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• AZ OPERETT ÉL •

televízió Vastapscímű műsora még 1996-ban
gyik adását az operettnek szentelte. Az

nterjúkat készítő Koltai Tamás Ascher Tamást,
olnár Gál Pétert és Petrovics Emilt kérdezte
z operett színháztörténeti, műfaji sajátságairól
s a modern operettjátszás lehetőségeiről. Alább

külön-külön készült interjúk témák szerint
soportosított, szerkesztett, rövidített változatát
djuk közre.

ányféle az operett?

ETROVICS EMIL: Ez a műfaj is kicsit olyan, mint
z opera, amelyiknek mindenki örült, amikor lét-
ejött. Voltak hatalmas hegycsúcsok, majd mély
zakadékok. Sokan megkérdezték, hogy miért
nekelnek, és miért nem beszélnek. Megkérdez-
ék, hogy minek táncolnak, miért nem járnak, és
gy tovább. Mindenesetre a látszatvilágnak ez a
úlfűtöttsége, felfokozottsága bizonyos korsza-
okban rendkívül népszerű volt, és nagy örömöt

jelentett a nézőnek; azt látta, hogy odafent rep-
kednek a színpadon, és ez tetszett neki. Szelle-
mileg is valami ilyesmi történhetett; az operett
olyan mesevilágba vitte el a közönséget, amely
megkönnyítette az életét.
MOLNÁR GÁL PÉTER: Mondok két példát, az
egyik a Csárdáskirálynő, a másik a Víg özvegy. A
Víg özvegy eredetileg arról szólt, hogy van egy
nem túlzottan erkölcsös hölgy, aki hát, mondjuk
így, dajnasággal kereste a vagyonát. Megérkezik
Párizsba, és a jobb társaság a lába előtt hever. Az
ujja köré teker mindenkit a pénze, azaz annak a
puszta híre révén. Na most, ez egy kaján vígjáték
volt, és kaján operett lett belőle Bécsben. Aztán
elkezdett édesedni, és ma már csak a nagy
keringőkre emlékszünk meg egy gyönyörű
romantikus szerelemre, és az utóbbi évek
előadásai
csak ezt szuggerálják. A Csárdáskirálynő egyik
legnagyobb nemzeti drámánk. Arról szól, hogy
egy orfeumi kurva visszautasít egy Habsburg
főherceget. Illetőleg, hogy miként fogja meg
csellel mégis. Ez a bécsi bemutató idejében olyan
darab volt, hogy az udvarhoz közel álló lapok
kritikái hörögtek a dühtől. A vitriolból
utóbb csak a cukor maradt.

ASCHER TAMÁS: Az operett sziporkázóan
izgalmas szatirikus műfaj. Támadja a társadalmi
ha-zugságokat, az emberi visszásságokat. De

az én gyermekkoromban az
operettet elsősorban mégis azok
a rádióban hallható nyálas
operettrészletek jelentették,
amelyekben operaénekesi
ambíciójú énekesek hosszan vo-
nítottak. És ehhez képest már ki-
csi koromból döbbenetesen
szürreális élmények maradtak
meg bennem a fővárosi Vígszín-
ház operett-előadásaiból. Igyunk
teát, finom teát, tarararararara...
teasüteményt, énekelték valami
hajó tövében, hatalmas gőzben.
En az operettben mindig valami
képtelenséget láttam, a csodát, a
mesét, méghozzá szürreális, bi-
zarr mesét. Ez az élmény csak
erősödött, amikor egy vidéki
színházhoz szerződtem, és rend-
re megnéztem az operetteket,
amelyek ott műsoron voltak. A
legrosszabb ízlésű közönség
szépségeszményét kiszolgáló

előadások, különösképp a megrendítőnek szánt
jelenetek számomra valami egészen képtelenül
mulatságosnak tűntek, és ebből megéreztem,
hogy az operett gazdag és sokrétű műfaj.

M. G. P: Egyrészt elbájoló az operett. Elbájoló
a zenéje. Elbájoló benne egy nagy olvatag
keringő. Egy nézőszíveket megolvasztó szerelmi
kettős. Másfelől nagyon undok és nagyon forra-
dalmi műfaj ez. Mindig arról beszél, hogy a vén
hülyékkel szemben a fiatal forradalmároknak van
igazuk. A kiszáradt régi és a születő új örök
változatossága élteti az operettet. A karneváli kultú-
ra folytatását jelenti belépti díjas eszközökkel.

