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Ebben az évben megüresedett a Fővárosi
Operett Színház igazgatói széke, ezért a
fenntartó pályázatot írt ki, amelyre nyolcan
jelentkeztek. A Fővárosi Önkormányzat
képviselő-testülete Halasi Imre pályamunkáját
tartotta a legelfogadhatóbbnak, így tehát négy
éven át Halasi Imre - aki eddig a zalaegerszegi
színházat vezette - lesz az Operettszínház
igazgatója.

Amikor lapunk operett-összeállítását tervez-
tük, még javában folyt a pályázatok elbírálása,
ezért arra kértük a pályázókat, hogy fejtsék ki
véleményüket a zenés színház, közelebbről az
operett jelenéről, jövőjéről és arról, hogy mi
vonzza őket e műfajhoz. Hiszen ha pályáztak,
nyilván átgondolták e kérdéseket, s úgy véltük,
nem tanulság nélküli, ha ezeket a nézeteket, vé-
leményeket megismerhetjük. Íme, a válaszok:

Fábri Péter író, rendező,
dramaturg

A bécsi operett magyar ága a XIX-XX. század
fordulójától kezdve évtizedeken át a budapesti
kulturális élet jellegzetes színfoltja volt. A bécsi
érzelmességet és kedélyességet a máig élő pesti
kávéházi humor frivolitásával ötvözve olyan egy-
veleg jött létre, amely a jelek szerint ma is alkal-
mas a világpiacon való megjelenésre.

Olyan színészóriások játszották az operettet,
mint Fedák Sári, Latabár Kálmán, Feleki Kamill -
mind egy-egy nagyvárosi típus rendkívüli egye-
de, Molnár Ferenc szavaival „különlegességi em-
berpéldány". Gondoljuk végig a századunk első
felében világhírűvé vált magyarok névsorát:
Bartók Béla, Neumann János, Szent-Györgyi
Albert, Molnár Ferenc, Kálmán Imre, Lehár
Ferenc, Kertész Mihály. Az utóbbi négy a pesti
szórakoztatóiparból jött, közülük kettő ope-
rettszerző.

Az operett mesevilága nyilvánvalóan ugyanar-
ról a tőről fakad, mint a századforduló magyar
építészetének különös mesepalotái: a Halászbás-
tya, a Vajdahunyad vára, a Hősök tere múzeumai.
Sajátos, egyszerre nagy formátumú és giccses
világ ez, a nagyvárosi kispolgár álmodozásainak
világa - díszletvilág. Patyomkin-világ, amely
azonban tartósnak szánt épületek sorát túlélve,
száz éve áll. Amikor össze akarna dőlni, mindig
akad valaki, aki harcol a megújításáért.

A pesti operettet fantáziagazdagsága, humora
és technikai minősége tette egy nagy történelmi
korszak egyik adekvát kifejezőjévé. A Mágnás
Miska ebben a tekintetben A revizorral vetekszik.
Ma pedig már azt is látjuk, hogy zenei igényes-
ségben messze felülmúlja a szórakoztató zene
némely későbbi fejleményét. Az operett a magyar
polgárság önképe. Olyan magabiztos szeretnék
lenni, mint egy arisztokrata, de nem szeretném
elfelejteni azt a szórakoztató világot, amelyből
származom - mondja magáról a pesti polgár,
legegyértelműbben a legszédületesebb sikerű
Csárdáskirálynőben.

Haraszti Istvánnak van egy úgynevezett kine-
tikus szobra, még a hetvenes években készült.
Egy magnót látunk, amelynek végtelenített sza-
lagjáról a Csárdáskirálynő szól („Hajmási Péter,
Hajmási Pál..."). Ha bedob az ember egy kétfo-
rintost (nagy pénz volt az a szobor készítésének
idején), a magnó egy időre elhallgat.

De aztán újrakezdi.

Halasi Imre rendező

Szeretem az operettet, a zenés műfajt. Ezt a
szeretetet talán otthonról hoztam magammal, a
génjeimben van, hiszen a szüleim színházi em-
berek voltak, s gyerekkoromtól kezdve életem
szerves része volt a zenés színház.

