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 Ami kor ne ki fog tam megír ni e dol go za tot, 
amely ben kí sér le tet te szek ar ra, hogy az ope -
rett tör té ne tén ke resz tül be mu tas sam a mû -

faj szín pa di elôadás mód já nak vál to zá sait és já ték -
stí lu sá nak mai le het sé ges mód ját, min de nekelôtt 
azt kel lett ma gam ban tisz táz nom, mit ér tek a 
klasszi kus ope rett ját szás és -szí né szet fo gal mán, il -
let ve ki re emlék szem, kit lát tam még szín pa don az 
úgy ne ve zett nagy öre gek kö zül, aki ket ez zel a jel -
zô vel il let tek, aki ket e meg ha tá ro zás emb le ma ti kus 
kép vi se lô je ként tisz tel tek. Sze ren csém re és szü leim 
jó vol tá ból még lát hat tam né há nyu kat, em lék szem, 
Mol nár Gál Pé ter kis sé fel leng zôs sza vait felidéz ve 
a „vi lág vi szony lat ban is utol só nagy ope rett pri ma -
don ná ra”,4 az idôs Hon thy Han ná ra, mél tó ság tel -
jes moz du la tai ra és af fek tá ló hang hor do zá sá ra; Fe -
le ki Ka mill jel leg ze tes gü gyö gé sé re és spe ciá lis, ke -
reszt be térde lôs tánc- geg jé re; vagy a „kis La tyi”, 
Lata bár Kál mán utá noz ha tat la nul dü lön gé lôs lé pé -

sei re; Sár dy Já nos né pies ak cen tu sá ra, csu pa szív 
ének lé sé re, vi té zes- sár mos meg je le né sé re; Né meth 
Ma ri ka egye di be széd- és ének hang já ra, von zó 
nôies sé gé re. De em lék szem a min dig úria san bon -
vi ván Bak say Árpád ra, az ope rai ének han gú szép 
pri ma don na Pet ress Zsu zsá ra, a tûz rôl pat tant szub -
rett Zen tay An ná ra, és ne hogy el fe lejt kez zem az 
örök moz gó „ne ve tô em ber rôl”, Rá to nyi Ró bert rôl. 
Sor som aján dé ká nak te kin tem, hogy je len leg is 
szín pa don lát ha tom az utá nuk kö vet ke zô nem ze -
dék olyan kép vi se lôit, mint az örök if jú Med nyánsz -
ky Ágit és Le hocz ky Zsu zsát, a tán cos-ko mi ku sok 
„eta lon ját”, Né meth Sán dort, a bon vi ván ból buffóvá 
„ne me se dett” Marik Pé tert, s a mai ope rett szín  pad 
ta lán legere de tibb egyé  ni sé gét, Osz vald Ma rikát. 

Mit tud tak, mit tud nak ôk? Annyi min dent, hogy 
ezt na gyon ne héz té te le sen fel so rol ni, mert eb ben 
a mû faj ban több szö rö sen ér vé nyes az a szó lás, hogy 
„gya kor lat te szi a mes tert”. El sô sor ban adott ság, 

SÁR DI MI HÁLY 

„Shop ping„és „pír szing”  
a Nagy me zô ut cá ban 

Az ope rett elôadás mód já nak, já ték stí lu sá nak vál to zá sai,  
megúju lá sá nak kér dé sei a Bu da pes ti Ope rett szín ház ban 

 
 „Az ope rett vol ta kép pen a leg ko mo lyabb szín pa di mû faj, a leg szebb és leg sza ba dabb, mellyel ki rá lyo kat üt he tünk 
ve sze de lem nél kül nya kon, s mely tar tal mas, öt le tes, újí ta ni vá gyó lel kek ben szü let ve, töb bet rom bol hat e kor hadt 

vi lág ból s job ban ké szít he ti a jö ven dô job bat – öt par la men ti obst ruk ció nál.”1 
 

„Ha olyan ze nét ír tam is, ame lyik be ha tolt a nép kö zé, mégis va la mi más volt a cé lom, nem az,  
hogy el szó ra koz tas sam az em be re ket. A szí vü ket akar tam meg nyer ni, a lel kük be igye kez tem be ha tol ni.”2 

 
„…ope ret tet ját sza ni bor zasz tóan ne héz, és mi vel még a leg rosszabb elôadás mö gött is ér zô dik a mû faj cso dá ja,  

az tán több nyi re si ke res, ezért is irigy lik, bánt ják annyian. Pe dig ez a si ker – még ha ócs ka is az elôadás –  
nem a va cak sá gá tól van, ha nem at tól a dio nü szo szi élet öröm tôl, amit így csak ez a mû faj ké pes su gá roz ni.  
És ha rit kán, né ha si ke rül az iga zi is, az a né zôk szá má ra ge ne rá ció kon át kí sé rô tar tós él mény ma rad!”3

1 Ady End re, A hét rôl, Nagy vá ra di Nap ló, 1903. má jus 10., in uô. Pub li cisz ti kai írá sai I., Bu da pest, Szép iro dal mi, 1977. 414. 
2 Le hár Fe renc le ve le Le hár An tal nak, 1941. VI I. 21., in Ot to Schnei de reit, Le hár, Bu da pest, Ze ne mû kiadó, 1988. 248. 
3 Szi ne tár Mik lós, Szub jek tí ven az ope rett rôl, in uô. Ope rán in nen, ope rán túl, Bu da pest, Edi to ri al Kft., 2007. 191. 
4 Mol nár Gál Pé ter, Hon thy Han na és ko ra, Bu da pest, Mag ve tô, 1997. 52.
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érzék kell hoz zá, de nél kü löz he tet len a szak mai 
fogá sok, trük kök el sa já tí tá sa is. Hogy va la ki ho -
gyan le gyen olyan pri ma don na, bon vi ván, vagy 
táncos-ko mi kus, ahogy az a „nagy könyv ben meg 
van ír va”, azt is ko lá ban nem le het el sa já tí ta ni, csak 
a nagy öre gek tôl le het el les ni, alá zat tal, fi gyelem -
mel, ta nu lás sal. Kül föl di pro du ce rek vé le mé nye 
sze rint az oszt rák vagy né met szí né szek bár mennyire 
is pro fesszio ná li sak, hiány zik be lô lük az a sa já tos 
ope ret tes „fe e ling”, amely a ma gya rok ból su gár zik, 
il let ve a mi elôadá saink sok kal több tán cos-komikus 
mu tat vány ele met, kunsz tot tar tal maz nak, ezért hív -
nak min ket ven dég sze re pel ni. 

Köz tu dott, hogy az ope rett ben sze rep kö rök van -
nak, és a szí né szek nek min de nekelôtt sze rep kö rük 
szak mai kri té riu mait kell, nem alap fo kon, el sa já tí -
ta niuk. És bár mennyi re is szak mai kli sék bôl épít -
ke zik az ope rett szí né szet, nem nél kü löz he ti a nagy 
egyé ni sé ge ket, az em lé ke ze tes ala kí tá so kat. Ugyan -
így vé le ke dik er rôl a mû fajt ma gas fo kon is me rô és 
mû ve lô Szi ne tár Mik lós ren de zô: „En nek a faj ta szín -
ház nak iga zi fô sze rep lô je ki zá ró lag a szí nész, nem 
a szí né sze te, nem a tech ni ká ja, nem a szak tu dá sa, 
ha nem a sze mé lyi sé ge. Egy sze ri és megis mé tel he -
tet len: va la ki, aki vel azo no sul ni le het. Aki va rázsló, 
aki hip no ti zôr, sze rel mi tárgy a fér fi pub li kum nak, 
vágy kép a nôi ra jon gók nak, ígé ret ar ra, hogy három -
órás rö hö gés sel meg vál tód nak a hét köz na pok.”5 

Éle tem el sô szín há zi elôadá sá ból, a gyer mek fej -
jel lá tott A csár dás ki rály nô bôl, ame lyet a fen tebb 
idé zett Szi ne tár Mik lós ren de zett 1954-ben, csak a 
szí nek, han gok és moz du la tok fosz lá nyai ra em lék -
szem, és máig fel tu dom idéz ni azt a sem mi hez sem 
fog ha tó ér zést, amely ak kor és ott el fo gott, és ame -
lyet, így vissza gon dol va, a szín ház, a „teat ra li tás 
aurá já nak” ne ve zek. Ez, vé le mé nyem sze rint, nem 
csak a hely szel le mé bôl fa kadt, de a mû faj sa já tos -
sá gai ból, az ének, a ze ne, a tánc, a lát vány és a kör -
nye zet, a mély bor dó füg gö nyök, kár pi tok, és a ku -
lisszák sa já tos „il la tá nak” együt tes ha tá sá ból te vô -
dött össze. 

„Az ope rett rej tet tebb ér de kes sé ge a ze ne, a tánc, 
a me se, a dal szö veg együt te sé ben, az egész mû am -
bi va len ciá já ban ke res he tô. Mert az ope rett ben lehe -
tett egy az egy ben tün dér me sét, cso dát, va ló sá gos 
kar rier tör té ne tet, gaz dag sá got, há zas sá got, bol dog -
sá got lát ni, és le he tett a fo nák já ról néz ve a me se, 
a cso da, a kar rier tör té net pa ró diá ja ként ér tel mezni. 

Le he tett az zal a hit tel beül ni a szín ház ba, hogy ott 
egy má gi kus erô fel füg gesz ti a tár sa dal mi ren det 
s a min den na pi élet tör vé nyeit, de le he tett úgy is 
fel fog ni a szín há zat, hogy ott sza bad mind az, ami 
a min den na pi élet ben ti los vagy ve szé lyes.”6 – ál -
la pít ja meg Ha nák Pé ter, aki az Oszt rák–Ma gyar 
Mo nar chia tör té ne té nek, kul túr tör té ne té nek egyik 
leg ki vá lóbb is me rô je ként írt ta nul mányt a bé csi és 
ma gyar ope rett rôl. 

Ha vá la szol ni aka runk ar ra a kér dés re, hogy 
vevô le het-e a mai szín ház kö zön sé ge az ope rett re, 
ak kor meg kell vizs gál nunk az ope rett re cep ció tör -
té ne tét a Fis cher- Lich te -i szín ház tör té net, elem zési 
mo dell ter mi no ló giá ját al kal maz va, vagyis hogy 
meg  tör tén het-e a mû faj okoz ta iden ti tás vál tás a mai 
né zô ben is, aki nek íz lé se és kép ze let vi lá ga akar va-
a ka rat la nul a te le ví ziók, vi de ók li pek, rek lámsz po -
tok ké pi és nyel vi vi lá gá hoz szo kott. 

Új mû vek eb ben a mû faj ban már nem készülnek, 
ma már nem le het ezen a ze nei nyel ven ír ni, és az 
ope rett he lyét, ha nem is a mû fa ji sa já tos sá go kat 
foly tat va, az 1950-es évek tôl kez dô dôen az ame ri -
kai ze nés szín pa dok ról kiin dult, egy re na gyobb te -
ret hó dí tó mu si cal vet te át. 

So kan ôszin tét len nek, mo do ros nak, szen ti men -
tá lis nak, elavult nak ér zik az ope ret tet, pe dig le het, 
hogy egy sze rûen csak rossz elôadá so kat, meg fá -
radt, üres szí né sze ket lát tak. 

Ho gyan vé le ke dik er rôl a prob lé má ról és az ope -
rett túlélé si esé lyei rôl Szi ne tár Mik lós? 

„…meg hal a mû faj, ha a szak ma nagy álö reg jei 
a legel hasz nál tabb szí né szi mes ter fo gá sok kal ön tik 
nya kon a nagy ér de mût, mert ak kor ugyanúgy nincs 
sze mé lyi ség, csak em lé kek, után za tok, tra dí ciók 
sza lad gál nak a szín pa don, és eze ket a mu mifi kált 
hul lá kat legalább olyan ször nyû néz ni, mint a ren -
de zôi ido mí tás en ge del mes pó ni lo vait. Hû sé ges nek 
kell len ni, de min dig más ként, a lé nyeg ben ra gasz -
kod va a mû faj né hány iga zi tu laj don sá gá hoz. 

Ez a mû faj szem te len (…). Ez a mû faj ar ról szól, 
hogy az élet szo mo rú (…). De ez a szo mo rú élet 
vé gül is gyö nyö rû, dia dal mas, le gyôz he tet len, 
agyon  ver he tet len (…). Ez a mû faj azo kat kell hogy 
meg szó lít sa, akik friss szel lem mel, mit sem tud va 
jön nek a szín ház ba, hogy elô ször ta lál koz za nak 
mindez zel, és azok hoz szól, akik elég rafi nál tak 
ahhoz, hogy megért sék a lá tot tak má so dik, har ma -
dik ér tel mét is, de sem mi képp sem azok hoz a ha -

5 Szi ne tár Mik lós, i. m. 189. 
6 Ha nák Pé ter, A bé csi és a bu da pes ti ope rett kul túr tör té ne ti he lye, Bu da pes ti ne gyed, 1997 nyár–ôsz. 30.
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bi tü ék hez, akik azt akar ják kap ni, amit meg szok -
tak, sem pe dig azok hoz, akik a mû faj ön le lep le zô 
pa ró diá ját, vagy va la mi acsar gó tár sa da lom simp fe -
lést vár nak a szín ház tól.”7 Szi ne tár Mik lós az ope -
rett ren de zés megújí tá sát tag lal va te hát el ve ti mind 
az úgy ne ve zett mú zeu mi stí lus kö ve té sét, mind az 
ope rett mû fa ji ke re tein túl lé pô, avant gárd, ön meg -
va ló sí tó ren de zôi megol dá so kat. 

Bat ta And rás ze ne tör té nész konk ré tan fel te szi 
a kér dést: van-e az ope rett nek egyál ta lán utó ko ra? 
„Amennyi ben hûek ma rad nánk a mû faj tör vé nyei -
nek szel le mé hez, azt kel le ne mon da ni: nincs. Ami 
idô sze rû volt 1874-ben, vagy 1905-ben, az nem le -
het ak tuá lis (…) 2000-ben. A té nyek azon ban meg -
cá fol ják a lo gi kát, mert az ope rett ma nap ság is nép -
sze rû. Nem egyed ural ko dó, mint mond juk 100 év -
vel ezelôtt, de még min dig nem okoz ál mat lan éj -
sza ká kat a szín ház igaz ga tók nak. Per sze itt nem 
sza bad el fe lej te ni, hogy rit kán ke rül szín re ope rett 
ere de ti alak já ban, az idôk fo lya mán szá mos át dol -
go zás sal pró bál ták vé de ni a da ra bok idô sze rû sé gét 
(…). Ilyen mó don (…) ugyanar ról a mû rôl be szél -
he tünk-e, mint a be mu ta tó ide jén?”8 

Rend kí vül lé nye ges nek tar tom a kér dést, hogy 
hol a ha tár az ope ret tek ze né jé nek, szü zsé jé nek, 
dal szö ve gei nek meg vál toz ta tá sá ban, átírá sá ban, ak -
tua li zá lá sá ban, hogy még hûek ma rad junk az alap -
mû höz? Mi lyen megújí tá sa le het sé ges az ope rett 
elôadás mód já nak, já ték stí lu sá nak, ha nem akar juk 
a né zôin ket szín ház he lyett az ope rett pa nop ti ku -
má ba vin ni? 

Dol go za tom ban töb bek kö zött ezek re a kér dé -
sek re sze ret nék vá la szo kat ad ni, egy részt a ke let -
ke zés tár sa dal mi és kul túr tör té ne ti okai nak és ha -
tás tör té ne té nek fel tá rá sá val, más részt A víg öz vegy 
Bu da pes ti Ope rett szín ház be li két elôadá sá nak ze -
nei, tar tal mi, és szö veg-struk tu rá lis szint jei össze -
ha son lí tá sá val, a mi se -en-scène le he tô sé gei nek 
meg vizs gá lá sá val. Az egyik Szi ne tár Mik lós ren de -
zé se (be mu ta tó: 1995, mû so ron 2005-ig, szö veg -
köny vet át dol goz ta: Kál lai Ist ván, dal szö ve gek: Ba -
ra nyi Fe renc), a má sik Bé res At ti la ren de zé se (be -
mu ta tó: 2007, szö veg köny vet át dol goz ta: Ari-Nagy 
Bar ba ra, dal szö ve gek: Ba ra nyi Fe renc és Eör si Ist -
ván). Az ope rett megújí tá sá nak és mai be fo gad ha -

tó sá gá nak egyik alap ve tô fel té te lét, a dal szö ve gek 
át dol go zá sá nak, új ra for dí tá sá nak szük sé ges sé gét is 
szem lél te tem két Kál mán-mû, A csár dás ki rály nô 
(be mu ta tó: 2002) Gá bor An dor és Ke ré nyi Mik lós 
Gá bor, va la mint A ba ja dér (be mu ta tó: 2009) Ku li -
nyi Er nô és Mül ler Pé ter Sziá mi ál tal írott né hány 
da lá nak össze ha son lí tá sá val. Be fe je zé sül meg kí sé -
re lek fel vá zol ni egy kon cep ciót az ope rett elôadá -
sok mai si ker re vi te lé nek le he tô sé gei rôl a mû faj 
élet ben ma ra dá sa ér de ké ben. 

Mon da ni va lóm el mé le ti megala po zá sá hoz Csá -
ky Mó ric köny vét hasz ná lom, és be ve ze tô met egyik 
leg fon to sabb megál la pí tá sá val zá rom: „Az ope rett 
mû fa já nak, ki vált az 1900 kö rü li évek bé csi ope -
rett jé nek a nyolc va nas évek ben kez dô dô új ra fel fe -
de zé se vagy új raér té ke lé se ta lán nem csu pán ar ra 
kész tet, hogy né mely ze nei-tar tal mi üze ne tét ér té -
kel jük, de ta lán egy már holt nak mon dott tör té ne -
ti mû faj ak tua li zá lá sá nak bi zo nyí té kát is lát hat juk 
ben ne: hi szen a bé csi ope rett olyan mû al ko tás, 
amely bôl köz vet le nül fel tá rul koz hat egy kor szak 
kon tex tu sa. Ezen túl me nôen ré sze a kul tú ra azon 
szö ve gé nek, amely a ma ga leg sa já tabb mód ján hív -
ja fel a fi gyel met azok ra a men ta li tás be li össze füg -
gé sek re, ame lyek a ma guk komp le xi tá sá ban nem -
csak Auszt riá ban és nem csu pán a kö zép- eu ró pai 
ré gió ban tûn nek föl ele ven nek, ha nem ép pen a je -
len kor ban vál nak egé szen ál ta lá nos ér vé nyûek ké. 
Ilyen for mán az ope rett mû fa já nak elem zé se nem 
csu pán meg nyit ja az utat egy múlt be li komp lex kul -
tu rá lis rend szer hez, ha nem ké pes fel mu tat ni a kap -
cso la tot a je len nel is, va la mint ta lán éppígy meg -
könnyí ti szá munk ra sa ját sok pó lu sú iden ti tá sunk 
egyik nem ép pen lé nyeg te len ar cu la tá nak megér -
té sét is.”9 

 
Bol dog bé ke idôk – A ma gyar ope rett szü le té sé -

nek kul túr tör té ne ti hát te re 
 

 V olt a ma gyar tör té ne lem nek egy cso dá la tos 
kor sza ka, ta lán 30–40 év, ame lyet a tör té né -
szek, ku ta tók kb. Pest, Bu da és Óbu da egye -

sí té sé tôl az I. vi lág há bo rú ki tö ré séig da tál nak, és 
amely re az em be rek szin te már le gen dá ba il lôen 
úgy em lé kez nek, hogy azok vol tak „a bol dog bé -

7 Szi ne tár Mik lós, i. m. 190. 
8 Bat ta And rás, Álom, álom, édes álom… Nép szín mû vek, ope ret tek az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chiá ban, Bu da pest, Cor vi na, 1992. 

7–8. 
9 Csá ky Mó ric, Az ope rett ideo ló giá ja és a bé csi mo dern ség. Kul túr tör té ne ti ta nul mány az oszt rák iden ti tás ról, Bu da pest, Eu rópa, 

1999. 267.
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ke idôk”. Az ál lam for ma az Oszt rák–Ma gyar Mo -
nar chia volt, amely az 1867-re kül po li ti kai lag ala -
po san meg gyen gült Habs burg bi ro da lom, és a reál -
po li ti kus, il let ve lo já lis ma gyar par la men ti el len zék 
kiegyezése kö vet kez té ben jött lét re. Va ló ban, mint -
ha egy szerre áram ütés sze rûen pol gá ri or szág gá vált 
vol na Magyar or szág. Egy olyan mo der ni zá ciós fo -
lya mat in dult meg a nem ré gen még feu dá lis tár sa -
da lom ban és gaz da ság ban, amely el ké pesz tô ener -
giá kat sza badí tott fel az em be rek ben. Egy-két év ti -
zed alatt úgy meg erô sö dött a pes ti pol gár ság, amely -
nek 1880-ban még csak 18%-a volt ma gyar, 
1900-ban pe dig már 60%-a, hogy rö vid idô alatt 
meg te rem tet te ma gának fô vá ro sát (óriá si épí té sze -
ti és vá ros ren de zé si fej lô dés in dult, va la mint a „fô -
vá ro sia so dás sal” a szo ciá lis hely zet is je len tô sen ja -
vult), ok ta tá sát (rö vid idô alatt ket tô rôl húsz ra nôtt 
a gim ná ziu mok szá ma, köz tük az egyik leg je len tô -
sebb a Fa so ri Evan gé likus Gim ná zium) és nem utol -
só sor ban szín há zát (1896 – a Víg szín ház lett a pes -
ti pol gár ság szín háza). 

John Lu kacs több kiadást megért köny vé ben az 
1890 és 1905 kö zött szü le tett No bel- és egyéb nem -
zet kö zi nagy dí jas tu dó saink (Szent györ gyi Al bert, 
Gá bor Dé nes, Neu mann Já nos, Wi gner Je nô, Teller 
Ede) mel lett a kü lön bö zô mû vé sze tek kép vi se lôi -
nek, az úgy ne ve zett 1900-as nem ze dék nagy alak -
jai nak ne vét is meg ta lál juk. A ze né ben Bar tók Béla, 
Ko dály Zol tán, Doh ná nyi Er nô, Le hár Fe renc, 
Kálmán Im re bon to gat ja szár nyait, és olyan kar -
mes te rek, mint Széll György és Or mán dy Je nô. 
Sorra ala kul nak a ma gyar kép zô mû vé szet tör té ne -
té ben ké sôbb oly je len tôs sé vá ló mû vész te le pek, 
mint a nagy bá nyai, a szol no ki, vagy a gö döl lôi. 
Miköz ben Munká csyt ün nep li Eu ró pa, ezek ben 
az évek ben fes ti pél dául Csont vá ry a Baal bek és 
Gulácsy A va rázs ló kertje cí mû ké peit, pá lyá juk 
kiemel ke dôen je len tôs mû veit. Az épí té szet ben 
Lech ner Ödön nyom do kai ba ek kor lép Laj ta Bé la, 
Kós Ká roly, Jánsz ky Bé la. 

Ahogy Ha nák Pé ter tör té nész megál la pí tot ta ta -
nul má nyá ban,10 míg a bé csi sze cesszió és mo dern -
ség is ko lá ja, mû vé sze ti irány za ta mindin kább „be -
zár kó zás ra” kény sze rült az oszt rák tár sa da lom ban, 
el sô sor ban a Mo nar chia még fennál ló res tau rá ciós 
ha tal mi köz pont ja miatt, úgy a pes ti po li ti kai, tár -
sa dal mi és kul tu rá lis élet ben az egy re szé le sebb kör -
ben el ter jedt li be rá lis né ze tek nek kö szön he tôen 

ezek ben az év ti ze dek ben óriá si pezs gés in dult el és 
egy ígé re tes, be fo ga dó jel le gû kul tú ra bon ta ko zott 
ki az iga zi „mû hellyé” vált Bu da pes ten. 

„Bu da pest eu ró pai vá ros volt. Egyet len bé csi sem 
mond hat ta vol na el 1900-ban azt, amit Met ter nich 
han goz ta tott 85 esz ten dô vel aze lôtt, hogy Ma gyar -
or szág a »Ke let« ré sze. A bé csiek még 1820-ban 
úgy in dul tak el Bu dá ra vagy Pest re, mint ha fel fe -
de zô ex pe dí ció ra ké szül tek vol na. (…) De ek korra 
ez a vá ros legalább annyi ké nyel met és szó ra ko zás 
kí nált, mint Bécs. (…) Sok ér te lem ben koz mo po -
li ta vá ros sá lett Bu da pest. Nem csak szál lo dái és ét -
ter mei miatt. Az em be rek, akik kel az átuta zó ta lál -
koz ha tott, több nyi re be szél tek va la mi lyen ide gen 
nyel vet. A leg töb ben né me tül tud tak, de so kan 
fran ciául is va la mennyit. Ez rész ben ta lán a ma gyar 
nyelv társ ta lan sá gá nak kö szön he tô, hi szen a nagy 
eu ró pai nyelv csa lá dok ban nin cse nek ro ko nai. 
A bu da pes tiek kö zött ezért olyan gya ko ri a nyelv -
tu dás. De köz re ját szot tak eb ben az 1900 kö rü li 
nem ze dé kek kul tu rá lis ét vá gya és a fel sôbb tár sa -
dal mi osz tá lyok ban a ne ve lés és jó mo dor kö ve tel -
mé nyei is.”11 

Rad nó ti Zsu zsa, ne ves dra ma turg és iro da lom -
tör té nész, aki tôl a kor ról e be ha tó út ba iga zí tást kap -
tam, úgy fo gal ma zott, hogy ak kor ra ala kult ki az 
arany  ko ra a ma gyar drá má nak, ami kor a „bû vös 
hár mas egy ség”, a drá ma író, a szí nész és a kö zön -
ség egy új hang gal és gon dol ko dás mód dal egyi dô -
ben ta lál koz tak. Bi zo nyá ra így le he tett ez az operett 
ese té ben is, mint aho gyan azt a ké sôb biek ben látni 
fog juk. Ugyaneb ben a megál la pí tás ban gyö ke re zik 
az ope rett szé dü le tes gyor sa ság gal va ló nép sze rûvé 
vá lá sa is, csak itt a drá ma író ál ta lá ban egy szer re há -
rom sze mélyt rejt: a ze ne szer zôt, a szö veg írót (más 
né ven li bret ti stát) és a dal szö veg- vagy vers írót. 

Ezt az új szem lé let mó dot nagy mér ték ben ins pi -
rál ták a szín há zak, el sô sor ban a Víg szín ház, amely 
a pes ti pol gá ri szín já ték és ko mé dia ott ho na lett 
(pél dául Bar ta La jos, Gá bor An dor, Hel tai Je nô, 
Len gyel Meny hért, Mol nár Fe renc, Szép Er nô, Szo -
mo ry De zsô da rab jai val). Dit rói Mór tár su la ta már 
más ként és má sok nak ját szik, mint aze lôtt. Hétköz -
na pi já ték stí lu sá val, eluta sít va a dek la má ló, oly kor 
me cha ni kus sá vá ló, fel szí nes megol dá so kat al kal -
ma zó, ér zel gôs, ro man ti kus ala kí tá so kat, meg találja 
az utat új kö zön sé gé hez, amint a ko ra be li saj tó ból, 
kri ti kák ból, visszaem lé ke zé sek bôl, és egyéb szín -

10 Ha nák Pé ter, A kert és a mû hely, Bu da pest, Ba las si, 1999. 
11 John Lu kacs, Bu da pest, 1900 – A vá ros és kul tú rá ja (ford.: Mé szá ros Klá ra), Bu da pest, Eu ró pa, 1991. 74–75.
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ház tör té ne ti ada tok ból ez kiol vas ha tó. De az ezidô -
tájt meg nyílt egyéb ma gán szín há zak, mint pél dául 
a Ma gyar Szín ház és a Ki rály Szín ház, ame lyek a 
Nem ze ti Szín ház ban, il let ve a Nép szín ház ban már 
ott hon ra ta lált és rend kí vül ke re sett nép szín mû vek 
mel lett az ak kor tájt te ret hó dí tó, ve gye sen fran cia, 
an gol, bé csi ope rett nek (pél dául Of fen bach, Sullivan, 
J. Strauss), és az 1900-as évek tôl már a ma gyar szer -
zôk da rab jai nak is (pél dául Husz ka Je nô, Ja ko bi 
Vik tor, Ka csóh Pong rác, Kál mán Im re, Le hár Ferenc) 
be mu tat ko zá si le he tô sé get ad tak. 