P. E.: A dallamokra nagyon emlékszik az em-
ber, érdekes módon sokkal jobban, mint a szö-
vegre. Ezek a dallamok valamifajta rettenetesen
furcsa sajátossággal bírnak, ami megnemesíti
egész létüket: azáltal, hogy beleférkőznek az em-
ber agyába, emlékeket ébresztenek, funkcionálni
kezdenek. A nagy művek befogadásakor az em-
ber az élettel is szembekerül; és ezeknek a dalla-
moknak a meghallgatása vagy felidézése valamit
felidéz számára az életből is, méghozzá egész
automatikusan: szomorúságot vagy vidámságot,
vagy más érzést. Azt hiszem, még a legbölcsebb
filozófus is mondhatja a szerelmének, hogy
emlékszel, amikor azt játszották, hogy „majd ha
megöregszünk"...

Parodizáljunk?

A. T: A bárgyú vagy hülyécske dallamocskák
egyszersmind sugározzák a boldogságot és a
boldogítani vágyást; és a túlságosan is kihegye-
zett történetekben az együgyűség mellett mégis
ott vibrál az a profizmus, amely abból fakad, hogy
már sok-sok nemzedék játszotta őket, és az utó-
dok tudják, hogyan lehet itt a legerősebb és
legpofátlanabb hatást elérni. Tudják, hogy a
legerősebb hatása a mű boldogító, örömszerző
lehetőségének van. Mindezek a tényezők az ope-
rettet önmagában is olyan mulatságossá tették,
hogy parodizálni óriási tévedés volna. Akkor
tudsz igazán valamit a világról, ha az operettnek ezt
a bölcs világát hirtelen százszázalékosan komolyan
veszed, és mindent elhiszel, ami benne van.

P. E.: En sem hiszek abban, hogy a paródia
eszközével ezt a műfajt meg lehetne tartani, tud-
niillik anélkül, hogy az operettet bántani akarnám,
bizonyos parodisztikusság eleve van ben-ne. Ha
most ezt bármilyen irányban kiélezzük, akár a
kritikai oldalról vagy túlzások révén, akkor az
egész valamifajta nonszensszé, nem mulatsá-
gossá, hanem értelmetlenné válik.

A. T.: Mivel nekünk a vidéki színházakban, ahol
az életünk javát töltöttük, amúgy is kellett ope-
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rettet rendezni, isteni lehetőségünk adódott, hogy
miközben az operettben rejlő örömszerző és
sikerhozó lehetőséget kiaknázzuk, belerejtsünk
valami többletet, valami mást is, amit ma talán
már nem is várnak el egy operettől a nézők.
Régebben valószínűleg elvártak, mert valaha az
operett fajsúlyosabb műfaj volt, de ma már nem
igénylik. Most csak a boldogítást várják, és ehhez
képest igazi diadal, ha valami pluszt is adunk
nekik, valami huncutságot, esetleg borzalmat,
borzongatást, amitől egészen meglepő módon
kitágulhat az operett eredeti világa.

M. G. P: At is lehet írni az operettet. A színé-
szek mindig beírják a maguk vicceit, hol jobbakat,
hol rosszabbakat, és azok a fiatal rendezők
viszont, akik komolyan veszik a dolgukat, és
komolyan fogják fel az operettet is, átírják, és
többnyire jó irányba, Mohácsi Jánosnál például,
abban az amúgy elég balsikerű M á g n á s M i s k á -

ban keményebben dúl az osztályharc, mint az
eredeti librettóban. Az előadás jobban utálja az
arisztokráciát és a fenn lévő társadalmi rétegeket -
úgy, mintha a cselekmény a mában játszódnék!

A. T: Vannak korok, és vannak helyzetek,
amikor az ember szívesen fordul valami együgyű
anyaghoz, és abból bányássza ki, vagy a mögé
az együgyű homlokzat mögé helyezi el azt a sok
mindent, amit szeretne elmondani.

Nagy egyéniségek

P . E . : Ha nagyon jó a zene, a nagy személyiségek
szinte bármit el tudnak játszani, és a legjobban
megírt operett se ér semmit, ha nincsenek ott
azok az emberek, akik ezt a műfajt, ezt a viselke-
dést, ezt a nosztalgiát, ezt a jelenlétet, ezt a stílust
nem tudják olyan fölényesen hozni, hogy min-
denki elámuljon rajta. Azt hiszem, enélkül nem
megy. A bécsi operetthagyományt nem lehet
sikerre vinni egy Honthy Hanna, Feleki, Latabár,
Rátonyi nélkül. Teljesen ki van zárva. Tudniillik
ezek a művészek soha nem a szerepüket játszot-
ták, hanem önmagukként viselkedtek a színpa-
don, és ez adta meg az egésznek a báját és
varázsát. A Honthyt néztem, nem pedig a
Csárdáskirálynőben azt a szerepet, amit neki ír-
tak. Azt vártam, hogy lejöjjön a harminckét
lépcsőn, és azt is, hogy sikerül-e neki lejönni.
Tudtam, hogy Latabár rendkívül gondosan ki-
spekulálja az összes viccét, amelyet, úgy tűnt, ott
rögtönöz a színpadon; mindenki azt hitte, eleinte
még én is, hogy ott találja ki.