De nemcsak nézni szeretem a zenés darabo-
kat, hanem rendezni is, s ennek több oka van,
amelyekről érdemes részletesebben beszélni. Az
operett és a zenés darab számomra nem ugyan-
az, a kettő sok szempontból különbözik, de a
gyökereik hasonlóak. Azt tapasztalom, hogy az
utóbbi időben megnőtt a zenés műfaj szerepe.
Nem egyszerűen arról van szó, hogy a nézők ki
akarnak kapcsolódni, s ezért különösen kedvelik
a zenés darabokat. Nyilván ez is igaz.
Fontosabb-nak tartom azonban azt, hogy
megváltozott az emberek ingerküszöbe,
ugyanazt a hatást ma erősebb effektusokkal kell
és lehet elérni, mint néhány évvel ezelőtt. A
zenés műfaj darabjaiban eleve megvan az a
többletenergia, amely ma a hatáskeltéshez
szükséges. Azt is mondhatnám, hogy korunk
számos problémájáról átélhetőbben, erősebben,
vadabb, zaklatottabb ritmusban lehet szólni a
zenés darabokban, mint a prózaiakban.
Gondoljunk például Az Operaház fantomja, az
Evita vagy A krónikás sikerére, s arra, vajon mi
lehet a sikerük titka.

Némileg másképpen hat az operett. Ennél
elsődleges a nosztalgia. Az emberek ma is sze-
retnének legalább néhány órára olyan közegbe,
olyan környezetbe kerülni, amely elüt a minden-
napok realitásától, a mesék, a regények, a ro-
mantika világa. Van valami ártatlan, naiv gyer-
mekség ebben a nézői attitűdben és várakozás-
ban. S ezt nekünk, színházcsinálóknak tudomá-
sul kell vennünk. Ez az elvágyódás nem csak az
idősebbeket jellemzi, ez életkortól független.
Most mutattuk be Zalaegerszegen (is) a Csár-
dáskirálynőt, s legnagyobb meglepetésünkre a
fiatalok éppen úgy kedvelték, szerették az elő-
adást, mint az „igazi" operettnézőnek tartott idő-
sebbek. Sőt sokan sajnálták, hogy nem ismerik
azokat a dalokat, melyeket a felnőttek a színé-
szekkel együtt oly élvezettel dúdolnak.

Akár operettről van szó, akár más zenés
darabról, a legfontosabb a minőség. Mindaz, amit
mondtam, csak a jó drámákra, a jó művekre, a jó
előadásokra igaz. De meggyőződésem, hogy a
Csárdáskirálynő jó dráma. S mint minden jó és
nagy mű, ez is igazi rendezői feladatot jelent.
Mint ahogy különleges és inspiráló feladat volt A
krónikás vagy A Notre Dame-i toronyőr musical-
változatának megrendezése is. Olyan, kifejezet-
ten szakmai problémákat kellett például
újszerűen megoldanom, mint a térhasználat vagy
a tömegmozgatás, és ezek egészen másként
fogalmazódtak meg, mint az addigi prózai vagy
operettmunkáimban.

A zenés műfaj tehát tovább él - jelentősége,
szerepe, hatása egyre nagyobb lesz.

Horváth Péter író, rendező

Apám börtönben ült a forradalom bukása után,
albérleti szobánkban hagymás krumpli volt az
ünnepi ebéd, nagymamám Pesten stoppolta ron-
gyos zoknijainkat, én a szekrény mögötti sarok-
ban felhúztam papírszínházam selyemfüggönyét,
sakkfigurákat tologattam elemlámpám
reflektorsugarában, és énekeltem: csacsicsi
csucsu...

Színházi kölyökként minden próbán ott leb-
zseltem. Rubányi Vilmos karnagy úrtól kínai kar-
mesterpálcát kaptam ajándékba. Egyszer meg-
engedte, hogy a premieren én vezényeljem a
nyitányt. Zongoraszékre állított a partitúraállvány
mögött. Elcsendesedett a színházterem, felra-
gyogtak a reflektorok. Kezet ráztam az első he-
gedűssel, felemeltem a pálcámat. Balra a vonó-
sok, szemben a fák, jobbra a rezek, mögöttük a
dob... Es akkora pálcám előrajzolta a csendből
az első dallamot.

Persze lehet mondani, hogy az operett ideje
leáldozott. Közönsége kihalt, nagy művészei nem
élnek. Retrográd műfaj. Giccses banalitás. Ép
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érzékű ember nagy ívben elkerüli az ilyet. Képte-
len vagyok a gyerekkoromtól megszabadulni.
Próbálom elfelejteni, megérteni, gyűlölöm és
szeretem, harcolok vele, mint önmagammal.
Akárhogy is: az operett része az életemnek.

