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A szocialista realista operett m"faja: a SzocOper

El"szó

A SzocOper mozaikszót az államosítás utáni operettjátszást kutatva használtuk 
beszélgetéseink felgyorsítására, s úgy általában a szocialista kultúra zenés színházi 
gyakorlatának jelölésére. A$F#városi Operettszínház talán legmarkánsabb korszakát 
kutatva azonban egyértelm": egy m"faj variációjával állunk szemben. A$SzocOper, 
sommásan megel#legezve a kötet téziseit, olyan alkotás, amely meglév# zenés m"-
vek nagyív" átírásával, esetleg ismer#s dallamstruktúrák propagandacélú felhasz-
nálásával, s#t néha csak stabil szerepívek nyomatékos felidézésével a polgári ope-
retthagyományt a szocialista realista esztétikai elvárásokhoz hajlítja. A$SzocOper 
gyakorlatát az államosított Operettszínházban a Gáspár Margit vezette kommunista 
munkaközösség dolgozta ki, többek között Honthy Hanna, Béke' István, Kellér 
Dezs#, Feleki Kamill, Latabár Kálmán közrem"ködésével. A$SzocOper az operett 
idiotizmusát, Gáspárral szólva „hülyeségét” dramaturgiai szervez#elemként hasz-
nálja, és így építi fel a szocialista daljátékok és termelési operettek egész sorát. Ezt 
a sort, ezt a huszonkilenc SzocOpert tárjuk az olvasó elé – az új m"faj jellegzetes-
ségeit felvonultatva.

A kötet szerkeszt#iként évtizedek óta azt kutatjuk, miként emlékezünk egy szín-
házi el#adásra, miként emlékezünk arra másként, s mi az az el#adás, amire egyál-
talán emlékezünk, mert így formálódik egy adott közösségben a színházm"vészet 
történeti kánonja. Azonban még egy laikusnak is felt"nik, hogy a jelenben er#s 
pozíciót betölt# zenés színházi esemény hatástörténeti jelent#ségénél lényegesen 
kisebb emlékezeti teret foglal el. Ennek egyik oka a zenetörténeti monográ(ákból 
ismert: a zenés színházi m"faj értékelése inkább a zene, mintsem a színház esztéti-
kai értékeit használja. A$többi ok összefonódik: az államszocialista kultúra prole-
tár elitizmusa, a zenés m"fajok nagyfokú improvizációs igénye, a váratlan-zavaró 
performatív pillanatok felbukkanása, az „eredeti m"” fogalmának zavarossága, a 
játéknyelvi alapot képez# családi tánc(gurák rendje és még számos mozzanat aka-
dályozza a zenés színház beépülését a javarészt prózai történeti kánonba. Ebb#l a 
kutatói felismerésb#l állt össze ez a kötet.

A Nemzeti Színháznak, korai államszocialista történetében, egyetlen riválisa 
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akad: a F#városi Operettszínház, amelynek forradalom el#tti éveir#l a városi legenda 
b#séges adatot hordoz. Ezt a közösségi tudást akarjuk láthatóvá tenni, kiegészíteni 
és pontosítani a színház 1949–1956 közötti eseménytörténetének feltárásával. Kö-
tetünk a F#városi Operettszínház 1949–1956 közötti repertoárját mutatja be olyan 
korszakként, amelyben a színház az operett m"faja iránti szakmai, s kezdetben a 
szovjethatalom eszméje iránti ideológiai elkötelezettséggel játssza és gyártja tovább 
a zenés m"veket. A$megszakítatlan játszás tartja az operettet a színészek és a néz#k 
közös emlékezetében, a megmaradt játéknyelv #rzi a folytonosságot és viszi tovább 
azt a tudást, amely a színházm"vészetet kommunikációként képes használni egyé-
nek, csoportok, érdekközösségek, szakmai platformok, intézmények, államok között. 
Ezt a felismerést követve kutatásunk az államosítás és a forradalom közötti hét évad 
repertoárjára fókuszál. A$korszakot az igazgató után Gáspár-korszaknak nevezzük, 
ekként is elismerve azt a legendás színházcsinálói tudást és akaratot, amely a társu-
latvezet# markáns döntéseinek köszönhet#en a Nemzeti Színház mellett a leger#sebb 
m"vészi jelenlétet teremti meg az államszocialista Magyarország els# évtizedében.