Szé kely György, a ma gyar szín ház tör té né szek 
do yen je, ilyen nek lát ta ezt a fo lya ma tot: „Olyan erô -
vel tört be az ope rett az el gyen gü lô nép szín mû he -
lyé re, hogy az új mû faj nak ki csi lett a Nép szín ház, 
s a szá zad for du ló kö rül két új ope rett szín ház lé te -
sült: a Ki rály Szín ház és a Ma gyar Szín ház, amelyek 
elô ször a Nép szín ház zal együtt, majd anél kül, 
az ope rett ott ho ná vá vál tak. A Ki rály Szín ház volt 
az, amely re, ha nem is em lék szünk mind nyá jan, 
de tud juk ró la, hogy a nagy ope rett-ha gyo má nyok 
fel leg vá ra volt, s klasszi kus ope ret tek és a klasszikus 
ope rett láng el méi nek fel leg vá ra.”12 

Ha fel la poz zuk en nek az idô szak nak kul túr tör -
té ne ti kro no ló giá ját, szem be tû nik, hogy szín há zi 
ese mé nyek ben, be mu ta tók ban, új sá gok, fo lyó iratok 
elin dí tá sá ban le nyû gö zôen gaz dag, és ér zék le te sen 
ké pes meg mu tat ni azt a kö ze get, amely ben a ma -
gyar ope rett meg szü le tett. A Ma gyar Szín ház tör ténet 
1873–1920 kö te té nek Idô ren di át te kin tés fe je ze té -
ben szám ta lan ada tot ta lál ha tunk er re vo nat ko zóan. 

Az iro da lom te rü le tén, a már ko ráb ban em lí tett 
drá ma író kon kí vül nagy je len tô ség gel bír pél dául 
a Nyu gat 1908-as elin du lá sa, Ady Új ver sek cí mû 
kö te té nek, Csáth Gé za A va rázs ló kert je cí mû kor -
sza kos je len tô sé gû no vel lá já nak, akár csak Ba lázs 
Bé la A fá ból fa ra gott ki rályfi, vagy A kék sza kál lú 
herceg vá ra szö veg köny vei nek meg je le né se. 

Az olyan ked velt nép szín mû vek mel lett, mint 
Tóth Ede A fa lu rossza, Csep reg hy Fe renc Sár ga 
csikó, il let ve a Pi ros bu gyel lá ris, ek kor ke rül nek 
színre pél dául Csi ky Ger gely A nagy ma ma, Bró dy 
Sán dor A da da, il let ve A ta ní tó nô, Mol nár Fe renc 
A dok tor úr, a Li liom és A test ôr cí mû da rab jai. 1902-
ben jön ki a Nép szín ház ban Husz ka Je nô Bob her -

ce ge, 1904-ben pe dig Ka csóh le gen dás Já nos vi té ze 
a Ki rály Szín ház ban. Ugyaneb ben az év ben je lent -
ke zik elô ször a Ma gyar Szín ház ban Le hár a Dró tos -
tót tal, és rá két év re A víg öz veggyel. Ja ko bi Vik tor 
1911-ben a Leány vá sár ral a Ki rály Szín ház ban, 
ugyanitt Kál mán Im re 1914-ben a Ci gány prí más sal 
mu tat ko zik be, és mint ar ról a to váb biak ban még 
szó lesz, az el sô vi lág há bo rú alatt, 1916-ban ke rült 
be mu ta tás ra A csár dás ki rály nô. 

Ahogy Ha nák Pé ter a mû faj ról össze fog la lóan 
megál la pít ja: „Az ope rett bel sô tár sa dal mi és nem -
ze tek kö zöt ti in te gra tív ere je szá za dunk há bo rúi 
alatt, kö zöt tük és el le nük ben is ér vé nye sült. Ez a 
ze nés mû faj a tö meg kul tú ra in teg ráns ré sze lett, s ha 
szín vo na la, ér té ke erô sen in ga do zott is, két érdeme 
alig ha ta gad ha tó. Az ope rett új kö zös nyel vet terem -
tett e megosz tott föl dön, és nem zár ta el, inkább meg -
 nyi tot ta az utat a ma ga sabb ze nei mû velt ség elôtt.”13 

 
Az ope rett mû fa ji meg ha tá ro zá sa, kiala ku lá sá -

nak esz té ti kai vo nat ko zá sai 
 

 Ama ga ko rá ban el ter jedt mon dás volt, hogy 
„a ze nés szín pad nak há rom mû fa ja van: 
az ope ra, az ope rett és Le hár.”14 E szel le mes 

meg fo gal ma zás, amely el sô sor ban Le hár Fe renc nek 
a mû faj ból ere dô, de ab ból túl nö vô, le gen dá ba il -
lô kul tu szát fe je zi ki, kész tet ar ra, hogy össze fog -
lal jam a mû faj legalap ve tôbb mû ne mi is mér veit. 
Le hár így ír az ope rett lé nye gé rôl, ame lyet ars po -
e ti cá já nak is te kint he tünk: „A mi moz ga tó ru gónk 
a ka ca gás és a sí rás, a de rû és a vi dám ság, a bosszú -
ság, a harag és a ki bé kü lés, a sze re lem mint epi zód 
vagy mint élet sors, az egy más ra ta lá lás és a bú csúz -
ko dás, a ki har co lás és a le mon dás, s nem utol só 
sor ban a haza és az ott hon: igenis, ezek a mi moz -
ga tó ru gó ink, más szó val: ma ga az élet! Mindezek 
olyan ér zé sek, ami ket még ak kor is ki le het fe jez -
ni ze nei for má ban, ha a sza vak már csô döt mond -
tak. A ze ne nem más, mint ma ga a hang zás mû vé -
sze te, s nem igé nyel sem mi fé le felap ró zást vagy 
rang so ro lást, ha ké pes ar ra, hogy rez gés be hoz za 
az em be ri lé lek va la mely húr ját, ha ké pes az em -
bert – ha csak rö vid pil la na tok ra is – felemel ni a 
min den na pok fö lé.”15 

12 Szé kely György hoz zá szó lá sa, Az ope rett kér dé sei rôl. A Fô vá ro si Ope rett szín ház an két ja. 1954. de cem ber 14–15-én, 
in Szín ház mû vé sze ti írá sok 5., Bu da pest, Ma gyar Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség, 1955. 16. 

13 Ha nák Pé ter, A bé csi és a bu da pes ti ope rett kul túr tör té ne ti he lye, Bu da pes ti ne gyed, 1997 nyár–ôsz. 30. 
14 Né meth Ama dé, A ma gyar ope rett tör té ne te, Bu da pest, An no, 2002. 38. 
15 Le hár Fe renc le ve le K. E. Scho e tzau nak, 1941. VI I. 25., in Ot to Schnei de reit, i. m. 237.
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Az ope rett szó ere de ti leg „kis ope rát” je lent. Mai 
ér tel mé ben „könnyebb” faj sú lyú szín da rab, amely -
ben dia ló gu sok, ének szá mok és tánc be té tek vál ta -
koz nak. Vi dám és ro man ti kus cse lek mé nye há rom 
rész re ta go ló dik. Az el sô fel vo nás ban megis mer -
hetjük a sze rep lô ket, a má so dik ban fél reér té sek, 
bo nyo dal mak tá mad nak, a har ma dik ban min den 
megol dó dik, egy má séi lesz nek fô sze rep lôink, „min -
den ki bol dog és éne kel”. 

Vá ra di Lász ló, az Ope rett szín ház egy ko ri ze nei -
gaz ga tó-kar mes te re, a mû faj el mé le ti és gya kor la ti 
kér dé sei vel fog lal ko zó, im már szín ház tör té ne ti fon -
tos sá gú vá vált öt ve nes évek be li ope rett szín há zi an -
ké ton át fo góan ele mez te a mû faj lé nye gi ele meit: 
„Az ope rett olyan he te ro gén al ko tó ele mek bôl ál ló 
szín pa di mû faj, ami mon da ni va ló ját pró za, ze ne és 
tánc egy mást vál tó, egy mást kiegé szí tô és fel fo kozó 
ha tá sá val fe je zi ki. Az em lí tett ha tás ele mek nek ez 
a vál tá sa ak kor lesz egy sé ges és mû faj sze rû, ha 
mind há rom al ko tó elem meg tart ja leg bel sôbb és lé -
nye gé bôl adó dó ki fe je zé si for máit, te hát: a ze ne 
akkor vált ja a pró zát, ami kor az ér zel mi fe szült ség 
olyan fo kot ér el, ahol az ér zel mi tar ta lom spon tán 
ára dá sát csak a ze ne és ének ké pes köz ve tí te ni. 
A tánc ak kor vált ja a ze nét, ami kor a túlára dó élet -
öröm már szét fe szí ti a ze ne kor lá tait is, és az érzelmi 
fe szült ség már csak moz gás ban kap hat meg fe le lô 
ki fe je zést. A fi ná lé a ze ne drá mai sá gá nak dön tô 
része az ope rett ben (szer zôi sza bály, hogy a má so -
dik fel vo nás fi ná lé já ban bo nyo da lom tá mad, ki tör 
a bot rány – S. M.). Lé nye ge a cse lek mény nek olyan 
mó don va ló meg konst ruá lá sa, hogy az ér zel mi fe -
szült sé gek a fel vo nás vég re ku mu lá lód ja nak, ami -
kor ki rob ban nak, egy más sal üt köz nek, és ze né ben 
nyer nek felol dást vagy vég sô kiéle zô dést. Olyan 
emel ke dett ér zel mi lég kört te remt sünk a szín pa -
don, amely ben az ér zel mek ze né ben vagy tánc ban 
tör té nô meg je le né sét szük ség sze rû nek érez zük.”16 

A XIX. szá zad má so dik fe lé ben meg szü le tô ze nés 
szín pa di mû faj fô tí pu sai, kiala ku lá suk sor rend jé -
ben, a pá ri zsi, a lon do ni és a bé csi ope ret tek. Harald 
Hasl ma y er, a gra zi Kun stu ni ver si tät pro fesszo ra a 
Kál mán Im re szü le té sé nek 125. év for du ló ja al kal -
má ból ren de zett kon fe ren cián meg tar tott elôadá sá -

ban az aláb biak ban fog lal ta össze a mû faj fran cia és 
bé csi ágá nak kiala ku lá sát: „az ope rett fo gal ma a 18. 
szá za dig nyú lik vissza, és nem ha tá rol ha tó el éle sen 
a »dal já ték tól«. Mo zart pél dául az 1782-ben a bé csi 
Né met Nem ze ti Szín ház ban be mu ta tott Szök te tés a 
sze ráj ból cí mû szer ze mé nyét ope rett ként ha tá roz ta 
meg, és még az 1821-ben a Ber li ni Szín ház ban be -
mu ta tott Bû vös va dász cí mû mû vet is ope rett ként 
hir det ték meg. A ma ural kodó ér tel me zés a mû faj 
szü le té sét két sé get ki zá róan 1855. jú lius 5-ére, Pá -
rizs ba he lye zi, ahol Jac qu es Of fen bach a Bo uf fes Pa -
ri sien nes- ben két egy fel vo ná sos mû vé nek, a La Nu it 
blan che- nak és a Les Aveug les- nek dup lap re mier jé vel 
az ope rett nek az ad dig meg ha tá ro zó Opé ra co mi que 
for ma ideá ja alól va ló vég le ges fel sza ba du lá sát haj -
tot ta vég re. Mint is me re tes Bécs, a Volkss chaus piel ôsi 
ha gyo má nyá val, mely több szem pont ból kü lön bö -
zik az azo nos ne vû ma gyar nép szín mû tôl, az új mû -
faj be fo ga dá sá ra ideá lis ter mô ta laj nak bi zo nyult, már 
1860. no vem ber 24-én szín pad ra ke rült a The a ter 
an der Wien- ben az el sô ope rett, Franz von Sup pé 
Az in ter ná tus cí mû mû ve. Egy ke vés bé eg zakt tör té -
ne ti, mint sok kal in kább em pa ti kus ér te lem ben 
azon ban a tu laj don kép pe ni bé csi ope rett Jo hann 
Strauss 1874. áp ri lis 5-én szin tén a The a ter an der 
Wien- ben be mu ta tott De ne vér cí mû mû vé vel kez -
dô dik, (…) ami (…) tud va le vôen Ma gyaror szá gon 
is élénk fo gad ta tás ban ré sze sült.”17 

A ze ne kri ti ku sok, esz té ták kö zül töb ben azt 
tartják, hogy a va ló di bé csi stí lus meg te rem tô je ifj. 
Jo hann Strauss. Ope rett jei nek ze nei ge rin cé vé a ke -
rin gôt tet te, mely ôál ta la hó dí tot ta meg a vi lá got. 
Töb bek kö zött Mil lö cker és Zel ler zár ják le a XIX. 
szá zad vé gén a bé csi ope rett el sô vi rág ko rát. Bat ta 
And rás köny vé ben azon ban ar ra is rá vi lá gít, hogy a 
bé csi ope rett klasszi ku sát a pá ri zsi ope rett mû fa ji 
sa já tos sá gai tól va ló sza kí tás miatt több nagy te kin -
té lyû bé csi író, gon dol ko dó erô sen kri ti zál ta: „Az 
Of fen bach-fé le ope rett erô sen kü lön bö zik a ké sôb -
bi bé csi tí pus tól. Her mann Broch, mély re ha tó Hof -
mannst hal esszé jé ben Of fen bach tár sa da lom kri ti -
kai ér zé keny sé gét hang sú lyoz va épp emiatt érez ér -
ték kü lönb sé get az Of fen bach-fé le és a Strauss-féle 
ope rett kö zött. »Ha össze ha son lít juk az Of fen bach, 

16 Vá ra di Lász ló hoz zá szó lá sa, Az ope rett kér dé sei rôl. A Fô vá ro si Ope rett szín ház an két ja. 1954. de cem ber 14–15-én, in Szín -
ház mû vé sze ti írá sok 5., Bu da pest, Ma gyar Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség, 1955. 23–27. 

17 Dr. Ha rald Hasl ma y er, Nézz le a Lánc híd ra, s a vén Du ná ra… – Kál mán Im re a bé csi ope rett kon tex tu sá ban (ford.: Ba log 
Éva), Elôadás „A bû vö let vi lá ga” cí mû ze nés-tu do má nyos kon fe ren cián Kál mán Im re szü le té sé nek 125. év for du ló ja al kal -
má ból, a Habs burg Tör té ne ti In té zet, Oszt rák Kul tu rá lis Fó rum, Bu da pes ti Ope rett szín ház ren dez vé nye, 2007. ok tó ber 
20. ké zi rat.
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Sul li van és Jo hann Strauss ál tal kép vi selt há rom ope -
rett-tí pust, ki de rül, hogy az utób bi ból, el len tét ben 
a má sik ket tô vel, hiány zik min den ne mû sza ti ri kus 
ten den cia: az iro ni kus jel leg, amely klasszi kus kor -
sza ká ban, te hát a 19. szá zad el sô felé ben ki tün tette 
a bé csi né pi szín pa dot, ro man ti kus szí ne ze tûen Rai -
mund nál, csí pôs-é le sen Nest ro y nál – min de nes tül 
el tûnt és sem mi egyéb nem ma radt a nyo má ban, 
mint a víg ope rá nak és rész ben ked ves, rész ben ízetlen 
ro man ti ká já nak me rô hü lye ség gé la po so dott má sa; 
a pusz ta, te hát ki zá ró lag de ko ra tív szó ra koz ta tás lapos 
ci niz mu sa kez dett itt ter jed ni, és er kölcs te len sé gének 
adek vát hor do zója a straus si val cer-zse ni volt.«”18 

Her man Broch azt ké ri szá mon a bé csi ope rettôl, 
amely fran cia ho ni meg szü le té sé nek iga zi oka volt, 
azaz, hogy mu tas son gör be tük röt ko rá nak, mert 
a fran cia ope ret tet vér be li, iro ni kus ze nei hang véte -
léért, tar ta lom be li tár sa da lom kri ti ká jáért, a bonapar -
tis ta po li ti kai rend szer gú nyos sza tí rá ja ként ér téke -
li. Csá ky Mó ric is ezt az iró niá ból kö vet ke zô kétér -
tel mû sé get eme li ki, és akár csak a be ve ze tôm ben idé -
zett Szi ne tár Mik lós és Ha nák Pé ter, az ope rett mû fa ji 
am bi va len ciá ját tart ja az ope rett egyik leg jel lem zôbb 
mû ne mi sa já tos sá gá nak: „az ope rett mû fa ját min -
dig an nak kel le ne te kin te nünk, ami ere de ti leg len -
ni akart: a va ló ság hoz iga zo dó és egy út tal szó ra koz -
ta tó, kri ti kus, de ugyanak kor vi dám, ko moly, de 
egyide jû leg egy csi pet nyi csú fon dá ros sá got és gúnyt 
tar tal ma zó mû nek – olyan nak te hát, ami lyen Arisz -
to pha nész óta min den ko mé dia lenni akart.”19 

Bé csy Ta más, aki a ma gyar szín ház tu do mány el -
mé le té nek egyik megala po zó ja és nagy te kin té lyû 
tu dó sa volt, alap ve tôen nagy szín pa di mû nek tartja: 
„A szín ház el mé le tek, de a szín há zi le xi ko nok sem 
fog lal koz nak az ope ret tel. Pe dig a szín há zi mû alko -
tás nak ez a vál to za ta a szín já ték mû ön ál ló mû vé -
sze ti ág gá bon ta ko zá sá nak ide jén szü le tett, és alap -
ve tôen hoz zá tar to zik eh hez a fo lya mat hoz. Alig van 
– ha egyál ta lán – olyan ope rett, amely nek szö ve gét 
is szá mon tar ta nánk, mint ahogy a drá má két. Zené -
jü ket vi szont gyak ran hal la ni a szín pa di elôadás tól 
füg get le nül. Ez azon ban még sem je len ti, hogy az 
ope ret tet – mi ként ve le el len tét ben az ope rát – elsô -
sor ban a ze ne mû vé sze ti ágá hoz le het ne so rol ni. 

Alap ve tôen nagy szín há zi, szín pa di mû.”20 Nem 
volt vé let len, hogy a ma gyar ope rett meg te rem té -
sé ben olyan je len tôs drá ma írók vál lal tak sze re pet 
szö veg írás sal, mint töb bek kö zött Mol nár Fe renc, 
Bró dy Sán dor, Her czeg Fe renc, Szo mo ry De zsô, 
Hel tai Je nô, Gá bor An dor. 

Ha nák Pé ter össze fog lal ja, hogy mi az a há rom 
leg  lé nye ge sebb elem, amely nek az ope rett a si kerét 
kö szön he ti: „El sô sor ban a friss, szel le mes-dal la mos 
ze né nek, amely be fo gad ta az ope ra szép szó lóit, 
duett jeit, kvar tett jeit, kó ru sait, de ke rül te, sôt gú -
nyol ta a fel leng zôs pá toszt, a mes ter kélt drá mai sá -
got. Nép sze rû sé gét fo koz ta a tánc ze ne és a folk lo -
risz ti kus mo tí vu mok beépí té se. Má sod szor, szé les 
tö me ge ket von zott a for du la tos tör té net, amely a 
vágy ál mo kat elé gí tet te ki, s töb bé-ke vés bé a né pi 
igaz ság ér ze tet, mi ként a nép me se. Az ope rett hatá -
sát nö vel te har ma dik eré nye: a lát vá nyos sá ga, 
a pom pás dísz le tek, a csil lo gó kosz tü mök, a mû -
vé szi tán cok.”21 De ô is megál la pít ja a fran cia és 
a bé csi ope rett kö zöt ti alap ve tô ze nei és tar tal mi 
kü lönb sé ge ket. „A bé csi ope rett azon ban sok ban 
kü lön bö zött a pá ri zsi tól: nem volt olyan kí mé let -
le nül iro ni kus, ze né jé ben sem a fa nyar sza ti ri kus 
mo tí vum, ha nem in kább az édes-áb rán dos dal la -
mos ság, és a tánc ban nem a kán kán, ha nem a ke -
rin gô ural ko dott. Ezt ked vel te, igé nyel te a bé csi kö -
zön ség, en nek fe lelt meg legin kább Sup pé Szép 
Gala the á ja, Boc cac ció ja, Strauss De ne vé re.”22 

Amennyi re kü lön bö zik a kán kán a ke rin gô tôl, 
ugyanígy kü lön bö zik a ke rin gô a csár dás tól. A mû -
fa ji esz té ták sa já tos mó don a bé csi ope rett má sodik 
nagy fel vi rág zá sát a ma gyar ope rett szer zôk nek tu -
laj do nít ják, el sô sor ban Le hár Fe renc nek és Kál mán 
Im ré nek, de az olya nok nak is, mint Husz ka Je nô, 
Ja co bi Vik tor, Szir mai Al bert és Ka csóh Pong rác. 
Ezen al ko tók leg fôbb eré nye, hogy a ver bun kost és 
a csár dást be le szôt ték ze né jük be. 

Mol nár Gál Pé ter új ság író, szín há zi kri ti kus (a to -
váb biak ban MGP-ként je lö löm) esszéi nek egyi ké -
ben mû fa ji sa já tos ság ként ér té ke li a ma gyar csár dás 
beeme lé sét az ope rett be. „Az ope rett tör té nel mé ben 
ce zú rát min dig egy új tár sa sá gi tánc szín pad ra szere -
lé se kí nál. Ifj. Jo hann Strauss a ke rin gô bôl építkezett. 

18 Bat ta And rás, i. m. 58. 
19 Csá ky Mó ric, i. m. 89. 
20 Bé csy Ta más, Stí lus irány za tok az eu ró pai szín ház mû vé szet ben, in Szé kely György (fô szerk.), Ma gyar Szín ház tör té net 1873–

1920, Bu da pest, Ma gyar Könyv klub–OSz MI, 2001. 459. 
21 Ha nák Pé ter, A bé csi és a bu da pes ti ope rett kul túr tör té ne ti he lye, Bu da pes ti ne gyed, 1997 nyár–ôsz. 10. 
22 Ha nák Pé ter, A bé csi és a bu da pes ti ope rett kul túr tör té ne ti he lye, Bu da pes ti ne gyed, 1997 nyár–ôsz. 13.
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Of fen bach a kán kán ból. Le hár és Strauss utá ni bécsi 
kom po nis ták a ka to na ze ne ka rok fe sze sebb me nete -
lé sét ke ver ték össze a val cer ha gyo má nyai val. Kálmán 
Im re a csár dás sal aján dé koz ta meg Bé cset.”23 

Hasl ma y er ta nár úr pe dig Jo hann Strauss és 
a ma gyar ope rett köl csön ha tá sát ele mez ve le -
szögezi, Hoff mann stahl tól idéz ve: „»a De ne vér egy 
ke rin gô be ol tott dua lisz ti kus csár dás«, olyan mes -
ter mû, amely nek nyi tá nyá ban csár dás, ver bun kos, 
pol ka, val cer és ci gány ze ne egye sül, jog gal szá mít 
az oszt rák–ma gyar kiegye zés ope rett jé nek. (…) 
a csár dás és a las sabb ke rin gô – me lyek (…) egy -
más nak ép pen hogy arc he tí pu sos és tár sa da lom -
po li ti kai töl tés sel ren del ke zô ôsi ri vá li sai vol tak – 
most az em lé ke zés alak já ban meg hitt ket tes ben 
ölel kez nek össze (…).”24 Íme egy újabb bi zo nyí -
ték nem csak a mû fa ji össze tett ség, ha nem a bé csi 
és a ma gyar ope rett köl csön ha tá sá nak szem lél te -
té sé re is. De ha tá roz zuk meg a bé csi és ma gyar 
ope rett leg jel lem zôbb dal lam- és rit mus vi lá gá nak, 
a ke rin gô nek, a csár dás nak és a ver bun kos nak 
a jel leg ze tes sé geit. 

A ke rin gô a XIX. szá zad leg di va to sabb dal lam- 
és tánc for má ja Eu ró pá ban. Ere de tét te kint ve három -
ne gye des üte mû, oszt rák né pi tánc. Elein te da lok -
ban, ze ne ka ri szá mok ban, ké sôbb az ope ret tek ben 
ter jedt el, vált nép sze rû vé. Leg ki vá lóbb al ko tói nak 
az oszt rák Strauss-csa lád ze ne szer zôit tart ják. 

A csár dás a XIX. szá zad leg nép sze rûbb ma gyar 
tán ca. Né pi ele mek bôl sti li zált úri tánc, mely ze nei 
szem pont ból köz vet le nül a ver bun kos ból ala kult. 
Kez det ben csak a pá ros friss tán cot, vagyis a 
verbun kos gyors tí pu sát je löl ték ez zel a név vel, ké -
sôbb lassú és friss csár dás-tí pus ala kult ki, vagyis 
a csár dás tel je sen át vet te a ver bun kos két sza ka szos 
ta go zó dá sát. A ze ne tu dó sok úgy fo gal maz nak, hogy 
amit a külföld az 1800-as évek óta „ma gyar ze ne” 
cí men is mert, az ki vé tel nél kül a ver bun kos ze né -
je, amely ma gyar ka to nai to bor zó tánc. A ver bunkos 
jel lem zô je a hang  sze res dí szí tés, a pon to zott rit -
mus, a las sú és gyors ré szek vál ta ko zá sa, 2/4-es 
vagy 4/8-os ütem ben. 

„Bi ha ri, La vot ta és Cser mák ke zé ben a ver bun -
kos ze ne a ma gyar ze nei ro man ti ka hi va tott nyel -

vé vé, nem ze ti mu zsi ká vá lesz. Megin dul a nyil vá -
nos ze nei élet a hang ver se nye ken és a szín há zak -
ban. A legel sô, ze né jük kel együtt fenn ma radt ma -
gyar dal já té kok Mát ray Gá bor Cser nyi György cí mû 
dal mû ve (1812) és tíz év múl va Ru zits ka Jó zsef Béla 
fu tá sa cí mû ope rá ja. 1835 kö rül Ró zsa völ gyi Márk, 
az or szá go san is mert ki tû nô he ge dû mû vész lép 
a tánc kom po nis ták élé re, s több mint egy év ti zedig 
irá nyí tó ja ma rad a ké sôi ver bun kos és a las san ként 
ki bon ta ko zó csár dás-i ro da lom stí lus tö rek vé sei nek. 
A mind job ban elô tér be ke rü lô ma gyar né pi és 
népies dal lam kincs együt te sen al kot ja az új ma gyar 
ze nei tö rek vé sek alap ját. Eb bôl a ve gyes anyag ból 
köz vet le nül, éles el ha tá ro lás nél kül akar ják megal -
kot ni a né pies ma gyar ze ne kul tú rát a 19. szá za di 
dal kom po nis ták: Eg res sy Bé ni, Szer da he lyi Jó zsef, 
Si monf fy Kál mán, Szén fy Gusz táv, Szen tir may 
Elemér. Az ô ne vük höz fû zô dik a nép szín mû meg -
te rem té se. Eb bôl s a né pies dal iro da lom ból ala kul 
a hu sza dik szá zad ele jén – rész ben bé csi min tá ra – 
a ma gya ros ope rett is.”25 

A nép szín mû dal be té te ket tar tal ma zó ma gyar 
né pies-ro man ti kus szín da rab, a XIX. szá zad má so -
dik fe lé tôl ter jedt el. Szé kely György Gyu lai Pált 
hív ja se gít sé gül a nép szín mû mû fa ji meg ha tá ro zá -
sá hoz. „Gyu lai Pál ír ja le a Le lenc kri ti ká já ban, hogy 
»meg szü le tett a nép szín mû, a mely nek fô vo ná sai 
let tek: for má ban ha tá ro zat lan drá mai stíl, szel lem -
ben de mo krá ci ai irány, tar ta lom ban ma gyar élet, 
zsá ner ké pi vo ná sok tra gi ko mi kai ol dal ról, nép zene 
s nép dal kí sé re té ben«”.26 A si ke re sebb szer ze mé -
nye ket ké sôbb nép sze rû éne ke sek or szág szer te ter -
jesz tet ték, és így ke let kez tek a kö zel múl tig vagy tán 
máig is di va tos „ma gyar nó ták”. Nép szín mû ve ket 
Pes ten elô ször a Nem ze ti Szín ház ban ját szot tak, de 
iga zi ott ho nuk a Nép szín ház lett. A ver bun kos, 
a csár dás és a ke rin gô, a nép szín mû és az ope rett 
ölel ke zé sét, il let ve egy beöl té sé nek kí sér le tét so kan 
nem néz ték jó szem mel azok kö zül, akik a kon zer -
va tí vabb vagy a nem ze ti li be rá lis ér té kek hez ra gasz -
kod va fél tet ték a nem ze ti ön ál ló so dást, il let ve 
a nyel vi ma gya ro so dást szor gal maz ták. Bécs ben az 
oszt rák kon zer va tí vok ugyanígy fél tet ték sa ját nép -
szín mû vei ket és ze nés já té kai kat a koz mo po li ta 

23 Mol nár Gál Pé ter, A foxt rott kor, in Mol nár Gál Pé ter, i. m. 36. 
24 Dr. Ha rald Hasl ma y er, Nézz le a Lánc híd ra, s a vén Du ná ra… – Kál mán Im re a bé csi ope rett kon tex tu sá ban (ford.: Ba log 

Éva), ké zi rat. 
25 Csík vá ri An tal (szerk.), Ze nei ki stü kör – A ze nei mû velt ség ké zi köny ve, Bu da pest, Ze ne mû kiadó, 1962. 408. 
26 Szé kely György hoz zá szó lá sa, Az ope rett kér dé sei rôl. A Fô vá ro si Ope rett szín ház an két ja. 1954. de cem ber 14–15-én, 

in Szín ház mû vé sze ti írá sok 5., Bu da pest, Ma gyar Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség, 1955. 16.
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ope ret tôl, de a má sik ol dal ról a bé csi „mo der nek” 
esz té ti kai fenn tar tást fo gal maz tak meg ezen „ala -
cso nyabb ren dû” mû faj jal szem ben. A nép szín mû 
elô ké szí tet te ugyan az utat a ze nés szín pad el ter je -
dé sé hez, de mû ne mi is mér vei bôl nem kö vet ke zik 
szer ve sen az ope ret tel va ló ro kon sá ga. 