Ma Magyarországon a könnyűműfajú zenés
színház a színházművészet szégyellni való mos-
tohagyerekének számít. Bár a prózai színházak
többsége is zenés darabok bemutatásával óhajtja
megkeresni kenyere javát, e műfaj teoretikus
magasságokból mégis lenézett, szakmai presztí-
zse minimális, noha a közönségre gyakorolt ha-
tását mindenki elismeri. Ugyanakkor van ebben
az elismerésben valami nehezen kezelhető, kény-
szerű elem - mintha a közönségsiker holmi szé-
gyenfolt lenne a magas művészet szeplőtelen
ülepén. Persze tudom, hogy a kabaré, az operett,
a musical, a rockopera vagy éppen a revü világa
soha nem tartozott az úgynevezett magas művé-
szet körébe. Ezeknek a daraboknak sem mesé-
jük, sem muzsikájuk nem hordoz eredendően új
mondandót, katarzisuk általában valamely
egyébként is óhajtott és igenelt dolog további
óhajtásán és igenlésén alapszik. Ugyanakkor hi-
hetetlen mértékű életörömöt és energiát sugá-

roznak. Kérdés, hogy mindezt milyen formai esz-
közökkel teszik.

A hagyományos operettjátszáshoz általában
hagyományosan elmaradott, korszerűtlen ízlés
társul. Ez a színpadképek és jelmezek terén épp-
úgy megmutatkozik, mint a játékmódban. Az
operettek tárgyi környezete távol áll a mai városi
élet mindennapi formáitól. Nehéz olyan színpad-
képi köntösbe öltöztetni ezeket a történeteket,
amelyek vonzó találkozási pontokat kínálnának a
mai élet divatos külsőségeivel. A mesés librettók
ellenállnak az ironikus anyagkezelésnek. Az ér-
zelmes (mai fül számára sokszor édeskés) dal-
lam- és hangzásvilág szintén megnehezíti a fa-
nyar előadásmódot. A legjobb előadások mégis
képesek átemelni az operettet a mai kor ízlés- és
gondolatvilágától elválasztó szakadékon. Tehetik
ezt gyöngéd (ön)iróniával kezelt, kritikus szem-
léleti bázison, játékosan incselkedve vagy a kép-
telen történetek kíméletlenül következetes elem-
zésével, amelynek következménye az operett-
világ abszurditásának (a műfaji követelmények-
nél nem súlyosabb) ábrázolása. Hogy az efféle
megközelítés mégis ritka, annak alapvető oka a
műfaj jelen idejű szellemi „alultápláltsága". Le-

számítva néhány híres-hírhedt, valóban új utakat
kereső, szélsőséges szemléletű bemutatót, a
standard operett-előadások általában különösebb
szellemi ambíció nélkül születnek, mivel az
operettnek - szinte az előadás színvonalától füg-
getlenül - mind g sikere van. Ez a tapasztalati
tény nagyon megnehezíti annak a dolgát, aki a
szemlélet- és játékmódon változtatni próbál. Pe-
dig nyilvánvaló, hogy az operett megújítandó és
megújítható. Az ezredfordulón nem lehet úgy
előadni, mint színlelése idején, vagy akár az ötve-
nes-hatvanas években. Ugyanakkor az is lehetet-
len, hogy a saját karikatúrájaként jelenjen meg.
Olyan előadási stílust kell kidolgozni, amely meg-
felel a „korszerű színház" követelményeinek,
ugyanakkor ne sérti a hagyományos operett-
kedvelők ízlését. Mi ez, ha nem izgalmas szellemi
feladat?