Kutatásunk a Philther-metodika (www.theatron.hu/philther) rendjére épül. A$hét 
évad huszonkilenc bemutatóját, az ezres szériát futó nagyoperetteket és a vasárnapi 
gyerekmatinékat, táncesteket is egyesével elemezzük, kiemelve a rendezés, a zenés 
dramaturgia (a librettóalkotás, librettó-átírás), a zenés színészet, a tánchoz szervezett 
tér elemeit, vagyis az el#adás esztétikai felülete fel#l tesszük láthatóvá a kulturális 
kontextust és a hatástörténetet. Kitérünk az intézmény és a város viszonyára, az 
ideológiai környezetre, a közösség elvárásrendjére, s az operettek kapcsán ráisme-
rünk a rendszert, kultúrát és nyelvet váltó ország traumájára és túlélési stratégiáira.

Mivel a korszakot a szocialista realista színházm"vészet létrehozásának akarata 
jellemzi, kötetünk elemzései azt követik, hogyan, milyen technikával, milyen ered-
ménnyel viszik ezt véghez a F#városi Operettszínházban. Hosszú éveken át tartó 
kutatásaink egyik felismerése, hogy a szocialista realista operettek a zenés m"fajt 
nemzedékek családi történeteiben a túlélés emlékezetéhez kötik. Nem véletlen, hogy 
nemzeti identitásunk szerves része az átírt Luxi és a honthys Csárdáskirályn!, az 
Állami Áruház, s#t a Boci-boci tarka, talán még a Szabad szél és a Dohányon vett 
kapitány is, mert dallamszerkezetük megjegyezhet#, slágereik énekelhet#k, s még 
ha propagandisztikusan idióta történeteik tartják is a szocialista realista ideológia 
direktíváját, a zenehang ereje, esztétikai élménye felülírja vagy elhalványítja azt.

A kötetben olvasható tanulmányok az államosítás utáni évek repertoárpolitikáját 
értelmezik, miközben feltárják az operettm"faj átalakulásának lehet#ségeit. Az olva-
só kronologikusan, a bemutatók sorrendjében is követheti azt a folyamatot, amely a 
szovjet és a népi demokratikus operettek játszása mellett a saját fejlesztés", úgyneve-
zett termelési operetteket is megalkotja, majd elérkezhet azokhoz az el#adásokhoz, 
amelyek Lehár és Kálmán m"veit hozzák a társulatra újraszabva közönség elé. Mi, 
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a kötet szerkeszt#i, a kronologikus olvasás mellett egy adaptációs-technikai olvasást 
is javaslunk: értelmez#i kihívás az els#, kezdetleges átalakítás, a Bécsi diákok után a 
teljesen elszabadult, a Marshall-segélyre parafrazált Gerolsteini nagyhercegn!t nézni, 
majd a Luxemburg gró"a és a Csárdáskirályn! Honthyra írt Fleury-jét és Cecíliáját 
elemezni párhuzamosan. Külön is olvashatók a termelési darabok, az Aranycsillag, 
a Palotaszálló, az Állami Áruház, a Boci-boci tarka, a Két szerelem feltáró elemzései 
azért, hogy a zeneszerz#k nagyív" dallam-érzékenységét felismerve értékeljük a 
tematikus keretb#l adódó, jellegzetesen egyszer" operettvilágot.

A kötetben rámutatunk, hogy milyen er#s hagyománnyal bír az operettek világá-
ban is a félrenézés gyakorlata. Az operettnézés el#zetes tudást igényel, amely hamar 
megszerezhet#, szinte mindenkinek megvan, aki gyerekként hallgatta a rádióm"-
sorokat. Ez a tudás segíti az operett és a zenés m"fajok dinamikájának elfogadását, 
mert így természetessé válik, ki fakad dalra, mikor és miért. Ugyanakkor ez a tudás 
el#idézi a félrenézést, hiszen a tudás generálta er#s elvárás nem engedi látni, amit az 
el#adás egyébként mutat: bányászok táncolnak a bányában, szalonkering#t és polkát.