 
A szó ra koz ta tás mint szín há zi ka te gó ria 

 

 Az ope rett szü le té sét, el ter je dé sét és di vat tá 
válá sát a vá ro sia so dás, a vá ro si kör nye zet is 
nagy mér ték ben elô se gí tet te. Aho gyan Ha nák 

Pé ter fo gal maz, „az ope rett szü le té sé nek és tü ne -
mé nyes kar rier jé nek egy alap ve tô kör nye ze ti fel té -
te le volt a nagy vá ros.” Mert hogy az ope rett „a nagy -
vá ro si tö meg kul tú ra igé nyei hez iga zí tott össz mû -
vé szet, Gesamt kunst werk lett: egy faj ta kö zös kul -
tú rá ba in teg rál ta a nagy vá ro si tár sa dal mat, a fel sô 
ré te gektôl a mû ve lô dés re szom jas mun kás sá gig.”27 

Vizs gál juk meg a re cep ció tör té net szem szö gébôl, 
hogy mi lyen kul tu rá lis ak ti vi tás mo del lál ha tó a mû -
faj kiala ku lá sá val, a szó ra koz ta tás igé nyé nek tö me -
ges sé vá lá sá val a szín ház tör té net ben. 

Ahogy ar ra már utal tam, min den a pol gá ri szín -
ház zal kez dô dött. A pol gár ság de mok ra ti kus in téz -
mény rend sze rei vel meg te rem tet te sa ját ér ték rendje 
sze rin ti vi lá gát. A XVI II–XIX. szá zad for du ló já tól 
olyan nagy drá ma írók, mint pél dául Schil ler, 
Hebbel, Ib sen, Haupt mann vagy ké sôbb Shaw, elfo -
ga dot tá tet ték a pol gá ri drá mát, ezért a XX. szá zad 
ele jén már ter mé sze tes volt a né zô nek a min den na -
pi élet bôl vett tör té net tra gi kus vagy ko mi kus for -
má ban va ló be mu ta tá sa a sor ra épü lô és meg nyí ló 
vá ro si kô szín há zak ban. Ugyanígy ter mé sze tes volt 
szá má ra, hogy sa ját bú to rait és ru háit lát ta vi szont 
a szín pa don, s a szí né szek is szin te úgy be szél tek 
(an nál ki csit szeb ben), mint a min den na pi élet ben. 
S a ku lissza szín pad el ma ra dá sá val mindezt egy há -
rom ol dal ról kö rül vett do boz ne gye dik, nyi tott ol -
da lá ról néz te, „ku kucs kál ta”. (In nen ered a „ku kucs -
ka szín pad” el ne ve zés, és ezt a né zôi szem szö get a 
szín há zi em be rek bé ka pers pek tí vá nak hív ják.)  
A vil lany vi lá gí tás hasz ná la tá val a szín pa don tel jes 
fény, a né zô té ren tel jes sö tét ség le het, és ez na gyon 
ké nyel mes a né zô nek, mert mi köz ben akár sa ját ma -
gá ra is mer a szín pa don, nem kell nyíl tan színt val -
la nia. A sö tét ben nem lát juk a né zô ar cán, ho gyan 
rea gál a szín pa di já ték ra. A töb bi né zô elôtt meg -

tart hat ja ma gá nak ér zé seit, gon do la tait. Sza ba don 
ál mo doz hat, el kép zel het ma gá nak egy má sik éle tet 
a szín pa don ép pen elé je tárt tör té net ha tására. De 
azt is meg te he ti, hogy nem azo no sul a tör té net tel, 
nem gon dol ko dik ró la, csak ki kap cso ló dik min den -
nap jai mo no to ni tá sá ból. A szó ra koz ta tó ze nés já -
ték nak ép pen ez volt a cél ja, hogy fel kelt se a nézô -
ben a ki kap cso ló dás igé nyét. 

Ez az igény hoz ta ma gá val, hogy nagy iram ban 
megin dult a ze nés szín pa dok nak va ló írás. Ám eh -
hez már iga zi mes ter ség be li tu dás kel lett. Az ope -
rett-szö veg könyv írók a „jól meg csi nált” fran cia víg -
já ték hoz nyúl tak vissza, amely ben a csel víg já ték, 
a hely zet- és jel lem ko mi kum ra épü lô cse lek mény -
sor hi bát la nul mû kö dik. 

Bé csy Ta más így fo gal maz ta meg a jól meg csinált 
da ra bok kiala ku lá sá nak okát és for ma el vét: „A jól 
meg csi nált szín da rab aty ja (…) Scri be (…). Azt val -
lot ta, hogy az em be rek nem azért jár nak szín ház -
ba, hogy meg ja vu lá suk ér de ké ben út mu ta tá sok kal 
lás sák el ôket, ha nem hogy szó ra koz zanak és ki -
kap cso lód ja nak. Az igaz ság vi szont nem szó ra -
koztat, s az sem, ami az élet ben a sze münk elôtt 
ját szó dik le. Gyö nyö rû sé get an nak a lá tá sa vált ki, 
ami szá muk ra nem va ló sít ha tó meg az élet ben. 
Scribe né ze tei ben már meg je le nik a vágy kielé gí tô 
szín ház pro pa gá lá sa (…). A jól meg csi nált da ra bok 
el vét – vagy el mé le tét? – Fran cis que Sar cey rög zí -
tet te szá mos kri ti ká já ban és az Es sai d’est hé ti que du 
théâtre (1876) cí mû mun ká já ban. A drá ma – 
szerinte – az egye te mes és he lyi, az örök és kor társ 
kon ven ciók együt te se, amellyel az író a szín pa don 
be mu tat ja az em be ri éle tet úgy, hogy a kö zön -
ségnek az igaz ság il lú zió ját ad ja. Az igaz ság azon -
ban nem a na tu ralis ták igaz sá ga. Azo kat a dol go -
kat tar tot ta igaz ság nak, ame lye ket min den ki 
megért, és amelyek min den kit ér de kel nek, s ame -
lyek azért ilye nek, mert az em be ri ter mé szet szá -
má ra köz is mer tek (…). Sarcey vé le mé nye sze rint 
ki zá ró lag a kö zönség re gya ko rolt ha tás a fon tos; 
nem szá mít, hogy a darab re mek mû, vagy csak a 
ko ra be li kö zön ség íz lé sét szol gál ja. Iga zat adott Vic -
tor Hu gó nak (a Crom well -e lô szó ban leír tak nak), 
hogy az a jó, ha a da rab neve tést és sírást vált ki. 
Sar cey azon ban nem mû fa ji (tra gé dia-komé dia ve -
gyí té se) elvre hi vat ko zott, ha nem a kö zön ség re. Azt 
sze re tik, ha ne vet het nek és sír hat nak, s könnyen 
men nek át egyik bôl a má sikba.”28 

27 Ha nák Pé ter, A bé csi és a bu da pes ti ope rett kul túr tör té ne ti he lye, Bu da pes ti ne gyed, 1997 nyár–ôsz. 10–13. 
28 Bé csy Ta más, i. m. 458–459.
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A kö zön ség meg kö ve tel te, hogy a szí nész azt ala -
kít sa, amit el vár tô le. „Azt akar juk, hogy ami kor a 
né zô es te 7-kor beül a né zô tér re, 11 óráig iz gul jon 
a hô sö kért, sze res se és kö ves se ôket, iz gul jon azért, 
hogy a bon vi ván meg kap ja-e a pri ma don nát, a tán -
cos-ko mi kus és a szub rett egy má séi le gye nek.”29 

Az ope ret tek ben azért al kal maz ták a sze rep kö -
rö ket, hogy a si ker ér de ké ben min den koc ká za tot 
ki zár ja nak. A sze rep kör lét re jöt té nek okait és ismér -
veit Bé csy Ta más így fog lal ta össze: „Kö rül be lül szá -
za dunk ele jé tôl a sze rep kör fo gal má val je lö lik 
azokat a já ték mó do kat, ame lyek kel az írott szö ve -
gek ál lan dó alak jait for mál ják meg. A szí nész tes ti 
adott sá gai, hang ere je, hang szí ne min dig is meg ha -
tá rozta, mely sze rep kör re al kal mas (…). A sze rep -
kör azonban a jól meg csi nált da ra bok, (…) az ope -
ret tek – elsô  sor ban a bé csi-pes ti ope ret tek – alak -
jai nak já ték mód já ra ér vé nyes. Lé nye gé ben azt je -
löl te, hogy a szí nész, vagy szí nész nô nem 
egye di-egy sze ri ala kot for mált meg (…). Az ope -
ret tek ben pri ma don nát, bon vi vánt, szub ret tet és 
tán cos ko mi kust. Vagyis pél dául a pri ma don ná nak 
pri ma don nát, a bon vi ván nak bon vi vánt kel lett 
meg for mál nia, nem alak já nak spe ciá lis lé lek ta ni, 
vagy szo cio ló giai ismér veit; az alak ba per sze sa ját 
já ték stí lu sát és saját szí né szi egyé ni sé gét is be le vit -
te.”30 Eb ben a de fi ní ci ó ban nem csak a sze rep kö -
rök szük sé ges sé ge, de a szí né szi egyé ni ség nél kü -
löz he tet len sé gé nek fel té te le is meg fo gal ma zó dik. 

Ha már megis mer tük a mû faj is mér veit a da rab 
és a sze rep fe lôl, ér tel mez zük el ter je dé sé nek okait a 
be fo ga dó fe lôl is. E re cep ciós fo lya ma tot Csá ky Mó -
ric így lát tat ja mû faj el mé le ti köny vé ben: „Az ope rett 
mint ze ne és szö veg elegye te hát – éppúgy, mint bár -
mely iro dal mi al ko tás: re gény vagy szín da rab – nem -
csak al ko tóit, a kor ki fe je zé sei vel élô szö veg könyv -
író kat és ze ne szer zô ket jel lem zi, ha nem ugyanúgy a 
be fo ga dóit is, a hall ga tó kat és a né zô ket, akik nek 
szin tén meg vol tak a ma guk kultu rá lis, tár sa dal mi, 
gaz da sá gi és po li ti kai meg gyô zô dé sei és cél ki tû zé -
sei. Ily mó don egy-egy ope rett el fo ga dott sá gá ból, si -
ke ré bôl nem csak az ál la pít ha tó meg, hogy a szer zôk 
meg fe lel tek be fo ga dóik íz lé sé nek, ha nem az is, hogy 
a szer zôk és be fo ga dók men tá lis össz hang ja alap ján 
kiol vas ha tó va la mi ab ból, ami szi lárd ré szét ké pez -

te azon idôk kul tu rális kör nye ze té nek, ami kor az 
ope rett nek »meg volt a he lye a nap alatt« (…). Az a 
tény azon ban, hogy ha ma ro san egy re több vá ro si 
szín ház ope ret tek szín re vi te lén igye ke zett és ver sen -
gett, fon tos tár sa dal mi-kul tu rá lis vál to zás ra utal: be -
fo ga dói ugyanis egy re in kább azok ból a vá ro si kö -
zép ré te gek bôl szár maz tak, ame lyek nem vol tak azo -
no sak a kül vá ro sok ke vés bé mû velt tár sa dal mi kö -
rei vel. Az of fen ba chi nagy vá ro si, nem zet kö zi 
at mosz fé ra lel kes fo gad ta tá sa is megerô sít he ti ezt a 
fel té te le zést: az em be rek vá ros la kó nak, »pol gár«-nak 
érez ték ma gu kat, és job ban örül tek, ha Pá rizzsal ha -
son lít ják össze, mint ha a kül vá ro si kö zön ség hez 
mér ték ôket, hisz ez utób bi – mint Ma gyaror szá gon 
is – men ta li tá sá ban zár tabb, né pies el kö te le zett sé gû 
volt, azaz alig vagy ke vés sé mu ta tott nyi tott sá got a 
nagy vi lág ra. (…) Az ope rett te hát a ma ga tar tal mi-
te ma ti kus és ze nei nyi tott sá gá val al kal mas volt arra, 
hogy szé le sebb kö zön ség hez szól jon, még pe dig 
ahhoz, ame lyik a tár sa dal mi lag még he te ro gén, új 
vá ro si pol gár ság ból ver bu vá ló dott.”31 

Úgy gon do lom, Csá ky azt is felis mer te, hogy az 
ope rett el ter je dé se egy új iden ti tás le he tô sé gét te -
rem tet te meg a né zô szá má ra: „az ope rett (…) kriti -
kus-i ro ni kus hang ne me el le né re, ze né jé ben és tartal -
má ban (…) mo ti vi kus to po szok kal élt. (…) A ke rin -
gô (…) Bécs ál lan dó szi no ni má já vá vált, mint ahogy 
a pol ka Csehor szá got, a ma zur ka Len gyelorszá  got 
je len tet te, vagy aho gyan a csár dás (…) Ma gyar or -
szág meg szo kott szte reo tí piá ja lett (…), az ope rett 
a ma ga sok ré tû idé ze tei alap ján a »mémoire cul tu -
rel le«, azaz a kul tu rá lis em lé ke zet te re lett, amely 
megôriz te és to vábbad ta pél dául a Mo nar chia sok -
ré tû tár sa dal mi-kul tu rá lis kód jait (…). Az ope rett 
így köz vet ve még egy to váb bi sze re pet is ját szott, 
még pe dig azt, hogy iden ti tást te rem tett. Az ope rett 
azál tal tu dott ilyen sze rep hez jut ni, hogy né zôi nek, 
akik, mint a bé csiek vagy a bu da pes tiek, sok et ni -
ku mú vá ro si ré teg hez tartoz tak, köz vet len vagy rej -
tett iro dal mi vagy ze nei idé ze te ken keresztül ál lan -
dóan felidéz te a ré gió multi kul tu rá lis jel le gét, és ar -
ra ösz tö nöz te ôket, hogy tu da to sít sák ma guk ban 
ezt az et ni kai és kul tu rális sok ré tû sé get.”32 

Az ope rett az új iden ti tást ke re sôk ter mé sze tes 
és szó ra koz ta tó kö ze gé vé vált. Ezért az ope rett esz -

29 Szi ne tár Mik lós hoz zá szó lá sa, Az ope rett kér dé sei rôl. A Fô vá ro si Ope rett szín ház an két ja. 1954. de cem ber 14–15-én, 
in Szín ház mû vé sze ti írá sok 5., Bu da pest, Ma gyar Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség, 1955. 48. 

30 Bé csy Ta más, i. m. 461–462. 
31 Csá ky Mó ric, i. m. 22–23. 38–40. 7–8. 13–15. 
32 Csá ky Mó ric, i. m. 91–93.
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té ti kai tar tal mát te kint ve szó ra koz ta tó funk ció ját 
nem le het fi gyel men kí vül hagy ni, ami nagy ha tás -
sal volt a szó ra koz ta tó ipar fej lô dé sé re. 

 
A szó ra koz ta tás mint tár sa dal mi ese mény 
 

 M ár az ope rett el ter je dé sét megelô zô év ti ze -
dek ben egy re di va to sab bá vált a vau de vil le, 
amely mu tat vá nyok, mo no ló gok ke ve ré ke, 

s a jól meg csi nált da ra bok fo gá sait al kal maz ta, vala -
mint a vá ro si vic ce ket ma gá ba sû rí tô ze nés ka ba -
ré je le net és kup lé, ame lyek nek elôadá sá ra jöt tek 
lét re az olyan szó ra koz ta tó és ven dég lá tó ipa ri in -
téz mé nyek, mint az or feu mok, mu la tók, lo ká lok. 
Egy re több ki sebb-na gyobb ma gán szín ház nyílt 
meg a szó ra koz ta tó mû sor hasz ná nak re mé nyé ben. 
Így pél dául a Bu da pes ti Ope rett szín ház ôse, a So -
mossy Or feum a Nagy me zô ut cá ban, 1884-ben. 

E szó ra koz ta tó mû faj kiala ku lá sá nak és el ter je -
dé sé nek (amit a kor szak kul tu rá lis pa ra dig ma vál -
tás nak mi nô sít he tünk) elen ged he tet len fel té te le volt 
az elad ha tó sá ga, ter mék ké vá lá sa. Azért vál to gat -
ták olyan gyor san a szín ház igaz ga tók da rab jai kat, 
hogy ne csak a szín há zuk irán ti fo lya ma tos ér dek -
lô dés szint je, de a be vé te li mu ta tó is ma gas ma rad -
jon. „A be lép ti je gyes szín ház pol gá ri in téz mény (…
). A szín ház pénzt hoz, mert ha ér de kes dol gok ról 
be szél, haj lan dóak fi zet ni me gnéz he té sé ért az em -
be rek. Ré gi mon dás: a szín ház olyan in téz mény, 
ami nek egyik vé gén mû vé sze tet ter mel nek, de a 
má sik vé gén ott van a pénz tár.”33 

Aho gyan Csá ky is ki fej ti, az ope rett nép sze rû vé 
vá lá sá nak hát te ré ben meg hú zó dik egy faj ta üz le ti 
szem lé let, azaz a mû faj elad ha tó sá gá nak fel té te le, 
amely meg te rem ti az al ko tók és a szín pad ra ál lí tás -
ból élôk, vagyis az egész „pro duk ciós gé pe zet” 
(a pro du cer tôl a szí né szig) anya gi biz ton sá gát. 
Kiala kí tás ra ke rül a „ro y alty” fo gal ma, a szer zôi jog -
díj nak egy olyan új for má ja, amely a jegy be vé tel -
bôl bi zo nyos szá za lék ban ré sze sí ti az al ko tó kat. 
Ebbôl a szem lé let bôl ere dôen van szük ség a né zôk 
fi gyel mé nek fo lya ma tos fenn tar tá sá ra, s az er re 
legal kal ma sabb esz köz nek a ko ra be li saj tó bi zo -
nyult. A bul vár saj tó köz ked velt té má já vá vá lik a 
szó ra koz ta tó szín ház ban ját szó szí nész, és a színházi 

hí re ket szen zá ció vá fel na gyít va, kiala kul a sztár kul -
tusz. Az ope rett el ter je dé sé vel, di vat tá vá lá sá val egy 
idô ben so ha nem lá tott mér ték ben nö ve ked tek az 
új sá gok, ma ga zi nok, di vat la pok pél dány szá mai, 
megin dult a rá dió zás, a fo tó zás, a filme zés, amelyek 
a szó ra koz ta tó ipar ha tá sos esz kö zei nek bi zo nyul -
tak. Ne fe led jünk em lí tést ten ni ar ról sem, hogy 
a szö veg köny vek és a dal szö ve gek egy re töb bet me -
rí te nek a jassz és az ar gó vi lá gá ból, e vul gá ris stílus 
egy re na gyobb te ret nyer. Elôadá sá ban Har gi tai 
Dorottya is kiemel te ezt a bul vár saj tó nak ne vezhetô 
je len sé get: „Az ope rett-i par tel jes ter mé sze tes séggel 
hasz nál ta fel azo kat az em be ri igé nye ket is, mint 
pél dául a szí né szek rôl szó ló plety kák, vagy a di vat 
irán ti kí ván csi ság. (…) Egy jól meg ter ve zett együtt -
mû kö dés fi gyel he tô meg szer zô, szín ház igaz ga tó és 
a szín há zi la pok front ján. (…) A kö zön ség fi gye -
lem fel kel té sé nek je len té keny esz kö ze volt a da rab 
ru hái nak (mai hi va ta los szó val jel me zei nek) ap ró -
lé kos meg ter ve zé se. A pri ma don nák toa lett jei nek 
anya ga, sza bá sa egy ben az új sze zon leg szebb, leg -
igé nye sebb da rab jai vol tak, ame lyek re a profi szín -
ház igaz ga tó nem saj nál ta a pénzt, hi szen az elôadás -
ra be té rô höl gyek di vat irán ti kí ván csi sá gát is ki 
kel lett elé gí te ni. A jel me zek és a dísz let nem kis ré -
szét emész tet ték fel a szín pad ra ál lí tan dó da ra bok 
költ ség ve té sé nek, és a szín há zi la pok elô sze re tet tel 
fog lal koz tak ez zel a té má val. Ope rett nél nem csak 
az a fon tos, ki játssza ben ne a fô sze re pet, ki lesz 
pri ma don na, ha nem az is, mi lyen ru há ban ének li, 
játssza, tán col ja vé gig a sze re pét. A ru ha, a toa lett 
majd  nem olyan je len té keny té nye zô je az ope rettnek 
és si ke ré nek, mint a ze ne és a szö veg, és így egyál -
ta lá ban nem le het ér dek te len, mi lyen ru hák ban fog 
meg je len ni a Ki rály Szín ház szín pa dán Lábass Juci. 
– han goz tat ta egy cikk író a Szín há zi Élet ben.”34 

A szín ház ba já rás ez idô tájt már nem csak szó -
ra ko zás sá, de tár sa dal mi ese ménnyé, stá tus szim -
bó lum má is vált. Ez az ál lí tás egy be vág Th. W. 
Ador nó el hí re sült mon dá sá val: „az ope rett on to ló -
giá ja azo nos len ne a kon fek cióé val” – ír ta kis sé le -
né zôen a Könnyû ze ne cí mû esszé jé ben a nem zet kö -
zi hí rû ze ne esz té ta, szo cio ló gus.35 

Két ség te len, hogy e mû faj esz té ti kai be so ro lá sa, 
könnyû vé mi nô sí té se, vagyis mi nô sé gi megíté lé se 

33 Mol nár Gál Pé ter, Ma dame An got, in Mol nár Gál Pé ter, i. m. 12–13. 
34 Har gi tai Do rottya, Egy fél par ti tú ra Liszt tôl töb bet ér?, Elôadás „A bû vö let vi lá ga” cí mû ze nés-tu do má nyos kon fe ren cián 

Kál mán Im re szü le té sé nek 125. év for du ló ja al kal má ból, a Habs burg Tör té ne ti In té zet, Oszt rák Kul tu rá lis Fó rum, Bu da -
pes ti Ope rett szín ház ren dez vé nye, 2007. ok tó ber 20. Ké zi rat. 

35 Th. W. Ador no, Könnyû ze ne, in uô. Ze ne, fi lo zófia, tár sa da lom – esszék (ford.: Tan do ri De zsô), Bu da pest, Gon do lat, 1970. 411.
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mind máig vi ták ke reszt tü zé ben áll, a jó ope rett 
azon ban nem szi no ni má ja az igény te len szó rako -
zás nak. MGP vé del mé re kel a mû faj nak: „Az ope -
ret tek me sé je sza ka dat lan is mét lô dik. Mint ha egy -
vég té ben egyazon ope ret tet lát nánk, csu pán más 
né ven szó lít ják egy mást a sze rep lôk. Va ló ban a zene 
ten né annyi ra megun ha tat lan ná a mû fajt? De hiszen 
a ze ne is ugyanaz min dig. Is me rôs me ló diák, meg -
szo kott dal lam cso por tok elé gí tik ki a fü le ket (…). 
Kell te hát a ze nén kí vül is len nie va la mi mé lyebb 
ha tás me cha niz mus nak, ame lyik ennyi em ber re, 
ennyi or szág ban és ilyen tar tó san, el lenáll ha tat la -
nul hat ni ké pes. A giccs ez – vág ják rá so kan, és 
ev vel ki tér nek a meg fon tolt vá lasz elôl. Mi a giccs? 
A drá ma iro da lom nagy ér té keit csu pán egyet len 
haj szál vá laszt ja el a giccs tôl. Ha ala po sab ban meg -
vizs gál juk az ope rett lib ret tó kat, ta pasz tal hat juk: 
kli sé vel dol goz nak, ez a kli sé azon ban vé gig kí sé ri 
a szín há zat az óko ri ko mé diák tól kez dô dôen.”36 

Fé nyes Sza bolcs, aki a mo dern ope rett, a kö zel -
múlt utol só nagy ma gyar ope rett szer zô je volt, a jól 
meg írt me ló diá ban lát ja a mû faj nép sze rû sé gé nek, 
slá ger ré vá lá sá nak kul csát. „Az ope rett nagy 
mesterei mû vü ket nagy mû gond dal épí tet ték fel, 
füg get le nül at tól, hogy szép me ló diá kat ír tak. 
Strauss, Offen bach, Mil lö cker mes te ri mó don épí -
tik fel a finá lé kat és az együt te se ket, te het sé ge sen 
és ma gas tech ni ká val ját sza doz nak szép me ló diáik -
kal. Mi kor ezek a me ló diák a szö veg könyv bi zo -
nyos ré szei nél vissza  jön nek, nem csak olyan sab -
lo nos re mi ni szen ci ák, ha  nem a szö veg könyv meg -
fe le lô pont ján ér zel mileg dön  tôen meg fog ják a né -
zôt. Ez a ki tû nô össz hang a lib ret tó val, to váb bá ez 
a te het sé ges épít ke zés biztosít ja ezek nek a me ló -
diák nak hal lat lan nép sze rûségét.”37 

 
A ma gyar ope rett mint mo nar chi kus je len ség:  

Le hár és Kál mán ope rett jei 
 

 „AMo nar chia óriá si ope rett ter mé sé bôl kiemel -
ke dik há rom ab szo lút re mek mû: A de ne vér, 
A víg öz vegy és A csár dás ki rály nô. Há rom da -

rab, mely nek min den egyes ze ne szá ma tö ké le tes, egy 
pil la nat nyi em be ri hely ze tet, vi szonyt, ér zést egyedi 
me lo di ká val ar che ti pi kus ér vény re eme lô sláger.”38 

Aho gyan a fen ti idé zet ben Fo dor Gé za is meg -
álla pít ja, „ab szo lút re mek mû vük kel”, A víg öz vegy -
gyel és A csár dás ki rály nô vel a ma gyar ope rett két 
leg nagyobb, elévül he tet len és kor sza kos je len tô sé -
gû ze ne szer zô je, Le hár Fe renc és Kál mán Im re vég -
ér vé nye sen beír ta ma gát a ze ne iro da lom nagy jai 
kö zé. Élet rajzi ada taik ér de kes egy beesé se, hogy 
ok tó ber 24-e Lehár Fe renc ha lá lá nak és Kál mán 
Im re szüle té sé nek egy beesô nap ja (Le hár 1870. áp -
ri lis 30-án szü le tett, 1948. ok tó ber 24-én halt meg, 
Kál mán 1882. októ ber 24-én szü le tett, 1953. ok -
tó ber 30-án halt meg). Ez az ér de kes ség ad ta az ap -
ro pót a kez de mé nyezôk nek, köz tük a Bu da pes ti 
Ope rett szín ház igaz ga tósá gá nak, hogy 2002-tôl 
min den év ok tó ber 24-én ün ne pel je meg a Ma gyar 
Ope rett Napját, amely azóta hi va ta lo san is elis mert 
kul tu rá lis évfor du ló lett. Egyes „el ra gad ta tott” 
vélemé nyek sze rint nem mú lik el nap a vi lá gon, 
amikor A csár dás király nôt vagy A víg özve gyet vala -
hol ne ját sza nák. Ha az em ber utá na néz a szer zôi 
jo gi ügy nök sé gek adatai nak, ki de rül számára, hogy 
ez a megál la pí tás nem is jár messze az igaz ság tól. 
Pus kás után Kál mánt tartják a legis mer tebb ma -
gyar nak a nagy vi lág ban, Le hár mû veit pe dig nagy -
hí rû ope ra há zak sem res tel lik mû sor ra tûz ni, és mai 
mé dia sztár opera  éne ke sek tartják re per toár jukon 
Le hár és Kál mán leg hí re sebb meló diáit, a Vágyom 
egy nô utánt vagy az Ajk az aj kon sze rel mes duettjét, 
a Mondd el, hogy imá dom a pes ti nôket vagy a Hej, 
cigányt és Ma ri ca vagy Szil via be lé pôit. Máig fo lyik 
a vi ta az oszt rá kok kal, akik (akár csak Liszt Ferencet 
a né me tek) Kál mánt és Le hárt ma gu ké nak tu laj do -
nít ják, pe dig e ze ne szer zôk, ha szár ma zá suk ról val -
lot tak, mind ket ten ma gyar nak tar tot ták ma gu kat. 

