglalkoztatják
úgy tesznek, minth
tudni, hogy az „o
művecskét jelent (ami e
is vitatható), s hogy a
vígopera vagy a daljáté
a világ számos országá
században, Offenbach
a maga klasszikus fo
kétségtelen). Hogy pe
operett, azt úgyis tudja
komolyabb szerzők min
tatva volnának, hogy
vígjátéki színház ez
„népszerű-derűs" formá
„amióta világ a világ"
helytálló).

Az operett történetíró
nek tudomást, hogy az
ezer év óta kísérte és fo
világ - a tréfa, a humor
ség, az obszcenitás, a
világa. A műfaj törté
alapvető okból szenteln
nevető színházfajtának
ködésbe lép a szerenc
csak a primer zenei f
kottákat érdemes kom
Napjainkban ugyan sen
a követelményt, kimon
sül. Holott még az sem
színházművészet előtör
forrásokat; csak éppen
szó, mint amilyeneket
figyelembe vesz. A Lon

társulata is. Az előadásokhoz kétnapos szakmai
szimpózium járul, amelyet március 19-20-án
magyar és meghívott külföldi szakemberek rész-
vételével tartanak a Magyar Színházművészeti
Szövetségben. A háromtagú zsűri március 30-án
gálaműsor keretében adja ki a legjobb ren-
dezőnek, primadonnának, szubrettnek, bonvi-
vánnak, táncoskomikusnak odaítélt díjakat.

Az Operettfesztivál számunkra is jó alkalom
arra, hogy a szokásosnál átfogóbban foglalkoz-
zunk az operett, a zenés színház problémáival.

bizánci szerzőnél, pogányoknál és - még na-
gyobb számban - keresztényeknél egyaránt. Ezek
kurta, alkalmi megnyilatkozások csupán, de
egyaránt fellelhetők költőknél, történetíróknál, fi-
lozófusoknál, szónokoknál, esztétáknál, gram-
matikusoknál, lexikográfusoknál, skolasztiku-
soknál, asztrológusoknál és anekdotagyűjtők-nél,
keresztény prédikátoroknál, apologétáknál,
dogmatikusoknál és egyháztörténészeknél, a
szentek és vértanúk dokumentációjában, a kü-
lönböző kalendáriumokban és legendákban
csakúgy, mint a corpus jurisban, a zsinati hatá-
rozatokban és a követségi jelentésekben is. Eh-
hez járul még számos felirat, görög és római
falfestmény, vázakép, illusztrált agyagtáblácska,
etruszk pecsét, valamint bronzszobrok, vázák, ter-
rakották, mozaikok a legkülönfélébb évszázadok-
ból. Viszonylag bármily kevés híradás álljon is ren-
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lmi gyökerei általában
a szakírókat. Legtöbben

a elég volna annyit
peretta" „kis művet",
timológiailag persze nem
műfaj, amely korábban a
k különböző válfajai révén
ban fellelhető volt, a XIX.
munkásságán át nyerte el
rmáját (ami ugyan-csak
dig napjainkban mi az
minden iskolás gyerek. A
tha még arról is tájékoz-

„amióta világ a világ", a
enkívül számos egyéb
ban is létezett (ami, az
-ot leszámítva, szintúgy

i csupán arról nem vesz-
emberiség fejlődését tíz-
rmálta egy egész színházi
, a féktelenség, a nyerse-
báj, a paródia és a bírálat
nészei valószínűleg két
ek oly kevés figyelmet a

. Mindenekelőtt itt is mű-
sétlen alapelv, miszerint
orrásokat, tehát az írott
olyan figyelembe venni.

ki sem vállalná nyíltan ezt
datlanul mégis érvénye-

állítható, hogy a vidám
ténete nélkülözné az írott
másfajta forrásokról van
a zenetörténet általában

donban, 1980-ban kiadott

húszkötetes zenei lexikonban az „operett" cím-
szó alatt azt olvashatjuk, hogy a műfaj 1850 körül
fejlődött ki a francia opéra comique-ból; a szó-
cikk szerzőjének meg sem fordul az agyában,
hogy a XVII. század előtt is létezhetett valamiféle
operettszerűség. A magyar Gáspár Margitnak az
operettről írott okos könyve (1963), amely
gazdag forrásanyag felhasználásával az
ősközösségig vezeti vissza az operett
előtörténetét, úgy látszik, nem jutott el Londonig,
noha német nyelven is kiadták.