A. T: Abban a régi nagy operettkorszakban,
amelyről beszélünk, és ahol olyan nagyságok
működtek, mint Latabár Kálmán, Feleki Kamill
vagy Honthy Hanna, a személyiség erejéhez ter-
mészetesen hozzájárult egy rendkívüli szakmai
tudás. (De említhetnék olyanokat is, mint Kiss

Manyi vagy Rajz János, akik évtizedeken át ját-
szottak operetteket vidéken, noha alapvetően
prózai színészek voltak.) Másfelől úgy gondo-
lom, hogy mégsem pusztán szakmai tudásról
van szó, hiszen amikor Feleki Kamill elénekli azt,
hogy „szívem szeret", akkor nemcsak arról van
szó, hogy ő bravúrosan birtokában van a hatás-
keltés eszközeinek, hanem arról is, hogy szemé-
lyes mondanivalója van az öregedés tragikumá-
ról és tragikomikumáról. Arról, hogy milyen ér-
zés, amikor valaki szerelmes, de halálosan öreg
hozzá. Ez nem puszta szakmai tudás, ez filozófia.
Ez az emberi sorsról való gondolkodás.

M. G. P: Ma nemcsak a nagy egyéniségek
hiányoznak, hanem a közönségnek az az igénye
is, hogy valóban első osztályút kapjon.

Konklúziók

A. T: Az operettben egyfelől ott ez a furcsa
különös hülyeség, másfelől ugyanakkor mindig
ott van a lehetőség a bravúrra, bravúros ének-
számra, bravúros táncra, fantasztikus fináléra.
Tehát egy olyan műfaj ez, amely egyszerre csacs-
ka és ugyanakkor sugárzik az életörömtől, a vi-
talitástól).

P . E . : A primadonna lassú, szeriőz számot
énekel, a szubrett és a táncoskomikus gyorsat.
Ezzel bizonyos figurákat is jellemeznek,
folyamatosan és világosan. Papageno is gyors
számokat énekel Papagenával, Tamino és
Pamina pedig lassúakat. Ezek
olyan alapszituációk, színpadi és
élethelyzetek vagy viszonyok két
ember között, amelyeket pontosan
így lehet kifejezni.

M. G. P.: A századforduló nagy
primadonnájának, Küry Klárának
gesztikus leleménye a gödrös áll-
ra keccsel helyezett mutatóujj.
Nagyon tehetségtelen, fiatal szí-
nésznők manapság is használják
kellemkedő okból. Ezek a gesztu-
sok nemzedékeken át hatnak. Küry
Klára idején az állra illesztett
szende ujjacska a báli legyezők
virágbeszédének, titkos nyelvé-nek
színpadi folytatása volt. Szűzi
szendeséget, piruló készenlétet
jelentett. Mára csak színpadi
henyeség, színészi magakelletés,
értelmetlen gesztikus rozetta. Ti-
tokzatos értelmetlenséggel nyúl-
nak át nemzedékek válla fölött a
mozdulati klisék. A férfi színészek
hozzáütögetik cigarettáikat a ci-
garettásdobozhoz, holott régen

gyári cigarettákat szívnak, nem pedig házilag
megtöltötteket, amelyekben el kellett ütögetéssel
egyengetni a dohányszálakat. „Úri viselkedés-
ként" még Jávor Páltól öröklődött a cigarettaver-
desés.

A. T: Az operettjátszásnak mindig lényeges
kelléke volt a bravúr. Természetesen még na-
gyobb az izgalom és a szenzáció, ha egy prózai
színházban prózai színészek egyszer csak képe-
sek olyan nagyszerűen énekelni és táncolni, hogy
az megmelengeti a nézők szívét. Mondjuk, Mé-
hes László a Vígszínházból egyszer csak eljár egy
táncot, és az éppen olyan erősnek-ha nem
erősebb-nek- bizonyul, mintha egy igazi
operettkomikus táncolna az Operettszínház
színpadán.

P. E.: Az operett újabban elkötelezte magát
bizonyos nosztalgiának. Minél keményebb lett a
világ, annál inkább megpróbálja visszahozni azt,
ami a múltból m g ma is rokonszenvesnek hat-
hat: a viselkedés bizonyos előkelőségét, nemes-
ségét, a finomabb mozgást, az egymás iránti
tiszteletet, egyfajta eleganciát; hiszen ha például
nekem valami fáj a mai életben, az éppen a szó
legnemesebb és legmélyebb értelmében vett
elegancia hiánya, akár művészi megformálásról
van szó, akár prózai szövegről, akár egy ruháról.
Es ha aZ operettnek ilyesfajta érzelmi és
filozófiai nosztalgiákat sikerül ébresztenie és
kielégítenie, akkor talán megint sikeres műfaj
lehet.