A musicalt minden közönségréteg egyformán
kedveli. Nálunk Óz elsősorban azért alakulhatott
így, mivel a musical az elmúlt évtizedekben a
nyugati világot jelenítette meg még akkor is, ha
az egyes darabok tematikája olykor más kultúr-
körre vonatkozott. A musical - éppúgy, mint a
Coca-Cola vagy a farmernadrág - a szabadság
hírnökeként tört be a vasfüggöny mögé. Hang-
zás- és dallamvilága, a darabok által bemutatott
tárgyi környezet a történetkezelés, olykor még a
szerzők nevének puszta szóalakja is a szabad
világot, pontosabban a fogyasztói társadalom
irigyelt és vágyott ízeit hozta el közénk. Leszámít-
va ugyanakkor ezt a (szerintem nem elhanyagol-
ható) szempontot, a musicalek mindenestől
„korszerűbb" - a való élethez közelibb - játék-
módot követeltek meg a zenés színház közre-
működőitől. A kórus, valamint a táncos és éne-
kes csoportos szereplők közti határok elmosód-
tak, a dallam- és ritmusvilág közelebb került az
élő tánczenéhez - noha ezt a muzsikát szimfoni-
kus zenekari hangzás közvetítette. A klasszikus
musicallibrettók meghaladják az operett kétpólu-
sú dramaturgia mintáit, olykor még a happy
endről is lemondva árnyaltabb, a mindennapi, élő
társadalmi problémákhoz közelebb álló tör-
téneteket mesélnek el.

A jobb szó híján rockoperának nevezett műfaj
zenéje a világ legerőszakosabban és legsikere-
sebben egyeduralomra törő ritmikai, dallam- és
hangzásvilágára épül, ugyanakkor a klasszikus
operahagyományok hasznosításával kísérletezve
vált a legnépszerűbb zenés színházi műfajjá.
Élvonalbeli előadóitól operai hangot, komoly szí-
nészi képességeket és magas szintű tánctudást
követel. Mozgékony, szinte filmszerűen pergő
történetkezelése forradalmasította a színpad-
technikát, ezzel megoldhatatlan probléma elé ál-

Honthy Hanna, I az örökös Cecília (lklády László
felvétele)
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lítva a repertoárrendszerben játszó színházakat.
Ugyanakkor mint alig néhány évtizedes múlttal
rendelkező, kiforratlan műfaj tág teret ad a friss
művészi kezdeményezéseknek.

Egy modern, kelet-közép-európai zenés szín-
háznak rockoperák és musicalek igényes színre-
vitele mellett elsőrendű kötelessége operettet
játszani. Egyrészt mert az operett (ha mégoly
problematikus műfaj is) szerves része a térség
kulturális örökségének, másrészt csak erre a bá-
zisra építve lehet kimunkálni az angolszász ha-
gyományoktól némileg eltérő, sajátosan miránk
jellemző zenés színházi arculatot. Nem beszélve
arról, hogy nemzetközi szinten éppen a Monar-
chia talaján gyökeredző operettműfaj előadásai
hozhatják meg számunkra a sikert. Színpad- és
játéktechnikánk (megfelelő fejlesztés mellett) ha-
gyományosan alkalmassá tesz minket a műfaj
világszínvonalú interpretálására. Kötelességünk
elérni, hogy miként az élvonalbeli musical- és
rockopera-előadások kedvéért mi a Broadwayra
vagy a West Endre zarándokolunk, úgy világszín-
vonalú operett-előadásokért a világ minden
részéről Budapestre érkezzenek az emberek.

Sárdy János (René) és Petress Zsuzsa (Angé-
la) a Luxemburg grófjában

Kerényi Miklós Gábor rendező

A zenés dráma irracionális műfaj. A drámai fo-
lyamatokat, a cselekményt átszövi a zene, ezáltal
olyan sűrítésre van lehetőség, amely prózai mű-
ben soha nem érhető el. A zene képes a racionális
és az érzelmi momentumokat egyszerre, egy
időben kifejezni, s ezáltal olyan fantasztikus po-
lifónia születik, amely különlegesen katartikus
pillanatokkal ajándékozza meg a néző-hallgatót.
A zenés drámában is megjelennek társadalmi
folyamatok, ezek mindig egyéni sorsok tükrében
mutatkoznak meg. A zenés drámán belül annak
függvényében különböztetünk meg műfajokat,
hogy milyen bennük a drámai és a zenés elem
aránya.

Az operett naiv mese. A nézők szeretik a me-
séket, szeretik átélni azt, amire csak vágyakoz-
hatnak, szeretik látni azt, milyenek lehetnének,
ugyanakkor pontosan tudják, milyen realitásban
élnek. E kettősség sajátos feszültséget ad az
előadásoknak. Az operett is ábrázol társadalmi
különbségeket, de ez a kép azt sugallja, hogy a
gazdagok élete sem problémátlan, nekik is meg-
van a maguk gondja, ha nem is ugyanolyan, mint
másoké. Alomvilágot varázsol a nézők elé. Az
álmok azonban lehetnek szürkék is, színesek is.
Az operett színes álom.