Nem kívánom kétségbe vonni az írásban rög-
zített kották hitelességét és érinthetetlenségét,
csupán azt jegyzem meg: a zenetörténésznek
ilyenek híján sem kell feladnia hivatását; csupán
nem szabad sajnálnia a fáradságot, hogy más
forrásokat is bevonjon vizsgálatai körébe. Hadd
idézzek egy olyan kutatót, akinek tekintélye akkor
is vitathatatlan, ha alapműve évtizedekkel ezelőtt
jelent meg, és gondolatait azóta mások is tovább-
fejlesztették. A mimus című, 1903-ban, Berlin-
ben kiadott könyvében Hermann Reich olyan
arisztotelészi szakkifejezéshez kapcsolódik, amely
egy, írásban általában nem rögzített, hagyomá-
nyos és tömeges elterjedésű műfajra, tudniillik a
mimusra vonatkozik. Utaltam már rá, hogy ez a
színjátékfajta valószínűleg az őstársadalmakig s
azoknál is régebbi időkig követhető nyomon; ez
a feladata kutatókra vár. Ma is rendelkezésünkre
áll azonban egy olyan, Arisztotelész koráig
visszanyúló gazdag anyag, amelyet az operett
történetével foglalkozva nem mellőzhetünk. Ezt
az anyagot Hermann Reich így határozza meg:
„...két évezredből találunk rövid, töredékes je-
lentéseket a mimusról számos görög, római és

delkezésünkre a mimusról egy-egy évszázad vo-
natkozásában, annál hatalmasabbra duzzad az
anyag, ha valamennyi korszakból rakjuk össze."

A szóban forgó anyag mellőzésének másik
alapvető okát akkor érthetjük meg, ha szemügyre
vesszük az ábrázolás tárgyait és módszereit,
amelyek a mimust, a nevető színházat, a vígjátéki
színház derűs népi formáit jellemzik. Ez a műfaj
tudniillik gyakorta, sőt valószínűleg legtöbbször
kritikusan viszonylik a mindenkori társadalom-
hoz, s ezzel megsérti a tudós hagyományt, mi-
szerint az operett nem más, mint a nagyopera
paródiája. Az újabb kori operett ugyan valóban
sűrűn parodizálja az operát, s jó néhány legsike-
rültebb darabja, köztük éppen Offenbach számos
műve valóban az operaparódia kategóriájába tar-
tozik, ámde először is ez csupán egyike a számos
lehetőségnek, másodszor pedig az operaparódi-
ában is többnyire társadalomkritika bujkál; ezt
pedig sok szerző mind a mai napig zokon veszi.

Van egy híres színdarab, amely joggal tart
igényt az „operett" megjelölésre (már ha egyál-
talán a régi korok bárminő alkotását így nevez-
hetjük). Ebben a műben tudniillik az operett jó
néhány lényeges jellemzője fellelhető. A cselek-
mény derűs; a dialógusba számos, részint betét-
szerű, részint a cselekményt továbbfejlesztő dal
van beszőve. Egy magas társadalmi állású úr
szerelmével ostromol egy parasztlányt, aki azon-
ban kikosarazza, mert egy parasztfiúba szerel-
mes. Ennyit tudunk meg a cselekmény első ré-
szében. A második rész egy parasztkocsmában
játszódik; a fiatal paraszt, akit az úr megveretett,
visszanyeri jó hírét: hőstettet követ el, és végül a
lányt is megkapja. Operaparódiaként vagy a
nagyopera valamilyen származékaként a mű
érthető okokból nem jöhet számításba: a XIII.
században született, vagyis kerek négyszáz évvel
előzi meg a modern európai operát. A Le Jeu de
Robin et de Marionról van szó, amely 1283 és
1287 között keletkezett, és Adam de la Halle
kísérőzenéjének egykorú kottája is rendelkezé-
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Offenbach Párizsi élete a bécsi Carl
Theaterben (1867)

sünkre áll. De vajon példáját felhasználva rámu-
tatott-e bárki is, hogy az operettnek önálló, az
újabb kori operától független előtörténete van?
Szó sincs róla!