„Kál mán Im re, aki a Ba la ton-men ti fa lu ból hosszú 
utat meg té ve lett vi lág hí rû, mind vé gig ma gyar nak 
tar tot ta ma gát, ma gya ros dal la mai val tet te a bé csi 
ope ret tet össz mo nar chi a i vá. Ma gyar sá gát nem ta -
gad ta meg azután sem, hogy a há bo rú elôt ti évek -
ben kény te len volt Eu ró pát is el hagy ni a ná ci fenye -
ge tett ség miatt.”39 

„Mi lyen nem ze ti sé gû a Szlo vá kiá ban szü le tett bé -
csi mes ter, Le hár? Oszt rák vagy ma gyar, vagy oszt -
rák–ma gyar? (…) »Aló lí rott Le hár Fe renc (…), aki 
1870. évi áp ri lis 30-án Ko má rom ban szü let tem (…

36 Mol nár Gál Pé ter, Miért elévül he tet len az ope rett?, in Mol nár Gál Pé ter, i. m. 7–9. 
37 Fé nyes Sza bolcs hoz zá szó lá sa, Az ope rett kér dé sei rôl. A Fô vá ro si Ope rett szín ház an két ja. 1954. de cem ber 14–15-én, 

in Szín ház mû vé sze ti írá sok 5., Bu da pest, Ma gyar Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség, 1955. 21. 
38 Fo dor Gé za, Gla va ri Han na a Nagy me zô ut cá ban, Élet és Iro da lom, 2008. de cem ber 21. 22. 
39 Har gi tai Do rottya, Egy fél par ti tú ra Liszt- tôl töb bet ér?, Elôadás, Ké zi rat.
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) ma ga mat (…) ed dig is ma gyar ál lam pol gárnak tar -
tot tam, és min dig ar ra tö re ked tem, hogy mint ma -
gyar mû vész ha zám nak be csü le tet sze rez zek.«”40 

Pá lya kez dé sük rôl az aláb bia kat ol vas hat juk Ha -
nák Pé ter ta nul má nyá ban. Le hár Fe renc cel kez di, 
aki nek he ge dû já té kát fiata lon még Brahms és 
Dvořák is meg hall gat ta: „Ap ja ze nész volt, ka to na -
ze ne kar kar mes te re, csa lád já val be jár ta az egész Mo -
nar chiát, szü lô he lyé tôl, Ko má rom tól Ko lozsvárig, 
Prá gá tól Sza ra je vóig. (…) Ze nei te het sé ge ko rán ki -
bon ta koz ván, a fiatal Le hár a prá gai kon zer va tó -
rium ban ta nult, ott Dvořák nagy tisz te lô je lett. He -
ge dûs nek ké szült, de ha ma ro san ap ja nyom do kába 
lé pett, 12 évig kar mes ter ke dett a had se reg ben. (…
) Ez a Mo nar chi a- szer te nép sze rû in téz mény ugyan -
csak in te gra tív sze re pet töl tött be. A ka to na kar mes -
ter nek is mer nie kel lett min den mû fajt, a bé csi 
újdon sá go kat, a he lyi folk lórt, a tö meg kul tú ra íz -
lés vál to zá sait. Ez az is ko la elô se gí tet te Le hár felíve -
lô kar rier jét.”41 Majd Kál mán Im ré vel foly tat ja, aki 
a Ze ne aka dé mián Bar tók és Ko dály év fo lyam tár sa -
ként ta nul ta a kom po ná lást és a hang sze re lést: „A va -
gyo nos ke res ke dô csa lád Kál mán gye rek ko rá ban 
tönk re ment, így a te het sé ges if jú ne he zen küsz köd -
te vé gig az aka dé miai éve ket. Zon go ris ta sze re tett 
vol na len ni, de eb ben kró ni kus izom gyul la dása 
megaka dá lyoz ta. Pénz szer zés re ma radt a ze ne szer -
zés, fô ként az ope rett. Ope rett jei nek „iden ti tá sa” 
össz mo nar chi ai – bô sé ges ma gyar fû sze re zés sel. 
Szín te rük a Mo nar chia, sze rep lôik her ce gek, bárók, 
ka to nák, pol gá rok, ci gá nyok. Az el sô si ker da ra bok, 
a Ta tár já rás, a Ci gány prí más ze nei anya ga a val cer, 
az in du ló, a san zon, a ci gány ze ne, éppúgy, mint 
a leg na gyobb si ker da ra bé, a Csár dás ki rály nôé.”42 

Le hár sze rint a mes ter ség be li tu dás meg szer zé -
se a leg fon to sabb. „Sem az ope ra, sem az ope rett 
mû fa já ban nem le het so ha si kert elér ni kor lá tolt te -
het ség gel és fá rad sá gos, ke mény mun ka nél kül. Az 
ope rett mû fa já ban a leg ke vés bé, hi szen itt a mû -
vész mes ter ség és a tech ni ka tel jes kö rû bir tok lá sán 
túl más is kell, ami azon ban nem meg ta nul ha tó: az 
öt le tes dal lam. Ér zé sem sze rint te hát hi bás és igaz -
ság ta lan, s ráadá sul árt a ze né nek is, ha a leg több 

ze ne aka dé mia al sóbb ren dû mû faj ként ér té ke li az 
ope ret tet, leg fô kép pen a mo dern ope ret tet.”43 

Jól vá lasz tott te hát a The a ter an der Wien ma -
gyar szár ma zá sú igaz ga tó ja, Kar czag Vil mos, aki va -
la me lyest is mer te Le hár ko rai kom po zí cióit, amikor 
ôt kér te fel egy öt le te sen megírt lib ret tó, a L’At ta ché 
(a ké sôb bi cí mén A víg öz vegy) meg ze né sí té sé re. 
Akár csak az elôb biek ben Fo dor Gé za zene kri ti kus, 
Csá ky Mó ric is a bé csi–ma gyar ope rett emb le ma ti -
kus mû vé nek mi nô sí ti A víg öz ve gyet, Ha nák Pé ter 
pe dig Le hár ze ne szer zôi pá lya fu tá sa meg ha tá ro zó 
da rab já nak tart ja: „Mi az új sze rû, az el bû vö lô A víg 
öz vegy me sé jé ben? (…) az egész lib ret tó ban je len -
tôs az újí tás: a bie der meier ál sze mé rem és ér zel gôs -
ség el tû nik, he lyét fri vol nagy vá rosi kö tet len ség, me -
ré szebb hu mor, a ka pi ta lis ta ál morál, a há zas ság, a 
po li ti ka kri ti ká ja vált ja fel. (…) A darab ab szo lút új -
don sá ga ab ban a me rész le le mé nyes ség ben rej lik, 
amellyel a cse lek mény vib rá ló ér zékiségét ze nei leg 
ér tel me zi. A me ló diák más ról sem szólnak, mint 
vágy ról, szen ve dély rôl, sze rel mes ke dés rôl. Ám de 
ezek meg fo gal ma zá sa új sze rû, for ma bon tó. Sza ba -
don vál to gat ja a dúr és a moll hang ne met, a mo -
dern ze nei ha tá so kat. Han na be lé pô je pél dául ma -
zur ká val kez dô dik, de egy pá ri zsi las sú ke ringô vel 
fe je zô dik be. A Vil ja- dalt, ezt a lá gyan ér zel mes ro -
mán cot a ze ne kar csú fon dá ros felütés sel zár ja. Le -
hár nyil ván olyan hang zá so kat hasz nált, ami lye ne -
ket De bus sy nél, Mah ler nál is mert meg. Az operett 
for má li san Pá rizs ban ját szó dik, de ez a fiktív couleur 
lo cal csak a hom lok zat, amely mö gött Bécs és Közép-
Eu ró pa élet va ló sá ga hú zó dik meg. Az elag gott arisz -
tok rá cia ki ne ve té se, a vér mes »ha zafi ság« ka ri kí ro -
zá sa, a sze rep lôk, ma ga a hôs nô, Han na, ta lán pes -
tiek, prá gaiak, zág rá biak – de leg fô kép pen bé csiek. 
»Vagyis: a Le hár Fe renc da rab ja im már nem ope -
rett, ha nem kor tör té ne ti ese mény, az idôk szel le -
mé nek meg nyil vá nu lá sa, csak nem fo ga lom« – lel -
ke se dett A Hét kri ti ku sa. (…) A víg öz ve gyet 1905 
de cem ber vé gén mu tat ták be Bécs ben. Az el sô év -
ti zed ben négy száz szor, Bu da pes ten száz öt ven szer 
ját szot ták. Bu da pest, az eu ró pai nagy vá ros szí vé be 
fo gad ta a von zó, ér zé ki, re mek han gú öz ve gyet.”44 

40 Mol nár Gál Pé ter, A víg öz vegy. Rész let Le hár Fe renc nek a belügy mi nisz ter hez írt le ve lé bôl, 1905. már cius 31., in Molnár 
Gál Pé ter, i. m. 106. 

41 Ha nák Pé ter, A bé csi és a bu da pes ti ope rett kul túr tör té ne ti he lye, Bu da pes ti ne gyed, 1997 nyár–ôsz. 23. 26. 
42 Ha nák Pé ter, A bé csi és a bu da pes ti ope rett kul túr tör té ne ti he lye, Bu da pes ti ne gyed, 1997 nyár–ôsz. 26. 
43 Ot to Schnei de reit, i. m. 230. 
44 Ha nák Pé ter, A bé csi és a bu da pes ti ope rett kul túr tör té ne ti he lye, Bu da pes ti ne gyed, 1997 nyár–ôsz. 24–25.
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A ma gyar ope rett ad dig so ha nem lá tott si ke -
rérôl MGP a kö vet ke zô ket ír ja: „1906. no vem ber 
27-én mu tat ták be a bu da pes ti Ma gyar Szín ház ban 
A víg öz ve gyet, és 1907. már cius 6-án es te nagy, vil -
lany kör ték bôl ki ra kott 100-as szám hir det te a szín -
ház hom lok za tán a ju bi leu mot. Oda benn föl vi rág -
zott a nézô tér. (…) Ba bér er dôcs ke kö ze pén áll va 
ma ga Le hár ve zé nyel te a ze ne kart. Az édes ze né -
hez a di rek ció fi gyel mes sé gé bôl va la mennyi né zô 
aján dé kul kapott egy Le hár-arc kép pel dí szí tett Kug -
ler- bon bont. (…) A víg öz vegy ma ga lett a meg tes -
te sült bé csi operett.”45 

Bat ta And rás ze ne tör té nész Le hár Fe ren cet a 
k. u. k. mo nar chia ze ne szer zô jé nek ti tu lál ja és mi -
nô sí té sé ben odáig el megy, hogy ki je len ti, ô 
teremtet te meg a koz mo po li ta ope ret tet, ô kom po -
nált elô ször olyan dal la mo kat, ame lyek fô vá ro sok 
kö zött cir ku lál hat tak, min de nütt ott hon ra ta lál hat -
tak.46 

De nem csak a ze né nek, a lib ret tó nak is nagy 
sze re pe volt ab ban, hogy ilyen ra ké ta gyor sa ság gal 
lett nép sze rû ez a mû faj, mert az em be rek azon nal 
megér tet ték a szö ve gek üze ne tét. Csá ky Mó ric a kö -
vet ke zô ket ír ja A víg öz vegy po li ti kai „át hal lá sai ról”: 
„A víg öz vegy ben áb rá zolt po li ti kai és tár sa dal mi 
miliô va ló ban nem le he tett ide gen a szá zad for duló 
bé csi kö zön sé ge szá má ra. Ott van elô ször is a 
cselek mény hely szí ne: Pon te ved ro ál lam pá ri zsi kö -
vetsége. »Pon te ved ro«, Mon te ne gro bal ká ni ál lam 
ne vé nek – ta lán az ál la mi cen zú ra ren del ke zé se 
miatt – el tor zí tott vál to za ta, ez pe dig az el ma ra dott 
or szág szi no ni má ja volt, amely ben »ata visz ti kus«, 
elavult fél-ab szo lu tisz ti kus, azaz mo dern ség elôt ti 
ál lapotok ural kod tak, s ame lyet a saj tó új ra meg új -
ra a »ne vet sé ges ség jel ké pe ként« áb rá zolt (…). A víg 
öz vegy po li ti kai és tár sa dal mi hát te re te hát sem mi -
képp sem a fan tá zia szü le mé nye volt, ha nem va ló -
ban meg fe lelt Mon te neg ró nak és va lós po li ti kai-
tár sa dal mi ál la po tai nak (…). Ho gyan vi szo nyul A 
víg öz vegy ben megéne kelt Vil ja ere de ti min ta ké pé -
hez? (…) A víg öz vegy sze rep lôi nek ne ve sem pusz -
ta ki ta lá lás volt. (…) I. Pet ro vics- Nye gos Da ni lo 
her ceg 1852-ben elér te, hogy Auszt ria és Oroszor -
szág elis mer je her ce gi cí mét, és így Mon te neg rót 
ön ál ló her ceg ség gé emel te. (…) Da ni lo, Gla va ri, 
Nye gos (…), Ce ta (…) nem volt ki ta lált név (…). 

Mindeze ken túl me nôen ezek nek a ne vek nek és ma -
gá nak az or szág nak to váb bi rejt je le zett mon da ni -
va ló ja is volt (…). Ta lán nem nagy me rész ség fel -
té te lez ni, hogy pár hu za mok ta lál ha tók Mon te ne -
gro és a du nai Mo nar chia kö zött, hogy »Pon te ved -
ró«-ban a Mo nar chia po li tikai és tár sa dal mi 
ál la po tai ra le he tett ráis mer ni. Fon tos nak tar tom, 
hogy kiemel jük A víg öz vegy szel le mes gú nyo ló dá -
sá nak ezt a ket tôs sík ját. (…) az ope rett ál ta lá ban, 
a bé csi ope rett pe dig kü lö nö sen gyak ran élt ez zel 
a ket tô zött iró niá val. (…) az a vé le mény, mi sze rint 
a szá zad for du ló ope rett jei, így A víg öz vegy is, el sô -
sor ban az »ide gent« tet ték ne vet sé ges sé, nem ér zé -
kel te tény le ge sen má sod la gos, rej tett, va ló já ban iga -
zi funk ció ju kat és mon dan dó ju kat: vagyis (…) a 
»ha zai« ál la po tok köz ve tett kri ti ká ját és ki gú nyo -
lá sát. (…) Lé on, a szö veg könyv író és Le hár, a ze -
ne szer zô máris elér te cél ját: hi szen ôk nem Pon te -
ved ro- Mon te ne grót, ha nem a ho ni oszt rák, azaz 
ká ká ni ai ál la po to kat akar ták a cse lek mé nyé ben és 
ze nei leg pel len gér re ál lí ta ni. A kö zön ség va ló szí -
nû leg gyor san fel fog ta ezt az iro ni kus elide ge ní tést, 
és megér tet te, hogy ez zel rej tet ten a ha zai ál la po -
to kat bí rál ják; lel kes, el ra gad ta tott fo gad ta tás sal há -
lál ta meg ezt az egy mást so ro zat ban kö ve tô több 
mint négy száz elôadá son.”47 

Bat ta And rás a da rab ak tu ál po li ti kai vo nat ko zá -
sai mel lett kieme li, hogy szel le mi sé ge er köl csi sza -
ba dos sá got su gall, s en nek ero ti kus ol da lá ra is rá -
vi lá gít. „És még va la mit hoz nak az or feum lá nyok, 
a gri zet tek: ko ráb bi ope ret tek nél ken dô zet le nebb, 
bu jább ero ti kát. Of fen bach nál két ér tel mû cél zá sok 
és co cot te -ok (a ki fe je zés ere de ti ér tel mé ben: kacér 
hölgy, tyúk) me rí tet ték ki az ope rett e fon tos al ko -
tó ré szét, Strauss nál pi káns hely ze tek és él ve teg, lassú 
val ce rek hó dol tak Éros nak, Le hár ma gát a sze xua -
li tást kom po nál ta meg. A víg öz vegy leg hí re sebb 
szá mát, az el sô fel vo nás val cer-duett jét csak a frakk 
és az es té lyi ru ha kü lön böz te ti meg a pri mi tív tör -
zsek pá ro so dá si rí tu sá tól (…). A val cer las sú tem -
pó ban, alig rit mi zál va, egyen le tes hosszú han gok -
kal kez dô dik, Da ni lo kö rül tán col ja Han nát, „majd 
be ke rí ti ál do za tát”, hip no ti zál ja, míg nem az ön tu -
dat la nul átad ja ma gát a ze ne rin ga tó ha tal má nak. 
Ek kor hir te len át csap a ke rin gô a szen ve dély ze né -
jé be (…). A má mor fel tar tóz tat ha tat lan.”48 

45 Mol nár Gál Pé ter, A víg öz vegy, in Mol nár Gál Pé ter, i. m. 108. 
46 Bat ta And rás, i. m. 72. 
47 Csá ky Mó ric, i. m. 79. 82–84. 
48 Bat ta And rás, i. m. 88. 
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Csá ky Mó ric a mû ero ti kus vo nat ko zá sait feltárva 
megál la pít ja az al ko tói szem lé let for ra dal mi sá gá -
ban úgy a fér fi-nô kap cso la tok, mint a sze xua li tás 
áb rá zo lá sá nak te rén: „Ho gyan ala kult ki az ero ti ka 
új ér té ke lé se? A XIX. szá zad fo lya mán kez dett meg -
vál toz ni a ne mek vi szo nyá ról és a pol gá ri há zas ság -
ról al ko tott fel fo gás. A tra di cio ná lis vi sel ke dé si nor -
mák ál tal sza bá lyo zott há zas ság megen ge dett a férj -
nek bi zo nyos há zas sá gon kí vü li sze xuá lis kap cso -
la to kat, a nôt mindazonál tal passzí van alá ren delt 
hely zet be kény sze rí tet te fér je mel lett. Mi köz ben az 
idáig csakis a férj nek volt elô jo ga a sze xuá lis kielé -
gü lés. (…) a XIX. szá zad vé ge óta ér vény re ju tott 
az a felis me rés, hogy a nô nek is van nak sze xuá lis 
igé nyei, ame lyek nek kielé gí té sét jo ga van meg köve -
tel ni a fér fi tól (…). A víg öz vegy ben tel je sen nyíl tan 
és ken dô zet le nül hir det ték a »nyi tott sá got«, a há -
zas ság és a sze xua li tás új fel fo gá sát. A víg öz vegy te -
hát tö ké le te sen meg fe lelt a mo dern sé get rep re zen -
tá ló if jú ság men ta li tá sá nak, Bécs ben is.”49 

De tér jünk át Kál mán Im re ze ne szer zôi pá lyafu -
tá sá nak mél ta tá sá ra. Hasl ma y er pro fesszor sze rint 
Le hár A víg öz ve gyé nek si ke re dön tôen be fo lyá solta 
Kál mán in du lá sát: „A víg öz vegy 1905. de cem ber 
25-én meg tar tott pre mier je azt bi zo nyí tot ta, hogy 
egy kom po nis ta a Mo nar chia Laj tán tú li ré szé bôl 
el sô ként, mind stí lu sá ban, mind szó kin csé ben, 
mind jel zés rend sze ré ben oly mes te rien ural ta az ere -
de ti leg bé csi nek szá mí tó mû fajt, hogy A víg özvegy 
máig a vi lág szer te leg töb bet ját szott ope ret tek egyi -
ké vé avan zsált. Össze fog lal va ezt az imént vá zolt 
fel ve tést meg koc káz tat hat juk azt a meg fo gal ma zást, 
hogy Kál mán Im re bé csi de bü tá lá sá hoz a ta laj 
éppen ség gel elô ké szí tett nek lát szott. 1909. ja nuár 
22-én ke rült be mu ta tás ra a Herbst ma nö ver a 
Theater an der Wien- ben, mely az épp egy év vel 
aze lôtt Buda pes ten be mu ta tott Ta tár já rás adap tált 
vál to za ta volt. Az elôadás átütô si ke re, mint az oly 
gyak ran megesik, az est „sztár já nak”, eb ben az eset -
ben a le gen dás éne kes szí nész nek, Max Pal len ber -
gnek szólt, aki nek a gyak ran megis mé tel te tett, eh -
hez az elôadás hoz hoz zá kom po nált »Löbl«-kup lé -
ja sze ren csés mó don hang hor do zón fenn ma radt. 
Kál mán és a J. Wil helm–F. Grün baum al kot ta li -
bret ti sta duó ja ügye sen rea gált er re a ki hí vás ra, és 
1912. ok tó ber 11-én a Jo hann Strauss The a ter ben 

be mu tat ták a Ci gány prí mást, Kál mán el sô Bécs szá -
má ra kom po nált ope rett jét. (…) az est »sztár ja« 
eb ben a da rab ban Ale xan der Gi rar di volt, és an nál 
is in kább az volt, mert az ope rett cse lek mé nyét ura -
ló ge ne rá ciós konflik tust 62 éves éne kes szí nész -
ként sa ját sze mé lyé ben kí ván ta meg je le ní te ni. Va -
ló ban Rácz Pa li ma radt az utol só nagy ope rett sze -
rep, me lyet Gi rar di ala kí tott. Kál mán te hát – anél -
kül, hogy ez zel az ô ma gyar kul tu rá lis ha tá sát a 
leg cse ké lyebb mér ték ben is két ség be von nánk – 
vég le ge sen bé csi ope rett-kom po nis tá vá avan zsált, 
és az a me lan ko li kus fá tyol, ami az egy ko ri ci gány -
prí más Stra divari já tól va ló bú csú ját kö rül leng te, 
Kál mán összes to váb bi Bécs bôl in du ló vi lág si ke ré -
ben érez he tô ma radt, sôt azok véd je gyé vé vált: A 
csár dás ki rály nô (1915), A hol lan di me nyecs ke (1920), 
A ba ja dér (1921), Ma ri ca gróf nô (1924), A cir kusz -
her ceg nô (1926), A csi ká gói her ceg nô (1928), A mont -
martre-i ibo lya (1930) és vé gül az Ör dög lo vas 
(1932).”50 

A nagy kö zön ség min den bi zonnyal Kál mán Imre 
leg nép sze rûbb da rab já nak, ha nem a ma gyar operett -
iro da lom legis mer tebb mû vé nek A csár dás király nôt 
tart ja. Ha nák Pé ter tör té nész szem mel éle sen lát ja 
azt a kul túr tör té ne ti el lent mon dá sos sá got, amit 
A csár dás ki rály nô be mu ta tó já nak ha tá sa egy vi lág -
ren gés kö ze pet te oko zott: „A Csár dás ki rály nôt elô -
ször Bécs ben mu tat ták be, 1915 no vem be ré ben, 
egy év vel ké sôbb Bu da pes ten. Ek kor az olaszországi 
Ison zó fron ton a fél mil liót meg ha lad ta a ha lot tak 
és csak nem az egy mil liót a se be sül tek szá ma. Nem 
fel há bo rí tó, ha nem na gyon is ért he tô, hogy a fordu -
la tos, dal lam- és öt let gaz dag, de rû vel te li ope rett 
óriá si si kert ara tott a há bo rú tól, gyász tól, na pi mizé -
riák tól súj tott kö zön ség ben, amely oly kor ne vet ni 
és fe lej te ni akart. Ezért ír hat ta az egyik bé csi kri ti -
ku sa: »Az egész vi lág két do log tól vissz han gos: 
az ágyú dör gés tôl és a Csár dás ki rály nô si ke ré tôl.« 
»A me ló diák, ame lyek szí vünk ben to vább ze nélnek, 
úgy fon ják kö rül lel kün ket, mint a cso da vi rá gok 
illa ta« – ír ta a Szín há zi Élet tu dó sí tó ja. »Kál mán Imre 
(…) bû vész (…). A ze né je min den bá na tot messzire 
ûz, és nagy sze rû sze re lem rôl re gél (…). Úgy hi -
szünk ne ki, mint kis gyer mek tün dér me sét mondó 
édes any já nak« – »Csu pa vér for ra ló ma gyar rit mus, 
ma gyar nó ta, csil lo gó hang sze re lés. – így a Bu da -

49 Csá ky Mó ric, i. m. 112. 115. 
50 Dr. Ha rald Hasl ma y er, Nézz le a Lánc híd ra, s a vén Du ná ra… – Kál mán Im re a bé csi ope rett kon tex tu sá ban (ford.: Ba log 

Éva), ké zi rat.
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pes ti Hír lap – Leg na gyobb ér de me, hogy a ma gyar 
nép dal bû vös han gu la tai val, lük te tô szi laj sá gá val 
fris sí ti fel az ope ret tet, amely nek vér ke rin gé se már 
eler nyedt (…) az édes kés bé csi szen ti men ta liz mus -
tól.« Nem ennyi re el ra gad ta tott a Pesti Hír lap kri -
ti ku sa. Kál mán felál doz ta mû vé sze tét »ol csó ha tá -
sok ér de ké ben (…) az egye dül bol do gí tó nép sze -
rû sé get te kint ve fô cél nak. Amió ta Bécs be köl tö zött, 
át ved lett Em me rich Kal man ná.« Eb ben a mû vé ben 
is van sok epe de zô bé csi ke ringô, »eze ket az Em -
me rich ír ta, de van ben ne sok ér té kes, han gu la tos 
ma gyar mu zsi ka is, ezek a Kál mán mû vei«.”51 

Mol nár Gál Pé ter A csár dás ki rály nôt a kö vet kezô -
kép pen mi nô sí ti: „Leg fôbb ex port ope ret tünk be -
ho za ta li áru cikk. A bé csi ter mék cí mé ben ke vé lyen 
hir de ti ma gyar sá gát. Kál mán – Bar tók aka dé miai 
osz tály tár sa – nem a nép dalt he lyez te ze nei vi lá ga 
kö ze pé be, ha nem a ci gány ze nét. A ma gya ros cifrá -
za tú mû dalt. Kál mán ze né jé nek ma gyar sá ga 
Brahms ból bon ta ko zik ki. Jo hann Strauss 100 év -
vel ko ráb ban a ke rin gô bôl szer ve zett új szín há zi 
ze nei for mát. S mi ként a Straus sok a szó ra ko zó he -
lyek dal la mait fi no mí tot ták szim fo ni kus és szín házi 
ze né vé, Kál mán úgy tet te a ká vé há zi ci gány ze ne 
ma gyar sá gát szín pa di-sza lon ké pes sé.”52 

A fen tebb idé zet tek bôl össze fog la lóan megál la -
pít hat juk, hogy a mû faj két zse ni jé nek pá lya kezdé -
sét az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia vi lá ga nem csak 
meg ha tá roz ta, de úgy ins pi rál ta, hogy mun kás sá -
guk egy más ra va ló ha tá sa sa já tos mû fa ji je len sé get, 
az úgy ne ve zett bé csi–ma gyar ope ret tet hoz ta lét re, 
amely nek okán vált ne vük vi lág hí res sé. 