Az álom is, a konfliktusok is többféleképpen
jelennek meg: a cselekmény-ben éppen úgy,

minta zenében. Az
operettben is el lehet jutni a
tragikus csúcs-ponthoz, a jó
darabok második
felvonásának a fináléja
mindig ilyen sűrítettségű és
összetettségű.

Az opera és a musical
kifejezetten drámai műfaj.
Cselekményük mitikus
alapokra épül, alapkérdé-
sekről - halálról, életről,
árulásról, szerelemről -
szólnak. A személyes élet-
sorsok és az általános
problémák kettősségéből
adódik drámai feszültségük.
Természetesen mind-ez
elsősorban a zenében
jelenik meg. Ennek az áb-
rázolási módnak az a kü-
lönlegessége, hogy a zene
jóvoltából a befogadó
egyszere több síkon képes
felfogni a cselekményt.

A zenés színház mindig
sikeres. Régebben kezdő
rendezők meg kiöregedett

színészek rendezték az operetteket - főleg vidé-
ken -, hiszen az operetthez mindenki ért, azt
igazán nem is kell rendezni, megél magától. Nem
lehet olyan rosszul színre vinni, hogy ne hasson -
ha más nem, hát legalább a zene.

A zenés dráma azonban ma már sokkal több,
mint a hajdani dali időkben volt. Ahhoz, hogy
mindaz, amiről szóltam, megfogalmazódjon
benne, mindkét komponensét, a zeneit és a drá-
mait egyaránt korszerű színházi gondolkodással,
látványos szcenikával, hatásosan, a műfajt is, a
munkát is komolyan véve kell színre állítani. Ke-
veseknek sikerül.

Maklári László karnagy

Elkötelezettje vagyok az operettnek. 1972-ben
Szegeden, Vaszy Viktor irányítása alatt kezdtem
a pályámat, s tőle nagyon sokat tanultam. Töb-
bek között azt, hogy nincs rangbéli különbség a
zenés műfajok között. Aztán Pestre kerültem, s
tizenkilenc éve vagyok az Operettszínházban.

Az operett nem más, mint operácska; mindkét
műfajban, sőt - bármily furcsának tűnik - a
musical összefoglaló elnevezéssel illethető mai
zenés darabokban is a bel canto hangkultúrára
épül a zenei megszólalás. A kemény hangzású,
rockos zenei stílust egyre inkább felváltja egy
újromantikusnak nevezhető, operettszerkezetű,
az akusztikus és elektronikus hangzást elegyítő
zenei világ, amely a XX-XXI. század operettjének
tekinthető, s amelynek olyan kiemelkedő darabjai
vannak máris, mint A nyomorultak vagy Lloyd
Webber néhány műve.

Vissza-visszatérő olvasmányom Nádasdy
Kálmánnak egy 1968-ban megjelent cikke,
amelyben kifejti, hogy a magyar operettjátszás
egy nagy generáció sikerének az áldozata lett.
Ugyanis az ötvenes éveknek a Honthy-Feleki-
Latabár s mások által fémjelzett nagy kor-szaka
hatalmas áttörést jelentett a játékkultúrában, de
elnyomta a zenei alapot, felborult az az
egyensúly, amely a Lehár és Kálmán nevével
jegyzett bécsi-budapesti operettstílust jellemzi.
Ez az állapot máig fennáll, sőt romlott is, hiszen
ma hiányoznak azok a nagy egyéniségek, akik
ellensúlyozni tudták az operettnek mint össz-
művészetnek a belső arányeltolódásait.

A feladat tehát: vissza kell adni a klasszikus
operett zenei báját. A rendezői megközelítésnek
is ebből az alaptételből kell kiindulnia. Akkor
kerülhet ismét a helyére az operett mint műfaj, ha
a rendezői koncepció - legyen bár különös,
modern, avantgárd - a zenéből következik.