Ha a nevető színháznak ezt a sajátos, viszony-
lag önálló történetét nem vesszük figyelembe, az
operettet s így Offenbach operettjeit sem érthet-
jük meg. Offenbach maga is értekezést szentelt a
műfajnak, ám annak előtörténetét csupán a XVIII.
századig vezeti vissza. A zeneszerzőnek
azonban nem szükséges tudnia, honnan ered az
általa művelt forma. Offenbach megengedheti
magának, hogy elhallgassa az ifjúkori élménye-
ket, amelyeket Kölnben a vásári színházak és
csepűrágók nézőjeként szerzett; talán nem tar-
totta őket lényegesnek, vagy úgy érezte, méltat-
lanok rangjához. Mi azonban nem engedhetjük
meg magunknak ezt a fényűzést. Igaz, a fejlődés
előzményeit nem szabad túlbecsülni; az eredet-
nél mindig fontosabb a haladás iránya. Itt azon-
ban másról van szó: itt egy műfaj több ezer éves

hagyományát söpörték úgyszólván az asztal alá,
annak ellenére, hogy a műfaj későbbi alkotásain
kimutatható nyomokat hagyott.

Es ez a döntő. A jellegzetes operettfigurák
családfája megannyi folyamatos láncszemként
követhető vissza egészen az ókorig, és ezek az
ősök már az ókorban is részei voltak a hagyo-
mánynak. Ez az egyik fő oka, amiért az operett
nem kezelhető a nagyopera mellékhajtásaként.
Es ehhez a genealógiához a stílus folyamatossá-
ga is kapcsolódik. A groteszk, a bohókás elemek,
a travesztia és az álöltözet, a kuplék, dalok és
táncok, a műfajnak mindezek a szerves tartozékai
a nagyoperáétól gyökeresen eltérő játékmódot
követelnek. Az operett és az opera más-más
forrásvidékről ered. Az, hogy eközben meg is
termékenyítették egymást, hogy a magas és az
alacsony stílus különböző módokon keveredett,
egészen más lapra tartozik.

Amikor Karl Kraus Offenbachhal foglalkozott,
abból indult ki, hogy itt „bolondos mesékről" van
szó, amelyekben olcsó logika és felszínes pszi-
chológia helyett „az ok-okozatiság nélküli káosz"
uralkodik. Mindez azonban az előző évszázad
Bécsében még magától értetődőnek számított.
Johann Nestroy az ötvenes évek második felében

Albin Swoboda és Caroline Finali a Banditák
című Offenbach-operett 1870-es előadásában
(Theater an der Wien)

többször is foglalkozott Offenbachhal, Bécsben
bemutatta Eljegyzés lámpafénynél című művét,
átdolgozta a Vent du soirt (Häuptling Abendwind
címen) és valószínűleg a Dragonette-et is, továb-
bá 1860-ban ő volt az Orfeusz az alvilágban első
bécsi Juppitere

Feltehetően még rekonstruálható lenne, mi-
lyen viszonyban állt ez a bécsi stílus Offenbach
műveinek egykorú párizsi előadásmódjával.
Annyi bizonyos, hogy mindkettő a lényegben
csakúgy, mint számos részlet tekintetében kü-
lönbözött az első világháború után kifejlődött
bécsi operett játékstílusától. Köztudott, hogy
maga Karl Kraus szenvedélyesen elutasította
mind a bécsi operettrepertoár műveit és szerzőit,
mind előadóikat. Ez az elutasítás a mi szempon-
tunkból azért fontos, mert rávilágít, hogy azt,
amit Offenbach és Karl Kraus „operetten" értett,
nem lehet összeegyeztetni a ma ugyanezzel az
elnevezéssel illetett képződményekkel. Külön, a
jelen írás keretén belül megoldhatatlan feladat
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lenne kimutatni a fejlődést: miképpen váltott át a
Második Császárság polgári világával szembeni
derűs-ironikus távolságtartás, amelyet Offen-
bach legjava operettjei képviselnek, abba a pol-
gári mentalitásnak való teljes elkötelezettségbe,
amely a Lehárok, Kálmánok és tutti quanti mű-
veiben kifejeződik. Mint ahogy hálás téma lenne
annak elemzése, hogyan, milyen utakon alakul-
tak tovább és őrződtek meg az offenbachi alap-
minták, például a Párizsi élet a Mahagonnyban
vagy A haramiák a Koldusoperában.

Itt be kell érnünk befejezésül annak megálla-
pításával, hogy az újabb kori operettekre beállí-
tott hallgatók és előadók csak a legnagyobb ne-
hézség árán képesek átállni Offenbach világára.
Ha az általam hallott-látott francia lemez- és

Klotz úr, ön, miután forrásmunkául szolgáló
könyveket jelentetett meg Brechtről, a
kalandregényekről és a polgári vígjátéki
színházról, néhány évvel ezelőtt hétszázötven
oldalas munkát bocsátott ki egy „hallatlan
művészetről', tudniillik az operettről. Hogyan kerül
kapcsolatba az irodalomtudomány professzora
ezzel a műfajjal?