 
A víg öz vegy – A Bu da pes ti Ope rett szín ház 

elôadá sai nak elem zé se 
 

 E b ben a fe je zet ben azt vizs gá lom, hogy mind -
azon megál la pí tá sok és mû fa ji jel lem zôk, ame -
lye ket dol go za tom ban ed dig is mer tet tem, ho -

gyan ké pe zôd nek le a szín ház csi ná lás, a szín pad ra 
ál lí tás fo lya ma tá ban az Ope rett szín ház kö zel múlt -
be li A víg öz vegy elôadá sai ban. Elem zé sem alap ja 
a mi se -en-scène vizs gá la ta és mód szer ta ni út mu ta -
tóul fel hasz ná lom Pat ri ce Pa vis Elô a dá se lem zés címû 
köny vét és H. T. Leh mann Az elôadás elem zé sé nek 

prob lé mái címû ta nul má nyát. Pa vis így vé le ke dik el -
mé le té rôl: „a mise -en-scène-t (…) egy struk tu rált és 
szer ve zett rend szer együt test – (…) nem rep re zen -
tá ció ba ol tott szö veg ként fog juk fel, ha nem olyan 
szín pa di pro duk ció ként, amely ben egy ren de zô nek 
min den ha tal ma és min den fel ha tal ma zá sa meg van 
ar ra, hogy az elôadás egé szé nek for mát és ér tel met 
ad jon.”53 

Leh mann így ér tel me zi a mi se -en-scène pa vi si 
teó riá ját: „Pa vis a kü lön bö zô je lö lô rend sze rek kö -
zöt ti kap cso lat lét re jöt té nek fo lya ma ta ként de fi niál -
ja (…) és – amennyi ben ezt a pub li kum (ál ta lá nos 
ér te lem ben) konk re ti zál ja – az elô a dá se lem zés tulaj -
don kép pe ni el mé le ti tár gya ként ha tá roz za meg.”54 

Az Ope rett szín ház gaz dag re per toár já ból azért 
esett a vá lasz tá som A víg öz vegy re, mert szín ház tör -
té ne ti ér de kes ség, hogy egy igaz ga tói pe rió dus ban 
ugyanazon mû nek két fé le ren de zé se ke rül szín pad -
ra. En nek oka, hogy Szi ne tár Mik lós 1995-ben be -
mu ta tott elôadá sát tíz si ke res év után a szín ház ál -
lan dó kop ro duk ciós part ne re, a Szent pé ter vá ri Zenés 
Ko mé dia Szín ház vet te át tel jes egé szé ben, de a buda -
pes ti mû vé sze ti ve ze tés, a ha zai és a kül föl di közön -
ség igény miatt, ra gasz ko dott ah hoz, hogy a mû vet 
to vább ra is a szín ház mû so rán tart sa. Egy új ren -
de zés mû vé szi leg új ki hí vást je lent, és fel te he tôen 
jót tesz az ope rett megújí tá sá ra va ló tö rek vé sek nek. 

Az össze ha son lí tá som alap jául szol gá ló szö veg -
köny vek a Bu da pes ti Ope rett szín ház arc hí vu mának 
sú gó pél dá nyai, ame lyek a dal szö ve ge ket is tar talmaz -
zák. Az elem zés hez fel hasz nál tam az elôadások ról ké -
szült egy ka me rás arc hív fel vé te le ket, ame lyek a szín -
ház hang- és kép arc hí vu má nak tu laj do nát képe zik, 
ezek ada tait az iro da lom jegy zék ben külön köz löm. 

Mind két ren de zést több ször lát tam „élô ben” is, 
je len vol tam a pre mie re ken és a felújí tá so kon, te -
hát tel je sí tet tem Pa vis egyik alap ve tô fel té te lét: „Szi -
go rúan vé ve csak ak kor be szél he tünk elem zés rôl, 
ha az elem zô sze mé lye sen, »élô ben«, va lós idô ben 
és he lyen – fel vé te lek vagy szem ta núk átala kí tó szû -
rô je nél kül – vett részt a rep re zen tá ción.”55 

A víg öz vegy Szi ne tár Mik lós ál tal ren de zett 
1995-ös be mu ta tó já nak szö veg köny vét Kál lai 
István dol goz ta át, a dal szö ve ge ket Ba ra nyi Fe renc 
ma gya rí tot ta. Dísz let ter ve zô Fe hér Mik lós, jel mez -

51 Ha nák Pé ter, A bé csi és a bu da pes ti ope rett kul túr tör té ne ti he lye, Bu da pes ti ne gyed, 1997 nyár–ôsz. 27–29. 
52 Mol nár Gál Pé ter, A csár dás ki rály né (1916), in Mol nár Gál Pé ter, i. m. 85. 
53 Pat ri ce Pa vis, Elô a dá se lem zés (ford.: Ják fal vi Mag dol na), Bu da pest, Ba las si, 2003. 12. 
54 Hans- Thies Leh mann, Az elôadás elem zé sé nek prob lé mái (ford.: Kiss Gab riel la), The at ron, 1999 tél–2000 ta vasz. 57. 
55 Pat ri ce Pa vis, Elô a dá se lem zés (ford.: Ják fal vi Mag dol na), Bu da pest, Ba las si, 2003. 12.
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ter ve zô Ke me nes Fan ni, ko reog rá fus Pe thô Lász ló, 
ze nei ve ze tô, kar mes ter Mak lá ry Lász ló volt. 
A 2001-es fel újí tá son a sze rep osz tás az ôs be mu ta -
tó hoz ké pest sok he lyen vál to zott. Az ak ko ri Da -
ni lo Har sá nyi Frigyes nyug díj ba vo nult, a Zé tát ját -
szó Ko ós Já nos és a Nye gust ját szó An tal Im re is 
ab ba hagy ták a vendég sze rep lést, a Va len cien ne-t 
és Cas ca dát ala kí tó Tere mi Tri xi és Bo zsó Jó zsef 
meg vál tak a szín háztól.56 

Ezt a pro duk ciót dol go za tom ban a to váb biak -
ban A-val je lö löm. 

Bé res At ti la ál tal ren de zett 2007-es elôadás szö -
veg köny vét Ari-Nagy Bar ba ra dol goz ta át, aki a sa -
ját jain kí vül Ba ra nyi Fe renc és Eör si Ist ván dal szö -
veg for dí tá sait is fel hasz nál ta. Dísz let ter ve zô Tú ri 
Er zsé bet, jel mez ter ve zô Fü zér An ni, ko reog rá fus 
Bo dor Jo han na, ze nei ve ze tô, kar mes ter Mak lá ri 
Lász ló, kar mes ter Sil ló Ist ván volt.57 

Ezt a pro duk ciót dol go za tom ban a to váb biak -
ban B-vel je lö löm. 

Leh mann ta nul má nyá ban az elem zés mód sze -
ré re a struk tú rá ban va ló gon dol ko dást ja va sol ja. 
„Az elô a dá se lem zés nek azon ban összes sé gé ben kell 
fi gye lem be ven nie a meg ren de zett do log ke re tét al -
ko tó ese mény va la mennyi struk tú rá ját: (…) a dra -
ma ti kus vagy nyel vi szö veg, a ren de zés szö veg és a 
per for mansz szö veg szint jei össze kap cso ló dá sá nak 
és köl csö nös vi szo nyá nak hár mas sá gát.”58 

A szí né szi ala kí tás elem zé sé nek fon tos sá gá ról 
pe dig megál la pít ja, hogy: „Az elô a dá se lem zés nek a 
szí nésszel kell kez dôd nie, hi szen ô áll a mi se -en-
scène köz pont já ban, s ar ra tö rek szik, hogy ma gá -
hoz emel je a rep re zen tá ció töb bi ré szét is. (…) 
a szín ház ban a szí né szek ér zel mei sem nem va ló -
sak, sem nem átél tek: min de nekelôtt lát ha tók, ol -
vas ha tók, s iga zod nak az ér zel mek meg je le ní té sé -
nek ha gyo má nyai hoz. Ezek a ha gyo má nyok hol 
a pil la nat pszi cho ló giai va ló szí nû ség-el mé le té hez 
tar toz nak, hol a já ték tra dí ció hoz, amely meg ha tá -
roz za az ér zel me ket és rep re zen tá ció ju kat.”59

Cse lek mény- és dal sor rend 
 

 M in de nekelôtt össze fog la lom a da rab cse lek -
mé nyét a je le net sor rend és a ze nei tü kör, 
a dal sor rend meg je lö lé sé vel.  

Pon te ved ro ál lam kasszá ja üres, mégis a pa rá nyi or -
szág pá ri zsi nagy kö vet sé gén a „fen sé ges Her ceg fen -
sé ges szü le tés nap ján” fo ga dást ad Zé ta Mir kó nagy -
kö vet. A ven dé gek, pénz em be rek, dip lo ma ták, vi -
lá gi és fél vi lá gi höl gyek, meg per sze arisz tok ra ták, 
együtt ün nep lik az év for du lót. 

Elô já ték / Együt tes: Nos, höl gyeim, s jó urak… / 
Mint szép ha zánk nak meg bí zott ját… (Se ba sti an 
Casca da, Zé ta Mir kó, kó rus) 

Az es té lyen sor ra megis mer jük sze rep lôin ket. 
Cas ca de, spa nyol külügyi he lyet tes ál lam tit kár, 
Bog da no vics kon zul fe le sé gé nek csap ja a sze let, 
St. Bri o che, belügyi he lyet tes ál lam tit kár, a szép 
Olga sze re tô je. Ro sil lon, a fran cia mi nisz ter el nök 
ka bi net fô nö ke, a ja va ko ra be li nagy kö vet fiatal fele -
sé gé vel, Va len cien ne- nel, foly tat sze rel mi vi szonyt. 

Duett: Nos, jöj jön hát, egy lé lek sincs…/ A paj zsom 
a tisz ta erény… (Va len cien ne, Ro sil lon) 

Zé ta Mir kó nagy kö vet kör mön font ter vet eszel 
ki. Meg hív ja az es tély re a fiatal és kö rül ra jon gott 
sze gény var ró lány ból dús gaz dag öz veggyé vált 
Glava ri Han nát, aki nek va gyo na mintegy húsz -
millió arany frank. 

Nye gus sal, a min den lé ben ka nál kö vet sé gi ír -
nok kal meg be szé li, hogy össze kell hoz ni az éj szaka 
csá szá rá val, a Ma xim ál lan dó ven dé gé vel, Da nilovics 
Da ni ló kö vet sé gi tit kár ral a mil lio mos öz ve gyet. 
Ho zo má nyá val meg ment he tô Pon te ved ro, ez a kis 
kö zép-ke let-eu ró pai or szág. 

Ha ma ro san megér ke zik a vár va várt ven dég és 
a csi nos öz vegy nek jó né hány lel kes ké rô je akad. 

Gla va ri Han na be lé pô je: Uraim! Elég!…/ Pá rizs -
ban én csak jö ve vény, és öz vegy is va gyok… (Gla va ri 
Han na, Se ba sti an Cas ca de, Ra o ul Sa int Bri o che, 
férfi kó rus) 

56 Fô sze rep lôk: Gla va ri Han na – Ka lo csai Zsu zsa/Sá fár Mó ni ka/Dé nes Ju dit, Da ni lo vics Da ni ló – Vi rágh Jó zsef/Nyá ri Zoltán/ 
Csen ge ry At ti la, Zé ta Mir kó – Pecz kay End re, Va len cien ne – Dé nes Ju dit/Cse rek lyei And rea, Ca mil le de Ro sil lon – Vadász 
Zsolt, Nye gus – Szir tes Gá bor, Ra o ul de Sa int- Bri o che – Pel ler Ká roly/Weil Ró bert, Se ba sti an Cas ca da – Flier La jos, Olga 
– Osz vald Ma ri ka/Szen di Szil vi, Kro mov – Ben kó czy Zol tán 

57 Fô sze rep lôk: Gla va ri Han na – Ka lo csai Zsu zsa/Sá fár Mó ni ka/Fischl Mó ni ka, Da ni lo vics Da ni ló – Dá niel Gá bor/Va dász 
Dá niel, Zé ta Mir kó – Hau mann Pé ter/Mi kó Ist ván, Va len cien ne – Lu kács Ani ta/Bu csi An na má ria, Ca mil le de Ro sil lon – 
Va dász Zsolt/Cse lócz ki Ta más, Nye gus – Sza bó P. Szil vesz ter/Mé szá ros Ár pád Zsolt, Ra o ul de Sa int- Bri o che – Pel ler 
Károly/Sza bó Dá vid, Se ba sti an Cas ca da – Ke ré nyi Mik lós Má té/Sán ta Lász ló, Ol ga – Kék ko vács Ma ra/Bó di Bar ba ra, 
Kromov – Jan tyik Csa ba/Dé zsi Sza bó Gá bor 

58 Hans- Thies Leh mann, i. m. 57. 
59 Uo.
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 Han na az ün ne pé lyes fo gad ta tás vi szon zá sául 
meg hív ja a tár sa sá got más nap ra ma gá hoz. Mi köz -
ben Zé ta és Nye gus Da ni ló ke re sé sé be fog nak, foly -
ta tó dik a tit kos pá rocs kák flört je, né mi asszo nyi 
fél té keny ség gel. Ezt za var ja meg vá rat la nul Da ni ló 
ér ke zé se. 

Da ni ló be lé pô je: Oh, sze rel me tes, szép ha zám…
/ Az Or feum ta nyám… (Da ni lo vics Da ni ló) 

A ta lál ko zás je le ne té bôl ki de rül, hogy Han na és 
Da ni lo va la mi kor sze ret ték egy mást. Ám a gróf nem 
ve het te el az ak kor még egy sze rû leányt, mi vel eb -
ben az eset ben kék vé rû csa lád ja ki ta gad ta vol na. 

Va len cien ne és Ro sil lon sze rel mi vi szo nya 
tovább mé lyül. En nek „kéz zel fog ha tó” bi zo nyí té -
ka az asz szony el vesz tett és rá néz ve komp ro mit -
tá ló le gyezôje. 

(Az ere de ti vál to zat ban itt Va len cien ne és Rosillon 
újabb sze rel mes duett je, Kál lai Ist ván átírá sá ban Olga 
és St. Bri o che tán cos ko mi kus–szub rett pár duettje: 
Még egy per cig sem állt a / Lá ba ilyen ôrült tán cot 
járt…, a Bé res–Ari-Nagy vál to zat ban itt a „tit kos pá -
rok” tán cos ko mi kus–szub rett né gye se kö vet kezik): 

Kvar tett: Miért is let tem sze re tôd, meg bû völt a csáb -
erôd… / El men nék én hoz zád, ba bám, ha es te vár nál 
rám… (Syl vi a ne, Ol ga, Se ba sti an Cas ca de, Ra o ul 
Sa int Bri o che) 

A fen tebb idé zett da lok beik ta tá sá val mind két 
vál to zat csak nyert, mert az ere de ti da rab ban nincs 
tán cos ko mi kus–szub rett pár. Kál lai Ist ván írói lele -
mé nye, ami hez az ih le tet Osz vald Ma ri ka ad ta, 
hogy Kro mov né Ol ga sze re pét fel na gyí tot ta, töb -
bek kö zött az zal, hogy rá ru ház ta Va len cien ne tán -
cos nôi múlt ját, és adott egy-egy je le ne tet St. Bri o -
che- sal és Nye gus sal. Ezt a jól be vált dra ma tur giai 
fo gást vit te to vább Ari-Nagy Bar ba ra a ko mi kus pá -
rok meg ket tô zé sé vel. 

To vább bo nyo lít ja a hely ze tet, ami kor az „Imá -
dom!” felira tú le gye zôt a fél té keny Kro mov meg ta -
lál ja, de azt sa ját fe le sé gé nek tu laj do nít ja, és bi zo -
nyí té kul Zé tá nak odaad ja. 

Da ni lo a nagy kö vet elôtt vi lá gos sá te szi, hogy 
még ha zafias kö te les ség bôl sem haj lan dó csa tá ba 
in dul ni az öz vegy ke zéért. Csu pán annyit vál lal, 
hogy el szánt mó don min den pá ri zsi lé hû tôt elüldöz 
Han na mel lôl, hogy vé gül is pon te ved rói fér jet 
válasszon ma gá nak. 

Han nát to vább ra is kö rül ra jong ja a fér fi se reg, 
ül dö zé sük a Hölgy vá lasz je le net ben te tô zik, amely 
az el sô fel vo nás fi ná lé ja. 

Fi ná lé I.: Hölgy vá lasz! A szép dá ma most vá laszt… 
/ Hát agi tá lok! Hát pro pa gá lok!… (Gla va ri Han na, 

Da ni lo vics Da ni ló, Se ba sti an Cas ca de, Ra o ul Sa int 
Bri o che, Va len cien ne, Ca mil le de Ro sil lon, kó rus) 

Da ni ló, vál la lá sát ko mo lyan gon dol va és el -
titkolva va ló di ér zel meit, har col a töb biek el len 
Han náért. 

A má so dik fel vo nás ban már Han na fo ga dá sán 
va gyunk, aki ha mi sí tat lan ha zai, pon te ved rói han -
gu la tot va rá zsol a ven dé gek nek. 

Elô já ték / Mat róz tánc (tánc kar és kó rus). Az ere -
de ti vál to zat ban itt dél szláv né pi tánc sze re pel. 

Vil ja- dal: Ha gyô zi még a tár sa ság, el mon da nék 
egy bal la dát… / Vil ja, ó, Vil ja, te szép és cso dás… 
(Gla va ri Han na, kó rus) 

Zé ta nem ad ja fel há za sí tá si ter vét és Nye gus se -
gít sé gé vel még min dig ku tat a le gye zô tu laj do no sa 
után, mia latt Han na és Da ni ló to vább ví vód nak. 

Itt az ere de ti vál to zat ban és Kál lai Ist ván át dol -
go zá sá ban is Han na és Da ni ló duett je, a Bam ba, 
bam ba gyász vi téz…, va la mint Kál lai Ist ván vál to za -
tá ban Ol ga és Nye gus szub rett–tán cos ko mi kus 
duett je kö vet ke zik: Így él egy tán cos nô, min dent csak 
sej tet, nem mu tat ô… A Bé res–Ari-Nagy vál to zat ban 
vi szont új ra a tán cos ko mi kus–szub rett né gyes jön: 

Kvar tett: Ó miért? Ez mégis bosszan tó!… / Az élet 
só ja egy könnyû kis vi szony… (Syl vi a ne, Ol ga, Sebas -
ti an Cas ca de, Ra o ul Sa int Bri o che) 

Da ni ló a vé gé re akar jár ni a le gye zô-ügy nek, 
ezért fag gat ni kez di az asszo nyo kat. Ki de rül, mind -
egyik szí ve sen fo gad ná part ne réül ôt. Az asszo nyok -
ról nem csak Da ni ló nak, ha nem a töb bi fér fi nak is 
meg van a vé le mé nye. 

Marsch- sep tett: Hogy a nôk kel hogy kell bán ni…
/ Bár az asszony hoz sen ki se ért… (Da ni lo vics Da -
niló, Zé ta Mir kó, Se ba sti an Cas ca de, Ra o ul Sa int 
Brioche, Kro mov, Bog da no vics, Pri sics, majd Nye -
gus) 

Da ni ló egy re fél té ke nyeb ben és tü rel met le neb -
bül kö ze le dik Han ná hoz. 

Me lo drá ma és ke rin gô (Gla va ri Han na, Da ni lo -
vics Da ni ló) 

Ro sil lon he ves ud var lás sal vég re rá ve szi Va len -
cien ne-t egy légy ott ra a ker ti pa vi lon ban. 

Pa vi lon-duett: Most bölcs le gyen…/ Ó, ez egy kicsi 
pa vi lon… (Va len cien ne, Ca mil le de Ro sil lon) 

A hely zet szin te raj ta ka pás sá vá lik az zal, hogy a 
nagy kö vet, a már il lu mi nált tár sa ság gal, ép pen a pa -
vi lon fe lé tart va kí ván csi ság ból meg le si a bent lévô -
ket, akik egyi ké ben mint ha a fe le sé gé re is mer ne. 

Han na, át lát va a szi tuá ciót, se gít sé gé re kel a 
csap dá ba ke rült asszony nak. A hát só aj tón beoson 
a pa vi lon ba, egy pil la nat ra leolt ja a lám pát, ezalatt 
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Va len cien ne kioson. Így Ro sil lon kar já ban Han nát 
ta lál ja a tár sa ság. Ne ki sza bad sze rel mi kap cso la tot 
foly tat nia, hi szen öz vegy. 

A bo nyo da lom a má so dik fel vo nás fi ná lé já ban 
te tô zik, hi szen Va len cien ne- nek és Ro sil lon nak még 
in kább tit kol niuk kell von zal mu kat. Han ná nak sem 
sza bad elárul nia iga zi ér zel meit, meg kell ját sza nia 
ma gát. Da ni ló, aki fél té keny Ro sil lon ra, egy re indu -
la to sabb és el ke se re det tebb lesz. Kap cso la tuk a ne -
mek har cá vá fo ko zód va meg kér dô je le zi jö vô jü ket, 
a há zas ság in téz mé nyé nek ér tel mét. Han na: Le gyen 
a há zas ság nyi tott, mert Pá rizs ban így szo kás… 

Fi ná lé II.: Mit kí ván nak, meg tud ha tom?… / Bár -
mily rossz ez, tral la la… (Gla va ri Han na, Da ni lo vics 
Da ni ló, Va len cien ne, Ca mil le de Ro sil lon, Zé ta 
Mirkó, Nye gus, kó rus) 

A Kál lai-vál to zat har ma dik fel vo ná sá ban Hanna, 
hogy ked vé ben jár jon Da ni ló nak, a hely szín re vará -
zsol ja Pá rizs vi lág hí rû mu la tó ját, a Ma xi mot az 
orfeum-lá nyok kal együtt. A B vál to zat ban itt új sze -
rep lôt is me rünk meg (az ere de ti da rab ban nincs!), 
Han na any ját, Bács kai Hed vi get, aki min dent el -
követ azért, hogy össze hoz za a lá nyát Da ni ló gróf -
fal, mi köz ben fény de rül sze rel mi múlt já ra Zé ta 
Mir kóval. 

Az ere de ti vál to zat ban ez egy va ló di mu la tó hely -
szí nén, a Tro ca de ró ban tör té nik, a Bé res–Ari-Nagy 
átírás ban pe dig a sé ta ha jó mû sor szá ma lesz a kán -
kán, de elôbb az új sze rep lô vel, Hed vig gel Zé ta 
Mirkó nosz tal gi kus duett jét hall juk: 

Duett: Hej ha, kis lány, nézd meg jól…/ Bam ba, 
bam ba gyász vi téz… (Zé ta Mir kó, Bács kai Hed vig) 

Gri set te- dal: Íme, itt a kis gri zet tek… / Rit tan touri, 
tan ti ret te… (Va len cien ne, Gla va ri Han na, Syl vi a -
ne, gri set tek, kó rus, majd Bács kai Hed vig) 

A fer ge te ges kán kán kö ze pet te jó ked vûen le lep -
le zô dik nem csak Va len cien ne, de Han na ma májá -
nak tán cos nôi múlt ja, mert mind ket ten profi mó -
don tán col nak a gri set te -ek kel. A Kál lai-vál to zat -
ban Ol gá ról de rül ki mindez. 

A kán kán jó té ko nyan hat sze rep lôink re, a fél -
reér té sek tisz tá zód nak. A le gye zô vissza ke rül Valen -
cien ne- hez, anél kül hogy komp ro mit tá ló dott volna, 
Zé ta jó té ko nyan meg bo csát ja fe le sé ge múlt ját, akár -
csak Da ni ló Han ná nak, akik vég re be vall hat ják 
való di ér zel mei ket egy más nak. 

Duett: Hall gat aj kam, hív e dal lam, jöjj, sze ress… 
/ Min den érin té sed szí vem jár ja át… (Gla va ri Hanna, 
Da ni lo vics Da ni ló) 

Da ni ló fel lé leg zik, hogy nem kell ér dek há zas sá -
got köt nie, ami kor Han na be vall ja, hogy a vég ren -

de let úgy szól, ha férj hez megy, a mil lió kat el veszti. 
Így a fér fi vég re meg szeg he ti fo ga dal mát és ki mond -
hat ja, hogy sze re ti Han nát. 

Zé ta is elé ge dett lesz, mert az öz vegy azt is meg -
vall ja, hogy a mil liók az es kü vô után az ô jö ven dô -
be li fér jét il le tik. Meg Pon te ved rót. Min den ki boldog 
és az ope ret tek ben szo ká sos hap py end kö vet kezik. 

Fi ná lé II I.: Bár az asszony hoz sen ki sem ért… 
(Gla va ri Han na, Zé ta Mir kó, Da ni lo vics Da ni ló, 
min den ki, kó rus) 

Csá ky Mó ric a cse lek mény sze rel mi kap cso la -
tai ról tö ké le tes dra ma tur giai elem zést tár elénk: 
„A víg öz vegy si ke re ko ránt sem csak ar ra ve zet he tô 
vissza, hogy ál ta la a ze nés szó ra koz ta tó szín ház, az 
el múlt évek lany ha ope rett jei után, is mét új len dü -
le tet, ere de ti ze nei meg fo gal ma zást ka pott. A több 
mint négy szá zas szé riát csak úgy ér het te el, hogy a 
pub li kum, a be fo ga dók azo no sul tak az »új ope rett« 
tar tal má val, szín há zi »üze ne té vel« is. Mit is je len -
tett ez? Vic tor Lé on lib ret tó ja va ló ban a mo dern 
kor ra jel lem zô tu da ti tar tal ma kat dol goz fel. A két 
pá ros, Han na–Da ni ló és Va len cien ne–Ka mill 
(Rosillon) a »mo dern« és az »el ma ra dott«, a kö tet -
len–nyi tott, il let ve a pol gá ri–be szû kült gon dol kozás 
el len té tét kép vi se lik. A da rab egyik alap gon do la ta 
a mo dern kö tet len ség, az an ti nor ma ti vi tás ma gasz -
ta lá sa. Ki fe je zés re jut ez pél dául az an ti ka pi ta lis ta 
né ze tek ben, ame lyek nek a mo dern pár, Han na– 
Da ni ló kö te le zi el ma gát. Gla va ri Han nát, a von zó 
öz ve gyet, gaz dag sá gáért és »mil lióiért« zsong ják 
kö rül a ké rôk, amit ô sze mé lyi sé ge ér té ke lé se ként 
éppoly ha tá ro zot tan eluta sít, mint Da ni ló, aki kü -
lönb sé get tud ten ni Han na közt, akit sze ret, és 
Hanna pén ze kö zött, ame lyet un dor ral eluta sít, 
mert a nô sze mé lyé vel azo no sít ják. (…) A pol gá ri 
gon dol ko dás hoz jól il lik a pon te ved rói kö vet, Zeta 
ál lam ka pi ta lis ta okos ko dá sa, aki a mil lió kat or szá -
gá nak akar ja meg ka pa rin ta ni, en nél fog va leg fôbb 
ér de ke az öz vegy pon te ved rói ál lam pol gár ral va ló 
el jegy zé se. Meg nyi lat ko zik a mo dern an ti nor ma ti -
vi tás a pol gá ri in téz mé nyek nek, így a há zas ság nak 
az eluta sí tá sá ban is: Da ni lo a há zas ság ban »rég túl -
ha la dott ál lás pont«-ot lát, és Han na iga zat ad neki. 
(…) A mo dern pár ral – Han na–Da ni ló – el len tét -
ben áll a pol gá ri sze rel mes pár: Va len cien ne–Ka mill 
(Ro sil lon). Va len cien ne Ze ta bá ró nak, a pon te ved -
rói kö vet nek a fe le sé ge, és a pol gá ri er kölcs kó dex 
frá zi sait han goz tat va tu dat ja Ka mil lal (Ro sil lon nal), 
hogy – tit kos kap cso la tuk el le né re – alap já ban véve 
»tisz tes sé ges asszony« ma rad, s ezt – nem min den 
iró nia nél kül – ar ra a le gye zô re ír ja fel, ame lyen az 
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imént Ka mill hoz (Ro sil lon hoz) cí mez te sze rel mi 
val lo má sát. Sôt: a tit kos kap cso la tot to vább akar ja 
foly tat ni, s hogy ke vés bé le gyen fel tû nô, össze akarja 
há za sí ta ni Ka millt (Ro sil lont) Gla va ri Han ná val.”60 

 
A ren de zé sek rôl 

 

 Akét elôadás köz ti kü lönb ség már az el sô kép -
ben fel tû nik. A dísz let, a szce ni ka vi lá ga gyö -
ke re sen el tér egy más tól. A Szi ne tár- fé le ren -

de zés ben Fe hér Mik lós nak si ke rült egy sti li zált, ám 
na gyon att rak tív dísz let vi lá got lét re hoz nia. Az el sô 
rész hát tér füg gö nye egy sti li zált cí mer, amely mintha 
a Mo nar chia, de akár Mon te neg ró cí me ré re is em -
lé kez tet het. A má so dik rész hát tér füg gö nyén pe dig 
össze haj ló sze rel mes pá vák van nak sze cessziós stí -
lus ban meg fest ve. A dísz let négy da rab két ol da las, 
for gat ha tó tér el vá lasz tó elem, eh hez jön a má so dik 
rész ben egy hoz záil lô pa vi lon, te te jén órá val. (Az 
óra, mint ké sôbb ki de rül, Nye gus ma gán szá má hoz 
kell, aki sû rû po ha ra zás köz ben épp az óra to rony 
alatt áll va meg fo gad ja, hogy az nap es te nyolc órától 
nem iszik. Jól be vált szín pa di geg, hogy amint ki -
mond ja fo ga dal mát, a má nus azon nal a nyol cas ra 
ug rik.) En nek a dísz let nek volt egy óriási elô nye: 
gyor san le he tett össze sze rel ni, szét szed ni, és köny -
nyen le he tett utaz tat ni, amely fon tos té nye zô a szín -
ház nem zet kö zi sze rep lé sei nek meg szer ve zé se kor. 