Álproblémának tartom az operett létéről -
nemlétéről - folytatott vitákat. Az operettre szük-
ség van, mert a melodikája mindenkihez utat
talál. Úgy kell ezt a dallamvilágot közvetíteni,
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hogy az előadás megfeleljen a kor színházi köve-
telményeinek is. Ha ez megtörténik, akkor min-
den korosztálynak élményt tud nyújtani. Meg-
győződésem, amelyet példák is igazolnak, hogy
azokkal a fiatalokkal, akik most az Elisabethre
eljönnek, s azon lelkesednek, a klasszikus ope-
rettet is meg lehet szerettetni.

Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy az operett
exportcikk. Hogy lehet az operett haldoklásáról
beszélni, amikor például a Fővárosi Operett Szín-
háznak 2001-ig szóló szerződése van Japánnal,
s csaknem fél évet játszik Nyugat-Európában? S
akkor ki sincs használva az a lehetőség, hogy a
Magyarországra irányuló idegenforgalom részévé
tegyék a zenés színházi kínálatot.

Nem véletlenül használtam a zenés színház
gyűjtőfogalmat, ugyanis megint Nádasdy egy
másik mondása jutott eszembe: étrendünkben a
kaviár is, a töltött káposzta is kapjon helyet. S ez
rímel az idézett Vaszy-gondolatra is.

Szolnoki Tibor színész

Ki tudja, mióta mondogatják, hogy az operett a
múlté, az operett halott. Nem igaz, az operett él.
Ha nem lennénk meggyőződve erről, nem hoztuk
volna létre A Magyar Operettért elnevezésű ala-
pítványunkat, nem vágtunk volna bele néhányad-
magunkkal önálló operett-társulat szervezésébe.
Négy éve játsszuk töretlen sikerrel a Csárdás-
királynő eredeti verzióját - németül. S a közönség
itthon is, külföldön is jól fogadja; nemcsak az
idősebbek, hanem a tizennyolc évesek kom-
puteres nemzedéke is.

Hitvallásom, hogy az operett ugyanolyan ér-
tékű műfaj, mint az opera vagy a próza, de ennek
a méricskélésnek csak akkor van értelme, ha
mindhárom esetben minőségről beszélhetünk. Az
operettet ugyanolyan komolyan kell venni, mint az
operát és a prózát. Ugyanolyan felkészülten kell
megcsinálni, ugyanolyan elmélyülten kell
kibontani belőle az őszinte érzelmeket, megfor-
málni az alakokat.

A választóvonal tehát nem a műfajok között
húzódik, hanem a jó és a rossz produkció között.
Meg a modernkedés, kóklerség, szélhámosság,
felkészületlenség és a klasszikus értékek, a ko-
molyan vett munka, a művészi elmélyültség kö-
zött. Bécsben, ahol rendszeresen fellépek, pon-
tosan így polarizálódik a közönség. Brandauer
négy hónapig próbált, modernkedő, a történetet
kiforgató, rendezői faksznikkal teli Lehár-ope-
rettje, A mosoly országa fél házakkal sem megy a
Volksoperben, míg ugyanott a klasszikusnak
mondható Csárdáskirálynő zsúfolt házakat vonz.

Az operett megújítására tett kísérletek általá-
ban kudarcot vallanak, az operettet ugyanis nem
lehet megreformálni. Az Operettszínház néhány

éve bemutatott Szép Helénája a példa
erre, ugyanis azok a politikai aktuali-
tások, amelyekkel megtűzdelték a
szöveget, a kormányváltást követően
érvényüket vesztették, a koncepció
légüres térbe került. Ez is igazolja
számomra, hogy nem a különleges
rendezői elképzelések éltetik az ope-
rettet, hanem a zene.

Mindig beigazolódik, hogy operettet
ugyanolyan igényesen, kidolgozottan
kell játszani, mint prózát. Nem is
szeretem azt a megkülönböztetést,
hogy zenés színház meg prózai
színház, mert egyrészt ebben mindig
van valami különbségtétel a próza
javára, másrészt vallom, hogy csak
színház létezik, minden jelzős
megszorítás nélkül. A mi Csárdás-
királynőnkben a Hercegnét Tanay
Bella játssza, akit szokás egy régi, ma
már klasszikusnak számító színját-
szás képviselőjének tekinteni - s eb-
ben van igazság, ha a szakma magas
fokú ismeretét tekintjük az említett
iskola fő jellemzőjének -, alakítása
mégis minden tekintetben modern. A
Herceg szerepét Ujlaky László olyan
igényességgel formálta meg, mintha
Poloniust alakította volna. Keményen
harcolunk azért, hogy produkcióinkban
ilyen felfogású színészek
szerepeljenek. S mindenek-előtt
egyéniségek, mert az operett nem
létezik nagy színészegyéniségek
nélkül. Az operett és a musical
többek között ebben is különbözik
egymástól, a musicalre ugyanis sokkal inkább
jellemző az együttes teljesítmény, mint az
operettre. Bizonyság rá: a nagy londoni vagy
amerikai produkciók több szereposztásban
mennek, de a szereposztások között nincs
lényeges különbség. Próbálnánk meg ezt az
operettben!