A kutatás kiinduló tézise, hogy a Gáspár-korszakban az en suite játszás domi-
nál, a társulat Honthy és a táncoskomikusok köré épül, a prózai színészek közé több 
befogadott, az igazolóeljárásokban érintett színész lép (Mezey Mária, Peéry Piri), s 
Gáspár visszafoglalkoztat sok mindenkit a korábbi, Fényes Szabolcs vezette társu-
latból. A$F#városi Operettszínház Gáspár-korszakának els# bemutatója a Rajk-per 
idején, utolsó bemutatója a forradalom el#tti nyárel#n kerül színre. A$heves és meg-
rázó politikai történetek az igazgatót 1956. október 30-án felmondásra késztetik, 
ezzel véget ér egy politikailag mindvégig elkötelezett, de szakmailag kifogástalan 
etikával, mély humánummal, végtelen invencióval végigvitt hét év. Ez a színház 
egyik legjellegzetesebb korszaka, az átmentés korszaka.

Tudjuk, hogy a magyar operett a nemzetközi színházi szcénán leginkább Kálmán 
Imre és Lehár Ferenc m"veivel jelenik meg. Ma is szerte a világban játsszák a Luxem-
burg gró"át, a Csárdáskirályn!t, s az operett híresen alakítható-toldozható-fordít-
ható szerkezete ellenére is meglep#, milyen sokan azt a változatot vélik eredetinek, 
amely az államosítás utáni Magyarország szocialista realista eszméket propagáló 
operettm"helyében, kommunista munkaközösségében jött létre.

Az „ezüstkor” két szerz#je olyan életm"vet hagyott hátra, amely több mint száz 
éve, mindenféle stílus- és ízlésfordulat ellenére megtartja a m"faj különös erejét. 
Azonban az operett m"faja olyan zenés színházi forma, amely a színházi el#adások 
fel#l válik láthatóvá, hiszen színházi gyakorlat nélkül hamar dalokká foszlik szét 
zenei szövetük. Az operett mint m"alkotás él# színházi esemény: énekes színészekre 
és zenészekre van szükség bemutatásához. 

A második világháború, legf#képpen a színházak 1949-es államosítása utáni po-
litikai, hatalmi és nyelvi kavarodásban az operett is ideológiai képz#dménnyé válik, 
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s ez veszélyezteti annak a jellegzetesen budapesti játékgyakorlatnak a megmaradá-
sát, amely Ábrahám Pál, Huszka Jen#, Fényes Szabolcs és sokak közös életm"vével 
létrehozta a magyar operett m"faját. A$bécsi, berlini és párizsi operettélet mellett a 
budapesti zenés színházi gyakorlat mondható jelent#snek Európa kulturális emlé-
kezetében, s hogy ez ma is így van, nem kis részben Gáspár Margitnak, az 1949-ben 
kinevezett igazgatónak köszönhet#. 

A SzocOper feltárása különösen élvezetes csapatmunka volt, és a kutatás vezet#iként, 
a kötet szerkeszt#iként itt is megköszönjük a tucatnyi történésznek, szakírónak azt 
a türelmet és szenvedélyt, amellyel éveken át követtek minket, dolgoztak velünk, 
akikkel megoszthattuk felfedezéseinket, archívumi találatainkat. Csodás agnoszká-
lások emlékezetét #rizzük. A$korszak feltárását az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Bölcsészettudományi Központjának Irodalomtudományi Intézetében befogadott 
NKFIH–OTKA K-131764-es pályázata támogatja. Az átfogó kutatás nem jöhetett 
volna létre a Budapesti Operettszínház támogatása nélkül, külön köszönjük az ak-
kori f#igazgató, L#rinczy György inspiráló (gyelmét. A$librettók, partitúrák, ritka 
dokumentumok beszerzésében Sárdi Mihály segítsége felülmúlhatatlan, a források 
mellett az OH-interjúk sokaságát is neki köszönjük. Köszönettel tartozunk kollé-
gánknak, Ring Orsolyának, aki a levéltári dokumentumok feltárásában, elrendezé-
sében, megfejtésében segítette kutatóinkat, nélküle nem tudtunk volna elindulni. 
Köszönjük az OSzMI munkatársainak: Bodolay Gézának, Gajdó Tamásnak, Csiszár 
Mirellának, Sip#cz Mariannak, Halász Tamásnak, Huber Beátának, Berze Nórának 
az intézeti gy"jteményekben való eligazítást. Köszönjük Roboz Ágnesnek, Rátonyi 
Hajninak, hogy megnyitották el#ttünk magánarchívumukat. S köszönjük a tucatnyi 
szerz#i stílust összefésül#, gondos olvasást Major Ágnesnek. 