A Bé res At ti la-fé le ren de zés ben Da ró czi Sán dor 
dísz le té rôl nem mond ha tó el ugyanez, utaz ta tás ra 
al kal mat lan mé re tei nél és sze re lé si bo nyo lult sá gá -
nál fog va. A het ve nes, nyolc va nas évek szo cre ál, 
párt bü ro mi liô jét a fa la kat be bo rí tó bar nás szín nel, 
a párt szék há zak bel sô be ren de zé sé re em lé kez te tô, 
po lí ro zott, ám le puk kant bú to rok kal je le ní ti meg. 
Az egész fer dén, meg dönt ve áll, egy le tû nô vi lág 
jel ké pe ként. A má so dik rész dísz le te pe dig egy 
a tör té net sze rint a Szaj nán úszó sé ta ha jó fe dél zete, 
amely mo nu men ta li tá sa miatt in kább egy óceán já -
ró ra em lé kez tet. 

Össze ha son lí tá suk ból ki tû nik, hogy a ka rak te -
re sen ka to nás, ver bun kos rit mu sú nyi tány el hang -
zá sa után mind két ren de zés ben a pon te ved rói kö -
vet ség pá ri zsi pa lo tá já ban va gyunk, ahol Zé ta Mirkó 
nagy kö ve tet kö szön tik. A B vál to zat kö szön tô jé ben 
már tet ten ér he tô az ak tua li zá ló dra ma tur giai tö -

rek vés, hi szen ahol az A vál to zat ban a kö vet sé gi fo -
ga dá son szo ká sos pro to kol lá ris du ru zso lás fo lyik 
a szín pa don és a nagy kö vet (Zé ta Mir kó) az ôt kö -
szön tôk nek be je len ti, hogy „ám nem csak mu latság 
vár ránk, / Ma év for du lót ül a her ceg, / Kö szönt se 
ôt egész ha zánk”,61 fô sze rep lôin ket pe dig máris 
a flör tö lé ses hely ze tek ben ta lál juk, ott Ari-Nagy 
a kö vet ke zôt ír ja: „Ám nem csak mu lat ság vár ránk, 
/ Ma meg vál toz hat sor sunk vég re, / Dön tést re mél 
egész ha zánk.”62 Te hát mind járt az el sô meg szó la -
lás ban po li ti ku sabb és lé nyeg re tö rôbb a szö veg 
a B vál to zat ban. Ezt, a he lyen ként di dak ti kus sá 
váló, a má nak szó ló ak tu ál po li ti kai vo na lat vi szi 
végig kö vet ke ze te sen a dra ma turg Zé ta Mir kó alak -
já ban, aki a kö vet ke zô je le net ben egy sem mit mon -
dó po li ti ku si ha do vát ad elô. „Kö szön töm Pá rizs és 
a vi lág po li ti kai elit jét sze rény kö vet sé gi fo ga dá sun -
kon. Tisz tán ér zem, hogy mos ta ni tár sa dal mi, gaz -
da sá gi, po li ti kai re form tö rek vé seink ide jén a mû -
velt nyu gat szí ve Pon te ved ró ért do bog. Hi szen 
Euró pa nem lé tez het Pon te ved ro nél kül és Pon te -
ved ro sem lé tez het Eu ró pa nél kül. Most, hogy 
a gaz da sá gi vál ság chi mé rá ja már-már fel fal ta a déli 
és ke le ti kis ál la mo kat, ho va más ho va is for dul hat -
nánk se gít sé gért, mint nyu ga ti na gyobb test vé reink -
hez, kik nek szi go rú böl cses sé ge pén zü gyi be szá -
mo lón kat kö ve tôen a hol nap kez dô dô mo ne tá ris 
vál ság ke ze lô kon fe ren cián min den bi zonnyal meg -
hoz za a szá munk ra meg nyug ta tó dön té se ket. Mi az 
ál la mi sá gunk ezer éves ün nep sé gei kap csán szá mos 
al ka lom mal rá mu tat tunk ar ra, hogy…”63 

Az A vál to zat tól el té rôen a B vál to zat ban Zé ta 
mo no lóg jait és az egyéb dia ló gu so kat is sû rûn fél -
be sza kít ja a te le fon köz pon tos te lex ke ze lô Prasz -
kov ja, aki hol te le fon hí vás ra, hol táv irat ra hi vat -
koz va be kia bál va jel zi Han na ér ke zé sét. Ezt itt szim -
bo li kus je len tés ként ér tel mez het jük, vagyis a ha -
tal mi hie rar chia fent rôl bár mi kor be le szól hat 
a tör té ne tünk ala ku lá sá ba. Elide ge ní tô esz köz 
a média ilyen fo kú to la ko dá sá nak áb rá zo lá sa, azaz 
a TV-stá bok és a fo tó sok szán dé ko san „ide ge sí tô re 
vett” je len lé te a fo ga dá son. 

Mindeze ket a kü lönb sé ge ket már a da rab ele jén 
le mér het jük, mert meg ha tá ro zó lesz az ak tua li zá -
lás ból ere dô hang sú lyi kü lönb ség, el to ló dás, amely 
a B vál to za tot vé gig kí sé ri az A vál to zat tal szem ben. 

60 Csá ky Mó ric, i. m. 133–135. 
61 Kál lai Ist ván szö veg köny ve, Bu da pes ti Ope rett szín ház, ké zi rat, 3. 
62 Ari-Nagy Bar ba ra szö veg köny ve, Bu da pes ti Ope rett szín ház, ké zi rat, 3. 
63 Ari-Nagy Bar ba ra szö veg köny ve, i. m. 3–4.
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Na gyon erôs, he lyen ként erôl te tett nek tû nô uta lá -
sok van nak eb ben a szö veg ben a gaz da sá gi vál ságra 
és a nagy ha tal mak be fo lyá sá ra, ahol de ma góg, üres 
szó hasz ná lat fe je zi ki az olyan fo gal mak elér ték te -
le ne dé sét, mint a ha za, il let ve a ha za sze re te te. Erre 
a ma ni pu lált, át po li ti zált szem lé let re jel lem zôek 
a dia ló gu sok ban a fen tebb em lí tett ki szó lá sok és 
a B vál to zat dísz le té ben a be ló ga tott nem ze ti lo bogó 
mint po li ti kai re lik via. 

Míg a nagy kö vet fe le sé ge, Va len cien ne, és Rosillon 
kö zöt ti sze rel mi kap cso lat ala ku lá sa az A vál to zat -
ban in kább a szo ká sos víg já té ki hely zet ko mi kumra 
épül, a B vál to zat ban Zé ta, a de mo ra li zá ló dott po -
li ti kus, ami kor légy ot ton ta lál ja fe le sé gét, tu laj don -
kép pen sa ját ma ga hes se ge ti el ma ga elôl gya nú ját. 
„Szü le tett dip lo ma ta ez a nô! (…) most is mi lyen 
ön zet le nül cse veg Ro sil lon ka bi net fô nök úr ral. 
A ha záért dol go zik. Hagy juk is ôket tár gyal ni.”64 

En nek a mû nek kulcs fi gu rá ja a re zo nôr Nye gus. 
Sze re pe el sôd le ge sen a da rab ko mi kus ol da lát erô -
sí ti. Az A vál to zat ban Szir tes Gá bor a klasszi kus, 
poé no kat elô ké szí tô és ki dol go zó ope ret tes fi gu rát 
hoz za. Ala kí tá sa ki csit La ta bár Kál mán ne ve ze tes 
Frosch bör tön ôré re em lé kez tet a De ne vér bôl. Ô in -
kább el vic ce li a hely ze te ket, mint sem ala kí ta ná azo -
kat. A B vál to zat ban a ren de zô ér tel me zé se sze rint 
Nye gus „mo to ri zál ja” a cse lek mény ala ku lá sát, így 
a sze re pet ala kí tó szí nész az elôadás já ték rit mu sát 
alap ve tôen be fo lyá sol ja. Ahogy azt több ször ki -
hang sú lyoz za, iga zi „csa pat já té kos nak” tart ja magát. 
Ô az, aki min den szá lat a ke zé ben tart, il let ve aki 
min den ki szán dé kát és az ese mé nyek vég ki fej le tét 
is sej te ti. Sza bó P. Szil vesz ter nem a meg szo kott 
ope ret tes „ma ché”-val dol go zik. Al ka tá ból is ere dô 
szar kasz ti kus, sa já tos fi gu rát ala kít, aki ki né ze té -
ben mint ha Be ckett Go dot- já ból jött vol na elô, köz -
ben meg La bi che-t vagy Fe y de au-t ját szik. Jó párost 
ké pez koc kás za kós, hó ri hor gas fi gu rá ja a csí kos 
öl töny be búj ta tott, Zé tát ját szó Hau mann Pé ter 
köp cös alak já val. 

Fi gye lem re mél tó, hogy az A vál to zat ban mi ként 
ke rül meg fon to lás ra Gla va ri Han na va gyo ni hely -
ze te. Pras ko via: „…a kol dus sze gény var ró lány férj -
hez ment egy vén ud va ri ban kár hoz, aki nyolc nap -
pal az es kü vô után el pat kolt.”65 A B vál to zat ban vi -
szont Gla va ri Han na már gyors- és gé pí ró nô ként 
szû ri össze a le vet egy gaz dag, idôs fér fi val, meg -
gaz da go dá sa ér de ké ben. A B vál to zat ban a ren dezô 

nem en ged te ret a ro man ti ká nak, mert Va len cienne 
és Ro sil lon tit kos ta lál ká ját ki le si St. Bri o che francia 
belügyi he lyet tes ál lam tit kár, aki a ta lál ka után „per 
hecc” meg zsa rol ja Va len cien ne-t. Köz li az asszony -
nyal, hogy or szá ga tit kos szol gá la tá nak tu do má sa 
van tán cos nôi múlt já ról, ami kor is a Ma xim mu la -
tó ban ô volt a fô mû sor szám. (Ez az ope ret tek ben 
szo ká sos írói megol dás: a ked velt és jól szi tuált 
asszony tit kos múlt ja vissza kö szön pél dául A csár -
dás ki rály nô ben, An hil te [Ce cí lia] sze re pé nél is.) 
Ugyan csak szo ká sos „fo gás” az ope rett dra ma tur -
giá ban, hogy a fô sze rep lô pri ma don na meg hív ja 
egy mu la tó ba, vagy es tély re a je len lé vô tár sa sá got. 
Csak a hely szín vál to zó: A víg öz vegy ben a Ma xim -
ba, de pél dául a Ma ri ca gróf nô ben a Ta ba rin bár ba. 

A fran cia belügyi és a spa nyol külügyi he lyet tes 
ál lam tit ká rok sze re pé bôl a B vál to zat ban ka rak te -
re sebb fi gu rá kat fa rag tak. Nem csak azért, mert a két 
új dal beik ta tá sá val több és na gyobb szín pa di lehe -
tô sé get kap nak, ha nem mert egész gesz tus- és moz -
gás rend sze rük mo der nebb és ke mé nyebb vilá got 
hor doz, mint az A vál to zat ban egy más sal operet t -
e sen ka kas ko dó és Han náért cset lô-bot ló alak jaik. 

Írói és ren de zôi eré nye mind két vál to zat nak, 
hogy egy for mán jól ki bon ta ko zik a két cse lek mény -
szál, Han na és Da ni ló sze rel mi tör té ne te és a Valen -
cien ne-t komp ro mit tá ló le gye zô vissza szer zé se kö -
rü li bo nyo da lom, de a B vál to zat ban Zé ta nagy kö -
vet, po zí ció já nak el vesz té sé tôl re meg ve, na gyobb 
elán nal és kon cep ció zu sab ban ve ti be le ma gát 
Hanna és Da ni ló össze há za sí tá si „pro jekt jé be”, hogy 
az öz vegy Svájc ban ôr zött, arany ba fek te tett vagyona 
vé gül is a pon te ved rói Nem ze ti Bank ba ke rül jön. 

A szín pad ra adap tá lás te kin te té ben fel tét le nül 
fi gye lem re mél tó kü lönb ség, hogy a B vál to zat ban 
az át dol go zó az ere de ti hez ké pest több je le ne tet át -
ve ze tett egy más ba, ezál tal egy fe sze sebb és át te kint -
he tôbb cse lek mény fo lya mot ho zott lét re. Aho gyan 
az A vál to zat nak ha gyo má nyo sabb az írói és ren -
de zôi je le ne te zé se: az egyik je le net a má sik ra vi lá -
gí tá si jel lel és tér vál tás sal kö vet ke zik. 

A B vál to zat új faj ta szem lé le tû mi se -en-scène-
 je ként ér té kel he tô, hogy a ren de zô nem vá laszt ja 
el éle sen a ze nei szá mo kat és a pró zai je le ne te ket 
egy más tól, a be lé pôk és a tán cos-ko mi kus / szub -
rett je le ne tek vál ta ko zá sai sem vál nak szét, ha nem 
a ren de zés és a dra ma tur giai el kép ze lé sek össz hang -
ja ként egy be for raszt ja a ze nét, a pró zát és a tán -

64 Ari-Nagy Bar ba ra szö veg köny ve, i. m. 5. 
65 Kál lai Ist ván szö veg köny ve, i. m. 5.
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cot, és a cse lek ményt csak azok nál a lé nye ges for -
du la tok nál ál lít ja meg, ahol azt a ze nei sor rend és 
ze nei hosszak meg kö ve te lik. 

Eb ben a ren de zés ben egy na gyá ria köz ben sem 
áll meg a cse lek mény csak azért, hogy az éne kes 
szí nész elôad has sa, eléne kel hes se azt. Itt pél dául 
a Vil ja- dal elének lé se köz ben Da ni ló ré sze gen, zö -
rög ve-csö röm pöl ve át bo tor kál a szín pa don, mi köz -
ben pezs gôt tölt ma gá nak. Ezt a kon cep ciót erô síti, 
hogy Han na be lé pô je alatt az oly kor né mafilmek -
ben lát ha tó moz gás vi lág után zá sá val, a vau de vil le-t 
felidé zô stí lus ban „nyü zsög” a szín pad, ilyen pél -
dául a pri ma don na ku tyá já nak sé tál ta tá sáért fo lyó 
ver sen gés, vagy, hogy ki ad jon elô ször tü zet Hanná -
nak, hogy utá na mindezt a ren de zô egy ha tá sos tab -
ló vá for máz za a je le net vé ge-tán cá ban. 

Ugyanezt ta pasz tal juk Da ni ló be lé pô jé nek meg -
ren de zé sé nél is, aki fél ré sze gen, a szán dé ko san ké -
nyel met le nül me re dek re ter ve zett lép csô kor lát ján 
majd nem át zu han va gu rul le a szín pad kö ze pé re, 
s ad ja elô a ne ve ze tes, a da rab fi lo zófiáját leg job -
ban ki fe je zô, slá ger áriá ját: „Az Or feum ta nyám, / 
Ott bé kén hagy ha zám, / Te gez nek ott a höl gyek / 
És csók kal üd vö zöl nek. / Lo ló, Do dó, Zsu zsu, / 
Cloc ló, Mar gó, Fro uf rou / A ha za sze re tet nél / Sze -
rel mük töb bet ér. / Pezs gô ben úszom én, / A kán -
kánt já rom én. / Nya ká ban ott az úr nak / Hej, csó -
kok kal bo rul nak. / Lo ló, Do dó…stb. (…) A ha za -
sze re tet nél sze rel mük töb bet ér.”66 

Bé res At ti la ren de zé sé ben Da ni ló ban egy olyan 
epi ku reu si élet ve ze té sû fér fit is me rünk meg, aki -
ben Han na irán ti ér zel mei, sze rel me har col fér fiúi 
büsz ke sé gé vel, hiú sá gá val. 

Amíg az A vál to zat szel le me sen és vic ce sen az 
ope rett meg szo kott kon ven ciói val mû kö dik, amely -
ben be lé pô je kor Da ni ló egy szín há zi au to mo bi lon 
ér ke zik, a so fôr du dál, ô pe dig ka pa to san, ám, 
ahogy ez len ni szo kott, ele gán san, fe hér sál lal, cilin -
der ben, a kö zön ség nek „elôad ja” ma gát, ad dig 
a B vál to zat ban Da ni ló me ré szebb és in du la to sabb 
bon vi ván, kül sô leg ren de zet le nebb, fé sü let le nebb 
a meg szo kott nál. Mer kia bál ni, re ked te sen éne kel -
ni, ci gány ke re ket hány ni, és a Szaj ná ból ki ment ve 
vi ze sen, csa ta ko san meg je len ni. Ugyanilyen kü -
lönb sé get le het fel fe dez ni Da ni ló és Han na el sô ta -
lál ko zá sá nak nagy je le ne té ben is. Míg az A vál to zat -
ban a szí né szek a sze rel mi kap cso la tot profi mó -

don, de kli sék bôl épít kez ve játsszák el, a B vál to -
zat ban egy hús-vér fér fi és nô kö zöt ti, fo lya ma to -
san ví vó dó és fej lô dô vi szony stá cióit érez te tik. 
Mint ha egy-egy pil la nat ra, az Ady-vers, a Hé ja-nász 
az ava ron rém le ne fel ér zel mi pár ba juk le ké pe zé -
se ként. A két em ber pár har cá ban, dia ló gu sai ban 
Bé res mer szü ne te ket is beál lí ta ni. Ki vár nak, ki tar -
ta nak két mon dat kö zött. Ér de kes és ta nul sá gos 
össze ha son lí ta ni a mind két vál to zat ban Gla va ri 
Han nát ala kí tó Ka lo csai Zsu zsa já té kát, aki Bé res 
At ti la ren de zôi szín há zá ban egy mé lyebb, össze tet -
tebb asszo nyi fi gu rát hoz. Nincs annyi kül sô ség 
a sze rep meg for má lá sá ban, pél dául nem be szél 
olyan szo ká sos, ope ret tes, pri ma don nai fel hang gal, 
mint az A vál to zat ban. 

A B vál to zat ze nei ér de kes sé ge, hogy a szín padra 
ál lí tók to váb bi két má sik Le hár-o pe rett bôl szár -
mazó dal lal gaz da gí tot ták a mû ze né jét. Az egyik 
a Cáre vics cí mû ope rett bôl a Heu te Abend („El men -
nék én hoz zád, ba bám / Ha es te vár nál rám…”), 
amely Syl va i ne és Cas ca de, il let ve Ol ga és St. Brioche 
tit kos sze rel mét me sé li el. En nek a dal nak a beil -
lesz té se jó dön tés nek bi zo nyult, mert a mû ere deti 
vál to za tá hoz hûbb A vál to zat el sô ré sze ze nei leg ke -
ve sebb a pró zai ré szek el le né ben. A B vál to zat ban 
az elôbb em lí tett dalt mind járt az el sô rész kö ze -
pén elôad ja az em lí tett négy sze rep lô, egy részt meg -
sze ret tet ve a né zôk kel a két tán cos-ko mi kus / szub -
rett párt, más részt a ren de zés szá má ra újabb le he -
tô sé get te remt az elôadás tem pó já nak gyor sí tá sá ra 
és egy lát vá nyos ko re o gráfia elôadá sá ra. 

Fo dor Gé za, aki szín há zi éle tünk egyik leg mérv -
adóbb ze ne esz té tá ja, dra ma turg ja, kri ti ku sa volt, 
az Élet és Iro da lom ban írt kri ti ká já ban kiemel te, 
hogy „ere de ti leg alig lé te zô mel lék sze rep lôk bôl fi -
gu rák szü let tek. A szá mos kül föl di és ha zai elôadás -
ból, mellyel 1958 óta ta lál koz tam, nem tu dok föl -
idéz ni egy Kro mov–Ol ga–Sa int- Bri o che, Bog da no -
vics–Syl va i ne–Cas ca da hár mast, Pri csics–Prasz kov -
ja párt. Ezek most sze re pek let tek, fi gu rák, per sze 
nem egy rea lis ta da rab kö rül jár ha tó egyé ni sé gei, 
ha nem mint itt és most he lyén va ló, a bo hó za tig el -
raj zol va, szte reo tí piák kal, 100-tól 2000 éves szín -
há zi ha gyo mány ál tal szen te sí tett já té kok kal, gesz -
tu sok kal, de lé pés rôl lé pés re vé gig ve zet ve a da ra -
bon; nem se géd sze mély zet, ha nem kedv vel játsz -
ha tó és mu lat sá got szer zô tí pu sok.”67 

66 Ari-Nagy Bar ba ra szö veg köny ve, Ba ra nyi Fe renc dal szö ve ge, i. m. 16. 
67 Fo dor Gé za, i. m. 22.
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Az el sô fi ná lé a ne ve ze tes Hölgy vá lasz. Az A vál -
to zat ban ez a je le net ha gyo má nyo san, ope ret te sen 
ked ves és ko mi kus, ahogy a Han náért ve tél ke dô és 
to lon gó fér fiak min den lé pé sét és moz du la tát kö -
ve tik. A B vál to zat ban ér té kelt mi se -en-scène stí lu -
sá nak job ban meg fe lel Eör si Ist ván pro vo ka tí vabb 
szö ve ge. Eb ben a ke mé nyebb, cél ra tö rôbb, szó ki -

mon dóbb szö veg kör nye zet ben a ren de zô nek több 
le he tô sé ge nyí lik Han na és Da ni lo ér zel mi har cá -
nak áb rá zo lá sá ra, a Hölgy vá lasz je le net hát tér ben 
hú zó dó el len pon to zá sa ként, mint az A vál to zat ha -
gyo má nyo sabb, ope ret tes vi lá gá ban. A kö vet ke zôk -
ben ha son lít suk össze a két for dí tást:

A vál to zat68 

„Fér fi kar: Most a bál a hölgy vá laszt 
vár ja már 
Ó, ma dám, re mél he tem, hogy 
vég re tán col már ve lem! 
Le gyen a tánc enyém, ó, 
kér ve ké rem én! 
A szí vem ször nyen fáj na ám, 
ha most se néz ne rám! 

Han na: Uraim, el vi leg nincs 
sem mi baj önök kel, 
Ám fé lek, hogy e nagy tü le ke dés 
felök lel, 
In kább fél re vo nu lok, 
Pet re zsely met áru lok, 
Annyi bá jos hölgy van it ten! 

Da ni lo: Ám de pén ze egy nek sin csen! 
Rá me nôs faj ta hó dol itt, 
En gem ré me sen dü hít, 
en gem ré me sen dü hít. 
Hát csak kol dul ja tok, fickók, 
Én in kább se gít sé get hí vok! 

Cas ca da: Vá lasszon en gem! 

St. Bri o che: Ma gam aján lom! 

Együtt: Le gyen a sza va za ta ked ve zô! 

Cas ca da: Sza vaz za meg Cas ca dát! 

St. Bri o che: Sza vaz za meg Sa int Bri o che-t! 

Együtt: Én le gyek a tánc ban a kép vi se lô! 

Han na: Nem am bí cióm a közélet, 
a po li ti ka jég re visz, 
Meg ront ja a fér fi ka rak tert 
S az asszo nyi kel le met is! 
Ha mégis a tán com ra vágy nak 
és szép sza vuk annyi ra hív: 
Én élek a bá li jo gom mal, 
vá lasz ta ni kész ez a szív!”

B vál to zat69 

„Fér fiak: Hölgy vá lasz! 
A szép dá ma most vá laszt! 
De sze ret ném, szép ma dame, 
ha vég re sor ke rül ne rám! 
Csak ezt a for du lót 
Egy tán cért kol du lok. 
De bol do gí tó szép si ker, 
ha en gem kér most fel! 

Han na: Uraim, tu da tom, hogy elv ben 
nem el len zem, 
De a túl sok kon ku rens tôl 
el ment már a ked vem. 
Sen kit meg nem bánt ha tok, 
így te hát nem tán co lok. 
Van itt annyi hölgy, csak raj ta. 

Da ni lo: Ám de pén zük a bank ba 
Ép pen elég to la ko dók 
Most egy pá rat ki do bok, 
most egy pá rat ki do bok! 
Paj tás, hagyj bé két a hölgy nek, 
A vil lám há rí tók már jön nek! 

Cas ca da: Hát agi tá lok 

St. Bri o che: Hát pro pa gá lok 

Együtt: Prog ra mom min den igényt jól be tölt! 

Cas ca da: Vá lassza hát Cas ca dát 

St. Bri o che: Vá lassza hát St. Bri o che-t 

Együtt: Én va gyok messze a leg jobb je lölt! 

Han na: Csak azt mon dom vá la szul er re 
Nem bí rom a pár tos ko dást 
El ront ja a fér fi ka rak tert 
S az asszo nyi báj nak is árt. 
De vá lasz tást, hogy ha kiír nak, 
Hát nincs sza bo tál ni jo gom… 
Ha pá lyáz nak, az lesz a vá lasz, 
Hogy vá lasz tok bá li jo gon.”

68 Kál lai Ist ván szö veg köny ve, Ba ra nyi Fe renc dal szö ve ge, i. m. 26–28. 
69 Ari-Nagy Bar ba ra szö veg köny ve, Eör si Ist ván dal szö ve ge, i. m. 25–28.
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Összeol vas va a szö ve ge ket, már a kö vet ke zô né -
hány sor kü lönb sé ge is, pél dául Han na: „In kább 
fél re vo nu lok / Pet re zsely met áru lok” vagy „Sen kit 
meg nem bánt ha tok / Így te hát nem tán co lok”, 
Casca da, St. Bri o che együtt: „Vá lasszon en gem / 
Ma gam aján lom / Le gyen a sza va za ta ked ve zô… 
Én le gyek a tánc ban a kép vi se lô” vagy „Hát agi tá -
lok / Hát pro pa gá lok / Prog ra mom min den igényt 
jól be tölt… Én va gyok messze a leg jobb je lölt”, 
Han na: „Nem am bí cióm a közélet / a po li ti ka jég -
re visz” vagy „Csak azt mon dom vá la szul er re! Nem 
bí rom a pár tos ko dást” ön ma gáért be szél, és job ban 
il lesz ke dik a B vál to zat ren de zôi el kép ze lé sé hez. 