Váradi Katalin karmester

Az operett műfaja mindig vitatott volt. Gáspár
Margitot idézve: „a múzsák neveletlen gyerme-
ke" mosolygós arcú, kecses mozgású, táncos
lábú, látszatra teljesen ártalmatlan lény. Vádlói
szerint dicsfénnyel övezi a bárgyúságot, erkölcs-
telenségre csábít, és a közönséget bűnös módon
eltávolítja a komoly művészettől. Minden korban
és rendszerben a vádlottak padjára ültették, volt
pimasz szentségtörő, pestis, csőcselékművé-
szet, plebejus szagú, no meg polgári csökevény.
Érdekes módon mindenki kedveli, de van, aki
nem vallja be. Egyet szoktak elfelejteni: a színját-

szás legősibb műfaja, amely a zenés-táncos népi
komédiából nőtte ki magát. Megőrizte a szöveg, a
játék, a tánc és a zene ősi egységét. Es az sem
mellékes, hogy 'a közönségnek igénye van rá.
Fiatal testvére, a musical ugyanilyen gyökerekből
táplálkozik, csak a musical-komponisták zenei
anyanyelve a dzsessz. Fejlődése párhuzamos az
operettével, ugyanakkor egy olyan új táncdrama-
turgiát juttat érvényre, amely még magasabbra
emeli a könnyűműfaj mércéjét.

Es ezzel eljutottunk oda, hogy a mai világ
operett-musical színházában nem az az elsőd-
leges, hogy milyen „modern" elképzelése van
egy rendezőnek az „elavult" műfajról, hanem az,
hogy rendelkezik-e a színház társulata olyan mű-
vészekkel, akik minden alapvető, lényeges köve-
telménynek megfelelnek a műfaj megszólaltatá-
sához. A művészi igényesség követelményét
hangoztatóknak bele kell nyugodniuk, hogy eb-
ben a műfajban a zene az elsődleges. Nem meg-

A két Latyi a Mágnás Miskában
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felelő felkészültségű muzsikus még egy egyszerű
valcert sem tud elzongorázni, s hároméves
tanulás után nem játszható el A mosoly országá-
nak híres hegedűszólója.

Miután elsősorban muzsikusnak tartom ma-
gam, természetes, ha a zenéből indulok ki, s mint
karmester és zongorista azt tartom a legfonto-
sabbnak, hogy zenés műfajban a zene
domináljon. A színpadra pedig olyan nagy
egyéniségeket képzelek, akik énektudásban,
színjátszásban és táncban egyaránt
felkészültek. Hivatkozunk az amerikai és
londoni musical-előadásokra, de el-felejtkezünk
arról, hogy milyen szigorú válogatások előzik
meg a próbákat. Hatalmas hiányok mutatkoznak
az úgynevezett zenésművész-képzésben - a
színészeknél, az énekeseknél, a zenészeknél -,
mert egyes lépcsőfokokat (kottaolvasás,
hangképzés stb.) kihagynak.

A közönség igenis igényli a könnyűműfajt, és
ez egyre inkább így lesz. A mindennapok borzal-
mai és stressze után mindenki szeretne kikap-
csolódni, de nem papírízűen irodalmiasra for-
mált szövegkönyvű, felületes zenei és színpadi
megoldásokkal teli előadást akar látni, hanem
kiválóan képzett, a műfaj iránti alázatra épülő,
magas szinten szórakoztató igazi zenés produk-
ciókat.

Ezért kellene állandóan műsoron tartani az
úgynevezett klasszikus operettrepertoárt, amely
bizonyítja, hogy a magyar operettjáték igazi ex-
portcikk, valamint egy olyan musical-rockopera
műsort, amely színvonalában megközelíteni
igyekszik a sokat emlegetett angol-amerikai elő-
adásokat.