- A nagyanyján és Bertolt Brechten keresztül.
A nagymamám szenvedélyes operettrajongó
volt. Jól-rosszul, de énekelte a népszerű számo-
kat, azok ritmusára főzött és takarított. A szöve-
gekben ilyesmi kulcsmondatok voltak, mint „Vol-
tam király Árkádiában" meg „Jöjj velem Madrid-
ba", és ez engem mint négyéves kisfiút őrülten
izgatott: mi az az Árkádia, hol van Madrid? Es ha
a rádió operettet közvetített, engem nem lehetett
elmozdítani mellőle.

Amikor aztán '45 után az avantgárd betört
Németországba, felismertem: az operett komoly-
talan dolog, erről le kell szállnod. Attól kezdve
évekig a dodekafon zenével voltam szerelemben -
és persze Bachhal. A romantika egyáltalán nem
létezett számomra. Aztán a frankfurti egyetemen
hallgattam Adorno néhány előadását, Adorno
pedig nem ismert ördögibb dolgot az operettek-
nél, amelyekben egy silány szórakoztatóipar
megannyi tákolmányát látta.
 Es a brechti hatás?
 Diákként könyvet írtam Brechtről, és amikor

a nyelvi és zenei gesztussal kapcsolatos elvi fej

rádiófelvételekből, illetve színielőadásokból kö-
vetkeztethetek, úgy tetszik, Franciaországban va-
lamelyest mása helyzet; ott talán még elevenebb
az opéra comique és Moliére szelleme, mint a
német nyelvterületen a régi daljátéké és a
felvilágosodás kori komédiáké. Onnan talán még
meg lehetne kerülni az új operetthez vezető
utat, és közvetlenül építeni hidat Offenbach
stílusához. Mindenesetre az új operettek
tolmácsolásához már hozzászokott énekesekkel
szemben a színészeknek vannak jobb esélyeik
egy új Offenbach-stílus kimunkálásához.

In: Georg Knepler: Karl Kraus liest Offenbach. Hen-
schelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1984.
197-199. o.

tegetéseit tanulmányoztam, tudatosodott ben-
nem az operett specifikuma. A jó operettzene
gesztikus jellegű, a markáns dallamok és a ritmi-
kus mozdulatok feszült szituációt teremtenek.
Engem különben is leginkább azok a színdarabok
érdekelnek, ahol minden egyes jelenet a zene
feszültségívéből táplálkozik, és a jó operettkom-
ponistáknak különleges tehetségük volt e zenei

gesztus kimunkálásához. Vegyük például Angéle
„tegyem - ne tegyem" jelenetét Lehár művéből, a
Luxemburg grófjából. Ebben a frázisban hallat-
lanul robbanékony helyzet rejlik; a boldogság
általános kérdése önfaggatásként jelenik meg.
Mindez nagyon izgatott, így aztán apránként be-
szereztem a zongorakivonatokat, és megállapí-
tottam: az operett nem is olyan elvetni való!
 Könyvének elkészülte előtt foglalkozott-e

más írásokban is azoperettel?
 Először egy dolgozatot írtam arról, hogy az

operett abban a történelmi pillanatban született,
amikor az opera egyre inkább hajlott a indivi-
duálpszichológiára: az egyén jelentősége nőtt, a
kórusé csökkent. Az operett a maga nagy kórus-
és ensemble-jeleneteivel kollektív műforma,
amelyet nem érdekel az egyéni psziché. Később
felkértek, gondozzam a Piper-féle Enciklopédia
„operett és zarzuela"-fejezetét, s e munka során
annyi anyagot gyűjtöttem, hogy valamikor meg-
született bennem az elhatározás: könyvet kell
írnom az operettről, mégpedig tudatosan a mű-
sortervek ellenében, a színházi alkotók számára.
Határtalan élvezetem telt a munkában, elsősor-
ban azért, mert irodalomtudós kollégáim sorra azt
kérdezték: „Hogy foglalkozhat ilyen mocsokkal?
Hiszen az ilyesmihez nem nyúl hozzá az ember!"
 Könyvével szemben gyakran elhangzott a

kritika: „Nagyszerű, hogy ilyesmi is van, de néha
az ember úgy érzi, mintha Volker Klotz ékesszó-
lóbbvolnaazáltala ismertetett daraboknál!"

T H O M A S VOIGT

OSTOBÁK MULATSÁGA?
BESZÉLGETÉS VOLKER KLOTZCAL

Offenbachmint kintornás