A da rab má so dik és har ma dik fel vo ná sá nak hely -
 szí nét és kör nye ze tét il le tôen is nagy a kü lönb ség 
a két elôadás kö zött. Az A vál to zat ban Szi ne tár Mik -
lós Ke me nes Fan ni jel mez ter ve zô se gít sé gé vel sti -
li zált, dél szlá vos, „min tha- mon te ne grói” nép vi se -
let be öl töz tet te az összes sze rep lôt. Az össz ha tás 
a hát tér ben a pá vás füg gönnyel na gyon szép, eg zo -
ti kus ha tá sú, amely jó kör nye ze tet te remt a Vil ja-
 dal ban el me sélt tör té net hez. A Vil ja- dalt jól ké szíti 
elô egy né pies tánc be tét, kard tánc, amely nek Hidas 
Fri gyes ál tal kom po nált, dél szlá vos stí lu sú és rit -
mi ká jú hang sze re lé se olyan, mint ha Le hár ze né jét 
hal la nánk. En nek kap csán le het be szél ni a két elô -
adás ko re o gráfiájá nak kü lönb sé gei rôl is. Az A vál -
to zat klasszi kus ope rett ren de zé sé ben a ko re o gráfiák 
szin te min dig kü lön je le net té, tánc be tét té szer ve -
zôd nek, és rend kí vül ha tá so san len dí te nek egyet 
az elôadás rit mu sán. Eb ben a tánc, már csak az 
elôbb em lí tett je le ne te zé si tech ni ka miatt is, nem -
csak a Vil ja- dalt ke re te zi és az úgy ne ve zett Ma xim-
mû sor ban je le nik meg, ha nem Han na ker ti szín -
pa dán is lát ha tunk még egy cso por tos pol kát és egy 
apacs ta nyán ját szó dó tánc ket tôst a „Ha meg versz is 
imád lak én” dal la má ra. Itt a kán kán is na gyobb att -
rak ció vá tud vál ni, mint a B vál to zat ban Han na meg -
 le pe tés-a ján dé ka Da ni ló nak, ugyanis a gri set te- kart 
az utá noz ha tat la nul ci gány ke re ke zô és buk fen cezô 
Osz vald Ma ri ka (Ol ga) ve ze ti, és a ko re o gráfia a két 
ját szó té ri csúsz da be ve té sé vel, va la mint az of fen -
ba chi hí res kán kán re mi nisz cen ciák al kal ma zá sá -
val fel tét le nül na gyobb ha tást ér el. A B vál to zat ko -
reog rá fu sa, Bo dor Jo han na el sô sor ban nem tánc -
be té tek ben, ha nem sok kal in kább az elôadás hely -
ze tei hez és a cse lek mény egé szé hez il leszt ve ter ve zi 
meg a ko re o gráfia stí lu sát és tör té ne tét. Ezek öt le -
te sek, iz gal ma san ero ti ku sak, de még sem vál nak 
olyan ha tá sos sá, mint az A vál to zat ban Pe thô László 
tánc be té tei. 

Bé res At ti la egy ha jó fe dél ze té re vit te a II. rész cse -
lek mé nyét, ahol egy ri deg, or mót lan, fé mes érze tû 
kö zeg ben ját szat ja le a tör té ne tet s ezen a ba rát ság -
ta lan kör nye ze ten még a két ség te le nül lát vá nyos szlá -
vos-o ro szos mat róz tánc beik ta tá sa sem se gít. Úgy 
gon do lom, hogy az A vál to zat hoz ké pest ez a mi liô 
ke vés bé al kal mas a Vil ja- dal ro man ti kus me sé je hátte -
ré nek. A ren de zô per sze igyek szik ki hasz nál ni a dísz -
let ha jó ál tal kí nált szín pad tech ni ka adott sá gait, és jól 
al kal maz za a mu si cal szín pad lát vány vi lá gá hoz tarto -
zó tech ni kai ele me ket, pél dául a moz gat ha tó, forgat -
ha tó, emel he tô ka pi tá nyi hidat, a süllyesz tôt, füs töt, 
tû zi já té kot. Nem hagy ja ki a poén le he tô sgét sem a 
po pu lá ris kul tú rá ra tett uta lá sá val (ha már ha jón va -
gyunk és sze rel me sen!) az Os car-dí jas Ti ta nic cí mû 
film emb le ma ti kus be ál lí tá sá nak után zá sát Va len -
cien ne és Ro sil lon úgy ne ve zett pa vi lon-duett jé ben. 

Kér dés, hogy az ere de ti tör té net hez ho gyan il -
lesz ke dik a ha jó mint hely szín. Mert a le gye zô kö -
rü li bo nyo da lom, a sze rel mi légy ott hely szí né nek 
a pa vi lon ból ka pi tá nyi ka jüt té vál toz ta tá sa ne he -
zen el fo gad ha tó. 

Az A vál to zat ban a sti li zált, de mégis az ope rett -
hez ha gyo má nyo sabb han gu la tos szín pa di tér ben 
a moz gat ha tó pa vi lont Szi ne tár Mik lós na gyon 
ügye sen és szel le me sen hasz nál ja a Va len cien ne és 
Ro sil lon sze rel mi légy ott ja kö rül ki bon ta ko zó soro -
za tos hely zet ko mi kum áb rá zo lá sá ra, míg Bé res Attila 
a ha jó fe dél ze tén ezt ne he zeb ben tud ja megol da ni. 

A má so dik fel vo nás ban to vább bo nyo ló dik 
Daniló és Han na sze rel mi pár ba ja, ame lyet még a hí -
res-ne ve ze tes Mars-szep tett, a nagy fér fi szám a nôrôl, 
az asszony ról sem tud egyi kük ja vá ra el dön teni. 
Nem vé let len, hogy ezt a szá mot mind két ren de zô 
ha son ló mó don és esz kö zök kel ál lí tot ta szín  pad ra, 
bár a kon cep cio ná lis kü lönb sé get itt is ér zé kel jük. 
Míg Szi ne tár nál ez egy profin meg csi nált, tap sos be -
tét szám, és ter mé sze tes, hogy le vi szi a kö zön ség közé, 
köz vet len kap cso la tot te remt ve, Bé res nél nem le het 
csak be tét, és ná la egy hosszabb je le net ré sze ként 
az es tély elô ké szü le teit szol gál ja, s mert a mu la tásra 
ren delt pezs gôs üve gek re ke szei nyúj ta nak se gít sé -
get a ko re o gráfiához, a re ke szek kel va ló tánc öt letével 
foly ta tód na to vább a je le net. Ám a szám si ke re miatt 
a kö zön ség itt is ki kö ve teli az is mét lést és a proszcé -
nium ra va ló le me ne telt. Bé res At ti la nem is na gyon 
hagy ja „ki fut ni” ezt a rend kí vül ha tá sos számot, mert 
máris be hoz za Glava ri Han na any ját. Ô tel je sen új 
sze rep lô, Ari-Nagy Bar ba ra írói le le mé nye. 

Hed vig meg je le né sé nek ér tel me a cse lek mény -
ben ket tôs. Egy részt Han na és Da ni ló össze bo roná -
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lá sát se gí ti, más részt jó le he tô ség Zé ta alak já nak iz -
gal ma sab bá té te lé hez, mert Hed vig gel kö zös életük 
nap vi lág ra ke rü lé se nem csak ko mi kus hely ze tet, de 
ki vá ló szín pa di le he tô sé get is te remt két nagy ope -
rett szí nész szá má ra. Hed vig sze re pé nek beillesztése 
a da rab ba, ha son lóan A csár dás ki rály nô An hilte–Feri 
bá csi kap cso la tá hoz, jól be vált ope ret tes drama tur -
giai re cept. Per sze a nagy ta lál ko zást ze nei leg is ki 
kel lett ta lál ni, ezért jó dra ma tur giai ér zék kel hozzá -
juk ren del ték a da rab egyik leg nép sze rûbb szá mát, 
a Bam ba, bam ba gyász vi tézt, amely az ere de ti vál -
tozat ban Han na és Da ni ló má so dik fel vo nás be li 
duett je. Bé res At ti la és Ari-Nagy Bar ba ra úgy gon -
dol ta, hogy az elôb biek sze rel mi kap cso la tá nak ábrá -
zo lá sá hoz ez a dal már nem tesz so kat hoz zá, a két 
idôs sze rep lô duett jé nek pe dig ki vá lóan al kalmas. 

Az új sze rep lô meg je le né sé vel két ség te le nül to -
vább bo nyo ló dó hely zet egy re ko mi ku sab bá vá lik, 
hi szen Da ni lót a víz be ful la dás tól Han na any ja 
menti meg. Ez zel Da ni ló ön gyil kos sá gi kí sér le te 
tulaj don kép pen ne vet sé ges sé vá lik. 

A to ló ko csi min dig jó szín pa di ge gnek bi zo nyul, 
fô leg ha a ben ne ülô „meg gyó gyul”, és feláll be lô le 
tán col ni. Hed vi get ke re kes szék ben tol ják be, és 
úgy játssza el a je le ne tet, hogy a né zô már alig várja, 
hogy mi kor áll fel be lô le, ami be is kö vet ke zik 
a kán kán alatt. A je le net biz tos si ke ré hez hoz zá já -
rul, hogy Hed vi get az Ope rett szín ház két le gen dás 
hí rû szí nész nô je, Le hocz ky Zsu zsa és Osz vald Ma -
ri ka játsszák, fel vált va. 

Mint ahogy azt már em lí tet tük, Bé res At ti la 
rende zé sé ben na gyobb hang súlyt nyer Han na és 
Da ni ló kap cso la ta, és ren de zôi szín há zá ban job ban 
egy be si mul nak a ze ne szá mok és a pró zai ré szek. 
Ezt még a Ma xim mû so rát be mu ta tó je le net ben is 
si ke rült elér nie. Ez a je le net ar ra szol gál, hogy egy -
részt se gít sen össze hoz ni a sze rel me se ket, más részt 
ar ra, hogy Valen cien ne múlt ja iga zán ope ret tes mó -
don lep lezôd jék le fér je elôtt, aki nek per sze itt és 
most is fon to sabb Han na ho zo má nyá nak meg szer -
zé se, mint sa ját fe le sé ge. 

És jön az el ma rad ha tat lan da rab vé gi hap py end 
a ma gyar ope rett ta lán leg szebb sze rel mes duettjé -
vel, a „Hall gat aj kam, hív e dal lam, / Jöjj, sze ress” kez -
de tû áriá val, mert Han na és Da ni ló bol do gan egy -
má séi lesz nek. A nagy kö vet úr el gon do lá sa mégis 
tel je sül, mert bár ér dek há zas sá got köt ni nem akartak, 
az es kü vô után Han na pén ze mégis csak Danilóé, 
il let ve köz vet ve Pon te ved róé lesz. A da rab ope rettes 
felol dá sá ban is érez he tô a két ren de zô ha bi tu sá ból 
kö vet ke zô kü lön bö zô ség. Szi ne tár nál ked ve sebb, 

könnye debb a vég, Bé res nél fa nya rabb, iro nikusabb. 
Összeg zé sül megál la pít ha tó, hogy alap ve tôen 

a két fé le ren de zôi szem lé let bôl kö vet ke zik a vál to -
za tok kü lönb sé ge. Az A vál to zat nak ugyan ke vésbé 
po li ti kus a fel hang ja, iró niá ja vi szont van annyi, 
amennyi az ere de ti da rab ból szár ma zik. Zé ta Mirkó -
nak itt nincs köz pon ti sze re pe, kli sé sze rû ábrá zo lá -
sa ô a meg szo kott sze ni lis nagy kö vet nek és fel szar -
va zott férj nek. Az ese mé nyek szin te tô le füg get le nül 
tör tén nek. Nye gus is csak ma gá nyos har cos ként fut 
a tör tén tek után. Szi ne tár ren de zé sé ben a nôk irá -
nyí ta nak, Han na, Va len cien ne és Ol ga. A já ték stí lust 
te kint ve sok szor nagy egyé ni sé gek ma gán szá mait 
lát juk és a szo ká sos „vo nal ban ál lós” tár sal ko dá si 
mó dot, és fô leg a kó rus moz ga tá sá ban sab lon megol -
dá so kat. 

Szi ne tár Mik lós en ge di az ope ret tet ma gá tól 
meg  tör tén ni, bí zik a ka rak te rek ki bon ta ko zá sá ban 
és a nagy ope rett-e gyé ni sé gek ben, sza ba don hagyja 
elôad niuk az ének szá mo kat és a je le ne te ket, mely -
bôl vé gül is egy jó ked vû, egyé ni kunsz tok kal te li, 
hu mo ros elôadás ke re ke dik, a hát tér bôl nagy vo na -
lúan irá nyí tó ren de zô ke ze alatt. Eh hez jó alap anyag 
Kál lai Ist ván nak az ere de ti da rab hoz ké pest ér de -
ke sebb és át te kint he tôbb cse lek mé nye, poé nok ra 
épí tô szö veg köny ve. 

Bé res At ti la pro vo ka tí vabb, egyé nibb han gú ren -
de zôi szín há zát igyek szik kö vet ke ze te sen vé gig -
vinni. Ezt szol gál ja Ari-Nagy Bar ba rá nak a mai tár -
sa dal mi és po li ti kai vi szo nyaink ra ak tua li zál tabb 
át dol go zá sa. A ren de zô a mai né zô höz kö ze lebb 
álló, a be fo ga dást könnyeb bé te vô szín há zat csi nál, 
a je le ne te zé se össze tet tebb, így sok kal szem be tû -
nôbb az írói kon cep ció. Az oly kor di dak ti kus, erôl -
te tett dia ló gu sok nak és azok szín pa di meg va ló sí -
tá sá nak né ha ál do za tul es nek a klasszi kus ope rett -
ját szás jól be vált kon ven ciói, a meg szo kott tán cos-
ko mi kus / szub rett megol dá sok és a fi ná lék ha tá sos 
tab lói. Bé res fel tét len ér de me azon ban, hogy egy -
sé ges já ték stí lust te rem tett, nem en ged ve meg még 
az olyan nagy egyé ni sé gek nek sem, mint Hau mann, 
Le hocz ky vagy Osz vald, hogy ma gán szá mok kal „ki -
lóg ja nak” eb bôl a stí lus ból, il let ve az elôadás rit -
mu sá ból. Si ke rült az ének kart és a tánc kart is olyan 
erô tel jes kéz zel ve zet ni, hogy tel je sít mé nyük ki vá -
lóan „beeme lô dik” a já ték ba, tel jes jo gú sze rep lôvé 
té ve ôket. Egé szé ben vé ve megál la pít ha tó, hogy 
Béres At ti la ren de zé se jól tük rö zi az ope rett já ték -
stí lu sá nak megújí tá sá ra tö rek vô igaz ga tói, mû vé -
sze ti ve ze tôi kon cep ciót. Fo dor Gé za ezt így ér té -
ke li kri ti ká já ban: „Az Ope rett szín ház ban tud ják, 
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hogy a »stí lu sos« ope rett ját szás ná lunk ki múlt, de 
azt is, hogy nem »hin terf ra gen«, a mû vek mö gé 
kér de zés, az ope rett vi lág le lep le zé se, A víg öz vegyre 
mond juk az I. vi lág há bo rú pers pek tí vá já ból va ló 
vissza te kin tés az egyet len au ten ti kus elôadás mód, 
ha nem a mû faj já ték örö mé nek, a ben ne rej lô valódi 
in du la tok nak és ér zé sek nek, s a mai vi sel ke dés mó -
dok nak az egyez te té se is az. Si ke rült. (…) Bé res 
Atti la ren de zé se mind att rak tív, mind fi nom öt le -
tek ben bô vel ke dik, de ne kem az át gon dolt sá ga és 
gon dos ki dol go zott sá ga még job ban im po nál. A da -
rab ban ele ve sok a tab ló, de a ren de zés to vább sza -
po rí tot ta a szi mul tán je le ne te ket, s a já ték ban nincs 
holt pil la nat és pont, a fi gu rák közt foly to nos az 
áram kör, min den ki min dig je len van és rea gál, vi -
szo nyu lá sok szö ve vé nye ala kul elôt tünk, s köz ben 
mégis fo lya ma tos a fi gye lem kel lô irá nyí tá sa.”70 

 
A csár dás ki rály nô és A ba ja dér –  

A Bu da pes ti Ope rett szín ház elôadá sai  
dal szö ve gei nek elem zé se 

 

 „K ál mán (…) kü lön bö zô da rab jai nak be tét -
szá mai össze cse rél he tôk. A szín há zi gya -
kor lat rend re össze is cse ré li. Egyik da rab -

ból a má sik ba át he lyez nek ked ves szó ló kat, duet -
te ket, jól le het Kál mán pa zar dra ma turg is volt, par -
ti tú rái fon dor la tos kiesz ter gált ság gal il lesz ked tek a 
lib ret tók hoz s a szá mok nak a cse lek mény ben va ló 
el he lyez ke dé se ki vé tel nél kül drá mai ér té kû. (…) 
A szín há zi gya kor lat mégis egyik da rab já ból a má -
sik ba fúj ja át ének szá mait és a drá mai kö ze gé bôl 
ki ra ga dott be tét az új he lyen sem za va ró, oda is ter -
mé sze te sen ké pes beil lesz ked ni.”71 

MGP ész re vé te le rá vi lá gít az ope rett-dra ma tur -
gia egyik lé nye ges stra té giai ele mé re, a szá mok, dal -
szö ve gek, akár je le ne tek egyik da rab ból a má sik 
da rab ba va ló át cse ré lé sé nek le he tô sé gé re. Az ope -
rett több fon tos al ko tó ele me kö zül a dal szö ve gek -
nek össze tett dra ma tur giai funk ció ja van a da rab -
ban. Ha a szö ve gek áriá hoz, vagy dal hoz kap cso -
lód nak, ak kor ál ta lá ban dal be tét ként funk cio nál -
nak, így össze kap csol hat nak össze fog lal va az elôzôt 
és elô ké szít ve a kö vet ke zôt, de szét is vá laszt hatnak 

két je le ne tet. A szer zôk ál ta lá ban, ha több cse lek -
mény szá lon mû köd te tik az ese mé nye ket, a vál tá -
sok hoz al kal maz zák a dal be té te ket. 

In no cent- Vin cze Er nô, a ma gyar ope rett öt venes 
évek be li re ne szán szá nak egyik is mert szer zô je is szót 
emelt a dal szö ve gek ope rett mû fa ji fon tos sá ga mel -
lett: „Az ope rett fo gal mát nem le het tisz tázni anélkül, 
hogy egyik lé nye ges al ko tó ele mé rôl, a zenés versrôl 
ne be szél nénk. (…) A ze nés vers nek ön ál ló esz téti -
ká ja s egész cso mó mû fa ji kér dé se van. A vers épp -
úgy az esz mei mon da ni va ló hor do zó ja egy ze nés da -
rab ban, mint akár a pró zai szö veg, akár a ze ne. A zenés 
vers te hát fon tos össze te vô egy ope rett ré tegeiben.”72 

Lé nye ges Dé nes György dal szö veg szer zôi meg -
lá tá sa is ezen a te rü le ten: „Na gyon fon tos az, hogy 
mennyi re mû kö dik együtt nem a szö veg író, ha nem 
a dal szer zô, il let ve vers író a ze ne szer zô vel. Mert 
egy slá ger nek nem csak a ze né je fon tos – bár az na -
gyon fon tos –, ha nem az el sô két so ra is. Ez olyan 
ré gi té zis, hogy ezt min den ki tud ja.”73 

A dal szö ve gek nek tar tal mi lag szol gál niuk kell 
funk ció ju kat, te hát vagy utal nak a cse lek mény re, 
vagy egy ér zel mi ál la po tot fe jez nek ki, amely áriák 
ese té ben lí rai, egyéb dal be té tek ál ta lá ban ko mi ku -
sak vagy vi dá mak, s az utób biak ra szok tak tánc be -
té te ket, ko re o gráfiákat ter vez ni. 

A dal szö ve gek megírá sa kor ter mé sze te sen a ze -
né nek és a dal lam nak az üte me do mi náns, és alap -
sza bály, hogy pro zó diai lag éne kel he tô és a né zô szá -
má ra ért he tô le gyen. Te kin tet tel ar ra, hogy a magyar 
ope ret tek je len tôs ré szét né met szö veg írók al kották, 
na gyon lé nye ges a szö veg és a szö veg for dí tás kérdé -
se. Az ope ret tek fo lya ma tos át dol go zá sa so rán olyan 
mennyi sé gû sze man ti kai ra gad vány került a szöveg -
re, il let ve az egész tör té net re, amitôl ezek ere de ti iz -
gal mas sá gu kat el ve szí tet ték. A for dí tá sok ban a ma -
gyar dal szö ve gek gyak ran kö szönô vi szony ban 
sincse nek a né met ere de ti vel, nem fe je zik ki a szituá -
ciót, rit mi kai lag pon tat la nok, pro zó diai lag hely tele -
nek. A leg ti pi ku sabb pél dá ja az ere de ti dal szö vegek 
fél reér tel me zé sé nek A csár dás ki rály nô. A követ ke -
zôk ben meg pró bá lom be mu tat ni, hogy már Gá bor 
An dor sem for dí tot ta le tel jesen a szö ve geket, ô is 
hoz zá köl tött, de az tán az öt venes évek ben a Kel lér– 

70 Fo dor Gé za, i. m. 22. 
71 Mol nár Gál Pé ter, Miért elévül he tet len az ope rett?, in Mol nár Gál Pé ter, i. m. 8. 
72 In no cent- Vin cze Er nô hoz zá szó lá sa, Az ope rett kér dé sei rôl. A Fô vá ro si Ope rett szín ház an két ja. 1954. de cem ber 14–15-én, 

Szín ház mû vé sze ti írá sok 5., Bu da pest, Ma gyar Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség, 1955. 75. 
73 Dé nes György hoz zá szó lá sa, Az ope rett kér dé sei rôl. A Fô vá ro si Ope rett szín ház an két ja. 1954. de cem ber 14–15-én, Színház -

mû vé sze ti írá sok 5., Bu da pest, Ma gyar Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség, 1955. 42.



Bé keffi-fé le át dol go zás Ke ré nyi Mik lós Gá bor meg -
fo gal ma zá sa sze rint szin te anti arisz tok ra ta vicc gyûj -
te ménnyé tet te a szö ve get, a tör té ne tet meg vál toz -
tat ta, a sze rel me sek konflik tu sa he lyett az idôs 
sztár sze rep lôk nosz tal gi kus visszaem lé ke zé sei nek 
adott te ret, beépít ve azo kat a cse lek mény be. Mind -
ezt per sze né mi leg ért he tôvé te szi Hon thy Han na, 
Fe le ki Ka mill ak ko ri fan tasz ti kus si ke re, de szakmai 
szem mel néz ve a fel dol go zás je len tô sen el tért az 
ere de ti tör té net tôl, és mai szem mel elavult nak tûnik. 

Ugyanez ál lít ha tó a da rab ban né hány dal szö veg -
rôl, ame lyek nép sze rû sé gük miatt ugyan a ma gyar 
nyelv ben szál ló igé vé vál tak, pél dául „Te ron gyos 
élet”, „Beug rom a nagy bô gô be”, „Álom, álom, édes 
álom, álom kép”, ugyanak kor az idé zett szö ve gek 
sok ban el tér nek az ere de ti né met szö veg tôl, és a 
szi tuá ció hoz sincs sok kö zük. 

Mol nár Gál Pé ter ré gi har co sa A csár dás ki rály nô 
ere de ti ér tel mû szö ve gei visszaál lí tá sá nak. Több írá -
sá ban fel hív ta már er re a fi gyel met, és a da rab ról 
írott esszé-so ro za tá ban rész le te sen ele mez te a leg -
fon to sabb szá mok szö ve gét. Ami kor Ke ré nyi 
Miklós Gá bor 2002-ben szín pad ra ál lí tot ta a da ra -
bot a Buda  pes ti Ope rett szín ház ban jó né hány he -
lyen átír ta Gá bor An dor for dí tá sát, mert aho gyan 
MGP, úgy ô is fél re for dí tás nak és ha mis nak érez te 
azo kat. Pél dául Szil via és Ed vin má so dik fel vo nás -
be li duett jé ben („Álom, álom, édes álom…”) a sze -
rel me sek ép pen sa ját bol dog sá guk be tel je sü lé sét 
élik át je len idô ben, itt és most. Szó nincs ben ne 
álom ról, hi szen an nak örül nek, hogy most bol do -
gok. Ezt a hely ze tet elég pon to san ki fe je zi az el sô 
vers szak, ha össze ha son lít juk a né met szö ve get és 
a nyers for dí tást Gá bor An dor szö ve gé vel:

Ere de ti né met szö veg: 
„Tan zen möcht ich, 
Jauch zen möcht’ ich, 
In die Welt es schrei’n: 
Mein ist die schön ste der Frau en, 
Mein al lein! 
Lass’ dich fas sen, 
Lass’ dich hal ten, 
Küs sen dich aufs neu’! 
Wer ist wohl se li ger heu te, 
Als wir zwei!”

Ere de ti né met szö veg: 
„Tau send klei ne En gel sin gen: 
Habt euch lieb! 
Süss im Her zen hörst du’s klin gen: 
Habt euch lieb! 
Komm, mein Wild fang, schling’ die Ar me 
Fest um mich! – Ach! 
Mag die gan ze Welt ver sin ken, 
Hab’ ich dich!” 

Gá bor An dor szö ve ge: 
„Álom, álom, édes álom, 
álom kép! 
Ál mod juk, hogy egy má sé le szünk 
mi még! 
An gya lok, ha ránk le néz nek, 
sut tog ják: Lám, 
lám a föl dön is van 
égi bol dog ság!”

Nyers for dí tás: 
„Ezer ki csi an gyal da lol ja: 
Sze res sé tek egy mást! 
Éde sen cseng a szí ved ben, hogy: 
Sze res sé tek egy mást! 
Gye re, drá gám, fond át a ka ro dat 
Szo ro san raj tam – Ach! 
Ha el süllyed az egész vi lág, 
Ak kor is enyém vagy!” 

Ke ré nyi Mik lós Gá bor szö ve ge: 
„Száz ezer nyi an gyal zen gi: 
Bol dog ság! 
Száz ezer nyi for ró csók kal 
Vá rok rád! 
Ezt kí ván tuk, er re vár tunk 
Szí vünk mé lyén: 
Össze dôl het a vi lág, 
Csak légy enyém!”

Nyers for dí tás: 
„Tán col nék, 
Uj jon ga nék, 
Vi lág gá kiál ta nám: 
Enyém a leg szebb asszony! 
Egye dül az enyém! 
Hadd érint se lek, 
Hadd fog ja lak meg, 
Hadd csó kol ja lak meg új ból! 
Ki bol do gabb ma 
Mint mi ket ten!”

Gá bor An dor szö ve ge: 
„Tán col nék a 
bol dog ság tól, 
szí vem láz ban ég! 
Sen ki nek ilyen jó ked ve 
nem volt még! 
Ó, ez édes 
pil la nat ra 
ré gen vár tunk már! 
Nin csen két bol do gabb em ber 
ná lunk nál!”

A ref rén sza kasz vi szont nem azt fe je zi ki, mint amit a né met szer zôk ír tak:
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A fen ti össze ha son lí tás ból megál la pít ha tó, hogy 
Ke ré nyi Mik lós Gá bor szö ve ge hû ebb nem csak az 
ere de ti szö veg hez, de a szín pa di szi tuá ció hoz is, hi -
szen az „Ezer ki csi an gyal da l0ol ja, sze res sé tek egy -
mást” ere de ti szö veg ér tel mé hez job ban kö ze lít a 
„Száz ezer nyi an gyal zen gi: bol dog ság!”, mint az „Álom, 

álom, édes álom, álom kép!”, és job ban tük rö zi az ope -
rett ben rej lô fi nom iró niát is. 

Ra gad junk ki még egy pél dát, a hí res „Jaj, cica…
” szá mot. Itt már sem a vers, sem a ref rén ér tel me 
nem egye zik meg és nem is na gyon il lesz ke dik a szi -
tuá ció ba: 

Ere de ti né met szö veg: 

„Aus ist’s mit der Lie be bei mir ein 
– für al le mal! 
Schau’ kein Mä del mehr mir an, 
Schau mir kei nes an! 
Wenn auch tau send Her zen bre chen 
– ist mir ganz egal. 
Über al le Weib lich keit 
Mach’ ich ei nen Strich, 
In der schön sten Blü te zeit 
Zieh’ zu rück ich mich. 
Mein Entsch luss steht fel sen fest: 
Mit der Lie be ist es Rest. 
Doch: 
Ganz oh ne Wei ber geht die Cho se nicht! 
Ganz oh ne Son ne blüht die Ro se nicht! 
Drum hie und da, so ein mal noch – 
Da küss’ ich doch! 
Da küss’ ich doch! 
Ganz oh ne Wei ber geht die Cho se nicht! 
Ganz oh ne Son ne blüht die Ro se nicht! 
Drum will ich nichts schwö ren, 
Will, Mä dels, euch ge hö ren! – 
Schuft, wer sein Wort jetzt noch bricht!” 