Vas Zoltán Iván rendező

Az operett a magyar színjátszás csekély
tradíció-állományának egyik meghatározó
vonulata. Gyökerei mélyek, mind a
színházcsinálók, mind a közönség körében.
Miközben egyesek sznob, „értelmiségi"
allűrökkel lekezelik, kultúrpolitikai és népművelői
ostobaságból fel akarják számol-ni, diadalmasan
újra és újra feltámad, és még
legkonvencionálisabb, legbanálisabb, ízlésfica-
mos megjelenésében is a legüzembiztosabb „telt
házas" műfaj.

Az operett igazi ellenségei azonban nem a
sznobok, a színházi közízlés üresen pózoló arisz-
tokratái, hanem szerény képességű művelői. A
műfaj komplex világlátást, mély műveltséget,
gazdag szakismeretet igényel. Legjobb darabjai

Feleki Kamill (Sír Basil) és Németh Marika
(Angéla) a Luxemburg grófjában (MTI-fotó,
Keleti Eva felvétele)

zenei remekművek, kiváló színházi „mestersza-
bászok" méretre készített librettóival. Időnkénti
portalanításuk csak bizonyos színházi konven-
ciók mulandóságát, nem pedig az ábrázolt jelen-
ség időszerűtlenségét jelzi.

Az operett igazi népszínház, a soha fel nem
növő, ámde hivatalosan felnőttnek minősített
társadalom egészséges infantilizmusának költé-
szete, meséje a maga soha be nem teljesülő
álmairól, soha ki nem élt (történelmi, társadalmi
és magánéleti) vágyairól, kiegészítve a zene ér-
zéki, kápráztató varázslatával. A műfajnak filozó-
fiája, világnézete van; az operett fanyarul, ironi-
kusan nézi a világot, ám gyarlóságainkat, gyen-
geségeinket mégis valamilyen megbocsátó sze-
retettel veszi tudomásul. A középosztály üzenetét
hordozza, azon középosztályét, amelynek nincs
jövőképe, retteg a jelentől, és a múlt értékei
között keresi a kiutat. Halhatatlanságát múlhatat-
lan színházi értékei biztosítják: a sűrű, szenvedé-
lyesen romantikus történetek, az egyszerű, ám
karikatúra voltukban is valóságos figurák, az örök
érvényű, mindannyiunk által átélhető helyzetek
és érzelmek.

Az operett költői műfaj. A valóságtól ihletett, de
nem realista. A zene már önmagában is abszt-
rakció, és mint ilyen határozza meg a színpadi
fogalmazvány stílusát. Szánalmasan földhözragadt
az az előadás, amely nem hagyja „zavartatni" magát
a zenétől, és a prózai realista vígjáték eszközeivel
építkezik (ahogy az nagyon gyakran megesik).

Az operett a magyar színjátszás történetének
egyik legjelentősebb színészképző iskolája. Jel-
lemszínészek generációi sajátították el segítsé-
gével a mesterség alapfogásait, és váltak később
halhatatlanná, Blaha Lujzától Rátkai Mártonig,
Páger Antaltól Rajz Jánosig. Ökonómiára, rit-
musra, intenzitásra, plasztikus fogalmazásra,
sűrítésre tanít (mind-mind a korszerű színjátszás
nélkülözhetetlen eszköze). A színészet egy és
oszthatatlan. Az operettszínésznek ugyanazt kell
tudnia, mint a prózai színésznek, s mindehhez
még nagyon jól kell énekelnie és táncolnia is.
Egyszerű. A zene matematika. A zenés színészet
eszközei konkrétak, lemérhetőek. Egy Csehov-
darabban addig némulsz el a fájdalomtól, amed-
dig akarsz. Egy operettben erre három ütem jut;
ennyi idő alatt kell ugyanolyan hatásfokkal meg-
oldani a helyzetet.

A fentiekből következik, hogy az operett ízig-
vérig korszerű műfaj. Ugyanazzal az esztétikai
igénnyel és ízléssel kell megközelíteni, mintha,
mondjuk, egy Shakespeare-drámát akarnánk
színre vinni. Ez alól a „könnyed szórakoztatás"
gyakorta használt címkéje sem adhat felmentést.