Gá bor An dor szö ve ge: 

„Hány szor mond tam már ma gam nak, 
nézd ezt nem sza bad! 
Hagyd ab ba a nô ket már, 
miért vagy oly sza már? 
Mit tö rôdsz te az zal, hogy száz 
lány szív meg ha sad? 
Meg vi gasz ta lód nak ôk, 
nem hal nak be le. 
Hogy mit szól nak majd a nôk, 
mit tö rôdsz ve le? 
S új ra jött egy, csak egy még 
és a szí vem új fent ég!… 
Hej… 
Jaj, ci ca, eszem azt a csöpp kis szád! 
Nél kü led még a menny or szág is fád! 
Nem me gyek egye dül oda! 
Nem hagy lak el, 
nem én, so ha!

Nyers for dí tás: 

„Ná lam nincs több sze re lem 
– vég leg! 
Ne is néz ze nek rám a lá nyok, 
Egy se néz zen rám! 
Ha akár ezer szív is össze tö rik 
– ne kem ganz egál! 
Az egész nô ne met 
Ki hú zom, 
A leg szebb vi rág zá som kor 
vissza vo nu lok. 
Az el ha tá ro zá som kô ke mény: 
A sze re lem mel vé gez tem. 
Ha bár: 
Tel je sen nô nél kül nem megy a do log! 
Nap nél kül nem vi rág zik a ró zsa! 
Ezért akár hogy is, de egy szer még – 
Csó kol ni fo gok! 
Csó kol ni fo gok! 
Tel je sen nô nél kül nem megy a do log! 
Nap nél kül nem vi rág zik a ró zsa! 
Épp ezért nem es kü szöm, 
Meg hall gat lak ben ne te ket lá nyok – 
Gazem ber, aki most meg sze gi a sza vát!” 

Ke ré nyi Mik lós Gá bor szö ve ge: 

„Elég volt a sze re lem bôl, vég leg, 
iga zán 
Lány ne néz zen töb bé rám, 
egy se néz zen rám. 
Kap jon lé ket száz ezer szív 
vá gyak ten ge rén 
Min dent, ami nô ne mû, 
el fe lej tek én 
If jú sá gom szép de lén 
rám tör az erény 
Így dön töt tem, vé ge, pont, 
a sze re lem ennyi volt. 
Bár… 
Jaj, lá nyok nél kül él ni, mondd, mit ér 
Fény nél kül ró zsa csok rod med dig él 
Vá gyó dom új ra csak bu tán, 
Egy csók után, 
száz csók után,
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Gá bor An dor szö ve ge ugyan jól éne kel he tô és 
könnyen meg je gyez he tô, ami hez per sze egy jó dal -
lam is kel lett, de olyan ki fe je zé se ket hasz nál, ame -
lye ket ma nap ság már ke vés bé (pél dául a „ci ca” mint 
át vitt ér te lem ben a nô) vagy egyál ta lán nem hasz -
ná lunk (pél dául a „fád” jel zô). 

MGP kri ti ká já val ma gam is egyetért ve, gon do -
lat me ne tem össze fog la ló ja ként idé zem: „Het ven öt 
éve íté lünk a Csár dás ki rály nô fe lôl, el fo gad va az át -
dol go zá so kat, rom lott szö ve ge ket, kény sze rû át te -
ke ré se ket. S nem néz zük meg fi gyel me sen az eredeti 
né met szö ve get, ami azóta is – ki sebb vál toz ta tá -
sok kal – éli vi lá gát a nagy vi lág ban. (…) A Jaj, ci ca 
ese té ben is ha son ló csúsz ta tást ta lá lunk. Az ere deti 
né met nyeg lébb, fé nye zet le nebb. Nem ci cál ko dik. 

Nincs menny or szá ga. Ke vés bé poé ti kus, de költôibb, 
mi vel nem lí ra kop tat ta sza vak sze re pel nek ben ne: 
a köz na pi be széd szer ve zô dik meg le pô rí mek ké.”74 

Az elavult, ré gi köz nyel vi, eset leg ar gó ki fe je zé -
sek át köl té sé re és a mai né zôk höz „iga zí tá sá ra” két 
pél dát ho zok Mül ler Pé ter Sziá mi Ba ja dér-for dí tásá -
ból, aki Ku li nyi Er nô szö ve geit ír ta új ra. Az el sô szö -
veg a hí res-ne ve ze tes Shim my- dal, amely Kál lai István 
és Ke ré nyi Mi kós Gá bor új vál to za tá ban az aláb bi 
felál lás ban hang zik el: Fü löp da rab bé li író (az ere -
de ti vál to zat ban cso ko lá dé gyá ros) fe le sé gé nek, 
Mariet tá nak ud va rol Sza páry, ma gyar új ság író (az 
ere de ti ben Na pó leon a ne ve), akik egy fél té kenysé -
gi je le net után, old va a ké nyel met len szi tuá ciót, egy 
új tán cot mu tat nak be egy más nak: a „shim my”-t.

74 Mol nár Gál Pé ter, A csár dás ki rály né (1916), in Mol nár Gál Pé ter, i. m. 87–88.

Ku li nyi Er nô szö ve ge: 

„Aki tud ja, mi a sikk, mi a nob lesz 
Le beg az a di va tért, csu pa smukk lesz! 
Hogy ha lát egy újabb tánc kreá ciót 
Ad dig gyúr ja, míg a nyel ve is ki lóg! 
Egy re megy, ha csú nya ô, vagy Ado nisz 
Hogy ha Ben de gusz s kon ter Mo risz 
Mert a lány csak ak kor lán gol ér ted, 
Ak kor lesz a nôd, 
Ha a bál te rem ben így kö szön töd ôt: 
 
Jô ne ve lem nagy sád shim myt jár ni? 
Bi zse reg a tal pam, nem tud vár ni, 
Ha a ze ne kar ban hot ten tot ta tám tám szól. 
Shim my ma a tán cok fenn költ csú csa, 
Már a cse cse mô is mind ezt csússza, 
Krisz kind li re kap tuk ez tet mi az an tant tól. 
Er re pa li mos tan Pest és Dan zig 
Ez lesz a di vat bis hun dert zwan zig 
Most kreál ta épp egy nig ger bölcs a Kon gó nál 
Csak a sze re csen nô volt rá büsz ke 
De ma lo bog ér te min den nôcs ke! 
Shim my, shim my, shim my, szí vünk csücs ke 
Shim my nél kül nin csen bál.”

Mül ler Pé ter Sziá mi szö ve ge: 

„Aki ad ma gá ra, játssza a tren dy-t 
Az ma száz ezer rel lá ba kat len dít, 
S bár az élet ver he tet len tánc ta nár, 
Ô ti tok ban shim my- tan fo lyam ra jár. 
Ab ban fog majd ak kor ren de sen hin ni, 
Hogy a ka pu kulcs a lét hez a shim my, 
Ez a könnyed, ôsi tánc, mely mégis 
plasz tik bom ba jó, 
S rög tön in dul már a tánc reak ció! 
 
Be va dít a shim my fej tôl lá big, 
Mi lyen az a part ner, rég nem szá mít, 
Ha shim my- re ug rál, ak kor at tól egy bôl szép 
Be jön ez az új tánc, bár mily ré gi, 
Ki csi cse cse mô is vággyal né zi, 
Fi gye li csak, az tán job bal-bal lal ket tôt lép! 
Csak a sze re csen törzs fô nök tud ta, 
Aki a pa pá tól kop pin tot ta, 
De a Sza ha rán át egy-ket tô re hoz zánk ért, 
Be le ga ba lyod va máris Pá rizs, 
Aki ki ma radt, az nem nor má lis, 
Shim my- shim my frakk ban, s mez té láb is, 
Csak a shim my hó dít tért!”

Jaj, ci ca, eszem azt a csöpp kis szád! 
Nél kü led még a menny or szág is fád! 
Ha ülök is a menny be, 
te, ci ca, csak üzenj be! 
Ér ted kiug rok, ci cám!”

Nô nél kül itt az élet mit sem ér 
Fény nél kül ró zsa csok rod med dig él 
Szí vem csak ér tük resz ket, 
ér zem, hogy raj ta vesz tek 
Forr ben nem, zúg-búg a vér!”



Ku li nyi Er nô szö ve gé ben szem be tû nôek a ré gies 
ki fe je zé sek. A „sikk”-et még megér ti a mai né zô, ám 
a „nob lesz” és „smukk” sza va kat már egész biz tosan 
nem. Az „Ado nisz” szót ugyan át vitt ér te lem ben 
a szép  re még ma is hasz nál juk, de a „Ben degusz s 
kon ter Mo risz” ki fe je zés ma már nem ért he tô. De 
a „krisz kind li”-t sem hasz nál ják ma nap ság az „aján -
dék” szó he lyett. Az „An tant” és a „Dan zig” (Gdansk) 
szó megér té sé hez a ma em be ré nek saj nos a tör té -
nel mi is me re tei is hiá nyo sak, és mai szó hasz ná la -
tunk már kö zel sincs úgy átitat va né met sza vak kal, 
mint ami kor a mû szü le tett. Ak kor a hu mor is más 
volt, a vic ces ki fe je zé sek re is más ként rea gál tak, ma 
már a „hot ten tot ta tám- tám”-ra nem ne vet nek, míg 
azok ban az idôk ben eg zo ti ku san ko mi kus ki fe je -
zés nek szá mí tott. 

Ha tar tal mi lag ele mez zük a szö ve ge ket, megál -
la pít hat juk, hogy Sziá mi for dí tá sa nem csak jobban 

ért he tô, de az egész je le net és ko re o gráfia el ját szá -
sát, a cse lek ményt job ban se gí ti, és jól éne kel he tô. 

A má so dik pél da, a Shop ping- ter cett re mél he tô -
leg még ér zék le te seb ben mu tat ja azt az utat, ame -
lyet az Ope rett szín ház mû vé sze ti ve ze té se ki je lölt. 
Sziá mi szö ve gei itt már tel je sen mai ki fe je zé se ket, 
szó for du la to kat tar tal maz nak, pél dául az an gol ból 
ho no sí tott shop ping, pír szing, és szel le mes, köny -
nyen meg je gyez he tô szó já té kok ból áll nak, pél dául 
„Az ôszin tét, ha meg mon dom, / A vá sár lás, az gond, 
/ Az a ször nyû nyüzs gés ott, / Tö meg un dor, jaj, rám 
ront!” 

A dal elôt ti szín pa di szi tuá ció ban az elô zô dalból 
már is me rôs két fér fi to vább ra is ci va ko dik, ve sze -
ke dik a nô ke gyeiért. Sza páry el akar ja hó dí ta ni fér -
jé tôl Ma riet tát, mi re el ret ten té sül Fü löp el mond ja, 
hogy egy nôt nem csak sze ret ni, de el tar ta ni és el -
vi sel ni is tud ni kell:

Ku li nyi Er nô szö ve ge: 
„Du ckóm, én nem tû röm, 
hogy könnyel mû légy 
Dol lárt és más ilyen vac kot 
könnyel mûen végy… 
In kább egy kék ró ká val 
lep nél meg már. 
Új bun da sem lesz épp kár! 
Ugye bár, ami kell. 
Csu pa ba ga tell. 
Egy au tót is végy, nem kell, 
csak 80. U. P. 

Vil lát is, az nem baj, 
ha nin csen K. P. 
Kell más is, szí vem csücs ke? 
Most mondd el, mind egy füst re! 
Kell hát! Egy bri liáns kol lié! 
A há zas ság nem tánc trió, 
csak szimp la tánc duett 
Ideá lis egy duett. 
Ha a férj még nem szú ett! 
A ré gi tán cos tá vo zik! 
Beug rom ön he lyett! 
De bol dog perc ez! 
Má tól fog va 
Ön nek súg ja hát 
A drá ga nôcs kén, szép sze ré nyen, 
szí ve óha ját.”

Mül ler Pé ter Sziá mi szö ve ge: 
„Shop pin gra vá gyom, szí vem, 
gye rünk ha mar! 
Ko pott a ner cem is, 
ez ki csit za var, 
Jö het ne ukk- mukk- fukk pár 
Fi nom kis smukk! 
Na és a Fer ra ri… 
Tud tad-e, édes, hogy most 
Mi lyen ked vez mé nyes?! 
Pír szin gre vá gyom, szí vem, 
ve gyünk ha mar! 

Ka lap pal rosszul ál lok, 
ez is za var, 
Jö het ne hoz zá még egy 
cso dás kis ró ka bun da 
Na, és egy New York-i út! 
Az ôszin tét, ha meg mon dom, 
A vá sár lás, az gond, 
Az a ször nyû nyüzs gés ott, 
Tö meg un dor, jaj, rám ront! 
S a há zas ság, mint in téz mény, 
Az szin tén kér dô jel, 
Tán vár junk még, 
hisz azt mond ják, 
hogy jobb az érett fej, 
És egyez tet nem ké ne még a 
Fel me nôim mel.”
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Sziá mi nak er re a szö ve gé re va ló szí nû leg a fiata -
lok is fel kap ják a fe jü ket, s ez a leg fon to sabb: fel -
kel te ni az új ge ne rá ció ér dek lô dé sét. A dol go za tom 
fô cí méül is ezért vá lasz tott sza vak nem csak azért 
ér de ke sek, mert a mai, di va tos szó hasz ná la tot idé -
zik, ha nem mert az ilyen és ha son ló ki fe je zé sek se -
gít het nek meg te rem te ni a fiata lok ban azt az azono -
su lást, ame lyet tu do má nyos ter mi no ló giá val a nézôi 
be fo ga dá si fo lya mat új iden ti tás kép zé sé nek mi nô -
sít he tünk. 

 
Ho gyan to vább, ope rett? 

 

 „A z ope rett sze rû ség az egész mû faj lé nye gé -
hez tar to zik. Tud niil lik itt va ló ban em be -
rek be szél nek és él nek és ját sza nak, vi szont 

bi zo nyos pon ton el kez de nek éne kel ni, azután tán -
colni, ami már meg szab ja azt, hogy ezek az em be -
rek ho gyan be szél je nek és ho gyan él je nek em be ri 
éle tet. Én na gyon sok ope ret tet és na gyon sok víg -
já té kot ír tam, és tu dom, hogy egé szen más képp 
írok víg já té kot, mint ope ret tet, mert a víg já té ki dia -
ló gok után nem le het el kez de ni éne kel ni. Az ope -
rett dialóg után vi szont le het. Ugyanezt ér zem a szí -
né szi ala kí tás ban is, s ép pen ez a mû vész felada ta, 
megérezni azt a va la mit, amit én ope rett sze rû ség -
nek ne ve zek: ne ve ze te sen, hogy em bert áb rá zol jon 
olyan mó don, hogy utá na az ál ta lá nos szo ká sok tól 
el té rôen éne kel hes sen és tán col has son is.”75 

A be fe je zés hez mot tó ként idé zett ne ves ope rett-
szer zô, li bret ti sta Bé keffi Ist ván so rai jól fe je zik ki 
szá mom ra az ope rett nek azt a drá mai kép te lenségét, 
hogy a sze rep lôk egy pró zai rész után egy szer csak 
el kez de nek éne kel ni, tán col ni, s az tán, mint ha mi 
sem tör tént vol na, foly tat ják a dia ló gust. Va jon ez 
a mai né zô szá má ra nem tû nik-e tel jes kép te len -
ség nek? 

„Ah hoz, hogy meg ma rad jon a mû faj, nem elég 
azon ban új ra és új ra szín pad ra vin ni az olyan siker -
da ra bo kat, mint A csár dás ki rály nô, a Ma ri ca gróf nô, 
vagy A víg öz vegy, az ope rett nek ha lad nia kell a kor -
ral. So kan azt hi szik, hogy az ope rett rég múlt korok 
mû fa ja, holott egyál ta lán nem az. Az elôadás módján 
mú lik, meg ta lál ja-e a fiatal kö zön sé get is a mû faj”76 

Ke ré nyi Mik lós Gá bor nak, a Bu da pes ti Ope rett -

szín ház fô igaz ga tó já nak nyi lat ko za ta vá laszt ad az 
elôbb fel ve tett kér dés re. Né ze te sze rint ma az ope -
rett ját szás elôtt há rom út van: egy részt le het ren -
dez ni kí sér le ti elôadá so kat, más részt egy nép szín -
há zi kon cep ció ke re tein be lül le het mo der ni zál ni 
az egyes da ra bo kat, har mad részt vissza for dul va 
a múlt fe lé le het úgy ját sza ni, ahogy azt tet ték a mû -
faj arany- és ezüst ko rá ban, a XX. szá zad el sô felében. 

Ha tá ro zott vé le mé nyem, hogy az el sô ként em -
lí tett kí sér le ti út alap ve tô prob lé má ja, hogy leg több -
ször nem a ze nés szín ház kö ve tel mé nyeit tart ja 
szem elôtt, és bár szü let het nek ren de zôi szem pont -
ból iz gal mas elôadá sok (gon do lok itt el sô sor ban 
a ka pos vá riak ra), azok leg több ször nem ütik meg 
a ze nés szín ház ban el vár ha tó ének szó lis ta, ének, 
tánc és ze ne ka ri mér té ket. 

A klasszi kus ha gyo má nyo kat kö ve tô har ma dik 
utat sem tar tom kö vet he tô nek, hi szen az a nagy 
éne kes- és szí nész egyé ni sé gek re épí tô já ték stí lus, 
amit az ope rett elôbb em lí tett fény ko rá ban az elô -
adók kép vi sel tek, a mai né zô szá má ra rend kí vül 
mo do ros nak, mes ter kélt nek tûn het, pa nop ti kum -
ban vagy mú zeum ban érez he ti ma gát, ha mond -
juk Honthy Han na já ték stí lu sát utá noz nák a szín -
pa don. 

Egyetér tek Ke ré nyi Mik lós Gá bor ral, aki sze rint 
a má so dik ként fel vá zolt irány a kö ve ten dô, az ope -
rett mû fa ji ke re tein be lül az ere de ti da rab ból kiin -
du ló, de azt megújí tó, di na mi kus, szö veg- és ze ne -
köz pon tú nép szín há zi stí lu sú elôadás lét re ho zá sa: 
„A Bu da pes ti Ope rett szín ház a kö zép utat vá lasztot -
ta: úgy pró bál nép sze rû ma rad ni, hogy lát vány szín -
ház ra és va ló di konflik tu sok áb rá zo lá sá ra tö rek -
szik. Fel gyor sít juk az elôadá sok rit mu sát, új ra for -
dít juk a szö ve ge ket. A ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy 
a hely szín hez és a tör té net hez nem ér de mes hoz -
zá nyúl ni, vi szont a da ra bok nyel ve ze té nek és rit -
mu sá nak mo der ni zá lá sá val cso dá kat le het elérni.”77 

Megál la pít ha tó, hogy a szó klasszi kus ér tel mé -
ben vett ope ret tek ma már nem szü let nek, mint 
ahogy Shakes peare-drá mák és olasz ve ris ta ope rák 
sem, ezek mégis ál lan dóan je len van nak a szín pa -
do kon és a ren de zôk szá má ra még ma is ki hí vást 
je lent e drá mák új raol va sá sa, szín pad ra ál lí tá sa. 
Ugyanígy van ez az ope ret tel is, mert örök té mákkal 

75 Bé keffi Ist ván hoz zá szó lá sa, Az ope rett kér dé sei rôl. A Fô vá ro si Ope rett szín ház an két ja. 1954. de cem ber 14–15-én, Színház -
mû vé sze ti írá sok 5., Bu da pest, Ma gyar Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség, 1955. 76. 

76 Mé zes Ger gely–Ra dos Vi rág, Me sék fel nôt tek nek a szép ség rôl. In ter jú Ke ré nyi Mik lós Gá bor ral, Va sár nap Reg gel, 2009. 
ok tó ber 28. 17. 

77 Mé zes Ger gely–Ra dos Vi rág, i. m. 17.
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fog lal ko zik: a sze re lem mel, szen ve déllyel, a gaz -
dag ság gal, az ér vé nye sü lés sel. 

A könnyû mû faj nem azt je len ti, hogy az operett 
nem szín vo na las, ha nem hogy olyan já té kos ze nei 
és pró zai megol dá so kat tar tal maz, ame lyek a be fo -
ga dó szá má ra könnyed és ha tá sos mó don mu tat -
ják be a va lós prob lé má kat. Az ope rett elôadá sa vi -
szont egyál ta lán nem mi nô sít he tô könnyen elôad -
ha tó nak, hi szen egy szer re kö ve tel ma gas szin tû 
ének- és tánc tu dást, va la mint iga zi szí né szi já té kot. 

Ha Scho pen hauer re hi vat koz va el fo gad juk, hogy 
a ze ne tu laj don kép pen az em be ri lé lek, ak kor a né -
zôi be fo ga dás, re cep ció szem pont já ból a szín pa don 
a leg fon to sabb a ze ne meg fe le lô adap tá lá sa. A zenés 
szín pa di elôadás leg fon to sabb ele me ezért a zene 
kell, hogy le gyen, hi szen az ope rett ze né je örö kér -
vé nyû en fe je zi ki az ab ban meg je le ní tett ér zel me -
ket és iró niát. Meg kell ke res ni, hol van az ál ta lános 
igaz ság a ze né ben, meg kell vizs gál ni, miért ilyen 
szi tuá ció ban szó lal meg. Nap jaink ope rett-e lôadá -
sai ban ezért van nagy sze re pe a ren de zô és a kar -
mes ter kot ta ér tel me zé sé nek. A szín pad és a ze ne 
egy sé ge na gyon fon tos, az ope rett ben kü lö nö sen, 
mi vel a ze ne a pró zai be té tek nél „ki vár”, így a pró -
zá nak a kö vet ke zô szám hoz „oda kell ér nie”, te hát 
a pró zát kell kö ze lí te ni di na mi ká ban a ze né hez. Eb -
ben a ren de zô nek és a kar mes ter nek tel je sen egyet 
kell ér te nie, hogy az elôadás mind ze nei leg, mind 
a ren de zés te kin te té ben egy sé ges ké pet mu tas son. 

A si ker tit ka ab ban áll, hogy azok az al ko tók, 
akik új ra szín pad ra ál lít ják a da ra bot, meg ta lál ják-e 
azo kat a ze nei és cse lek mény be li megol dá so kat, 
ame lyek kel di na mi kus, ma is átél he tô elôadást produ -
kál hat nak a tör té ne tet és a dal szö ve ge ket a mai kor el -
vá rá sa, íz lé se sze rint át fé sül ve, át dol goz va, új ra fordít -
va. A ré gi kép- és hang fel vé te le ken lát ha tó-hall ható 
klasszi kus elôadá sok nál a mai szem nek tem pó sabb, 
ôszin tébb, rea lis tább elôadá so kat kell lét re hoz ni. 

A Bu da pes ti Ope rett szín ház ban ki tû zött cél az 
ope rett já ték stí lu sá nak foly to nos megújí tá sa. Part -
ner ként eh hez nem csak új kö zön ség, ha nem olyan 
elôadói és köz re mû kö dôi gár da ki ne ve lé se szük sé -
ges, akik ezt meg tud ják va ló sí ta ni. Eh hez olyan re -
per toárt kell mû so ron tar ta ni, amely elô se gí ti a ko -
moly, ki tar tó mû hely mun ka so rán meg szer zett tu -
dás gya kor lá sát és fej lesz té sét egy tár su la ti szín ház 
ke re té ben. 

En nek per sze meg kell, hogy le gye nek a tá mo -
ga tá si, fi nan szí ro zá si fel té te lei. Üz le ti ala pon ope -
ret tet ját sza ni ma Ma gyaror szá gon le he tet len. Egyet -
len ma gán pro duk ció sem tud ja el tar ta ni a mai, 

nívós, klasszi kus ope ret te lô a dá shoz elen ged he tet -
le nül szük sé ges mû vész együt tes (ének kar, ba lett -
kar, ze ne kar), ze nei be ta ní tó, ter ve zô, le bo nyo lí tó 
stáb ál lo má nyát, il let ve a lát vány szín ház mû köd te -
té sé hez szük sé ges szín pa di mû sza ki-tech ni kai esz -
kö zö ket és sze mély ze tet. Aho gyan azt Le hár Fe renc 
is val lot ta, az ope rett az ope rá hoz ha son ló mû faj, 
s az ope ra ját szást tu do má som sze rint min den hol 
a vi lá gon ál la mi lag tá mo gat ják. 

Va ló szí nû leg az elôb biek ben fel vá zolt úton járó, 
en nek az új ra fel fe de zô és át dol go zó mun ká nak is 
kö szön he tô, hogy az Ope rett szín ház elôadá sai sike -
re sek és ke re set tek let tek. 

Vé ge ze tül, mon dan dóm alá tá masz tá sa ként, áll -
jon itt egy kri ti ka a chi ca gói Ame ri kai Ma gyar Újság 
2009. ja nuá ri szá má ból, Har math Ist ván tol lá ból: 
„Nincs töb bé Ce cí lia, akit a felejt he tet len Hon thy 
Han na ala kí tott az 1954-es, a kor szel le mé hez hû 
felújí tá son, amint Fe le ki Ka mill hí res Mis ka sze re -
pe is so kat vál to zott. A ren de zô KE RO – Ke ré nyi 
Mik lós Gá bor úgy vél te, hogy az új pro duk ció ke -
rül jön kö ze lebb a szer zô el kép ze lé sé hez. Az ere deti 
né met nyel vû dal szö ve ge ket, a mai élet re mo der -
ni zál va hall juk vissza a szín pad ról, úgy hi szem, el -
te lik még né hány év ti zed, amíg az új szö ve gek meg -
ho no sod nak a kö zön ség szí vé ben. An nak ide jén 
a si kert az je len tet te, ami kor a pre mier után a susz -
ter ina sok az ut cán éne kel ték a nó tá kat, ma nap ság 
nin cse nek susz ter ina sok, a fiata lok pe dig egé szen 
más faj ta da lo kat éne kel nek. 

Az új Csár dás ki rály nô ze né je a mai vi lá got kö ze -
lí ti, ezért sok kal tem pó sabb, mint az elôd jei és a tör -
té ne te is kö ze lebb áll az ere de ti né met szö veg -
könyv höz. El tûnt a da rab ból az agya lá gyult her ceg 
és a lü ke fô her ceg, az 1954-ben hoz zá írt sze replôk. 
Ce cí lia he lyét An hil te – Kál lay Bo ri – vál tot ta, aki 
re mek szí né szi ala kí tást nyúj tott. Mis ka sze re pe 
kur tít va ugyan, de meg ma radt az Or feum ban, míg 
a her ce gi ház ban a ko mor nyik az iker test vé re, Al -
fonz lett, mind két sze re pet Fa ra gó And rás ala kí tot -
ta, Fe le ki Ka mill ra em lé kez te tô fa nyar hu mor ral. 

Az ope rett sze rep osz tá sa ki csit fel hí gult, ugyanis 
az egyes sze re pe ket két, sok eset ben há rom sze -
mély re osz tot ta a di rek ció, nincs ez zel sem mi baj, 
hi szen a szí nész gár da erôs. Az elôadá son, amit mi 
lát tunk, Szil via sze re pét Lu kács Ani ta, míg Ed wint 
Va dász Dá niel ala kí tot ták, mind ket ten jól kép zett 
ope ra han gú éne ke sek, a szí né szi ala kí tá suk is ki -
tû nô re si ke rült. Bó ni sze re pé ben Pel ler Ká rolyt lát -
tuk, s ná la áll junk meg egy perc re. Míg a ré gi Csár -
dás ki rály nô ben Bó nit Rá to nyi Ró bert ala kí tot ta úgy, 
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hogy azt hit tük ezt nem le het már fe lül múl ni, er re 
jön Pel ler Ká roly, aki mint azt itt Ame ri ká ban mond -
 ják: el lop ta a showt. Part ne re, Szen dy Szil vi nagy -
sze rû Stá zi, a fiatal sze rel mes pá rok nak – Szil via és 
Ed win, Stá zi és Bó ni – nem ne héz a né zôk kel el hi -
tet ni, hogy itt va ló di sze rel me sek rôl szól a já ték. 

Fe ri bá csi – akit Föl des Ta más ala kí tott – eb ben 
a pro duk ció ban az Or feum tu laj do no sa lett, míg 

Le o pold Má ria her ceg – Ma rik Pé ter – sze re pe ala -
po san meg rö vi dült. Az em ber óha tat la nul össze ha -
son lí tást tesz a ré gi 1954-es, im már tra di cio ná lisnak 
el fo ga dott pro duk ció és a felújí tott da rab között. 
Ért he tô, hogy a kö zön ség, még jó ideg nem tud ja 
el dön te ni, va jon me lyik a jobb. Ne kem si ke rült 
dön te nem, ez a leg jobb Csár dás ki rály nô elôadás, 
amit va la ha lát tam az éle tem ben.”78
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