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Ravasz találmány az ope-
rett. Van benne valami női-
es. Romantikusan, múltszá-
zadian nőies. Jókai írt 
olyan tündéri-boszorkányos 
szépasszonyokról, akik is-
merték és alkalmazták a 
hódítás minden fortélyát, a 
kábítás minden trükkjét, 
mosolyogtak, kacérkodtak, 
csaltak, hitegettek, hízeleg-
tek. fátyoltáncot jártak, tes-
tük-lelkük minden porciká-
ját felhasználták, hogy u j -
juk köré csavarják a sze-
gény, gyenge férfiakat. 
Szűznek álcázott hetérák 
voltak, mézesszavú kígyók. 
Egyszerre támadtak a lé-
lekre. az értelemre, a zsige-
rekre. 

Megvannak a trükkjei az 
operettnek is. Mert hódítani 
akar. tudatosan sikerre vá-
gyakozik. 

Támad a meséjével. Mesz-
sze országokba visz, vagy a 
távoli múltba, uralkodók, 
királyok, hercegek, külön-
böző nagyurak környezeté-
be, a kincses Keletre. Ha-
waiiba, Monte-Carlóba, csu-
pa exotikus helyre, a vá-
gyak és álmok világába. El-
visz Firenzébe, Boccaccio 
pajzán novelláinak városá-
ba. Fellépteti magát Boccac-
ciót, mert a lakjainak fellép-
tetésével nem elégszik meg. 
Elmondja, amit Boccaccio 
sohasem tett, felhasználja a 
nagy történelmi személyi-
séget érdeklődésünk lekö-
tésére. Mert kit érdekelne 
egy szegény diák a trecen-
tóból? De ha ennek a diák-
nak Giovanni Boccaccio a 
neve, az már igen. Boccac-
cio természetesen szerel-
mes. Többszörösen is. Föl-
di és égi szerelemmel. 
Tisztán és „tisztátlanul". 
Szerelmeskedik, mert élmé-
nyeket gyűjt készülő novel-
láihoz és szerelmes csak úgy 
magánemberként. Itt is, ott 
is sikeresen. Meglesznek a 
novellákhoz szükséges való-
di históriák és némi fon-
dorlattal sikerül a jó há-
zasság is, főhősünk felesé-
gül veszi a herceg gyönyö-
rű lányát. Közben fel-
szarvazott és buta polgárok, 
vidám diákok, kikapós asz-
szonyok kavarognak a hát-
térben. Táncolva és énekel-
ve elégetik Boccaccio köny-
veit. de az álszent puritán-
ságot legyőzi a jókedv, a 
móka. az ének és a szere-
lem. Elégedettek lehetünk a 
mesével. Suppé nagyope-
rettje a 

Boccaccio 

megnyerte az első menetet. 
Ennyi elég egy prózai víg-

játékhoz, de nem elég egy 
operetthez. 

Az operett a szövegével 
szinte külön a zsigereinkre 
támad. Csengenek-bonga-
nak a rímei, kedvesen, be-
hizelgően. Csiklandozzák a 
fülünket sajátságos humo-
rukkal, segítenek a mesét, a 
cselekményt még maga-
sabbra emelni a való vi lág 
fölé, szivárványos szférák-
ba. A költők nehezen talál-
nak rímeket. Az operettek 
szövegíróinak szájából fo-
lyik az édes, rímes beszéd, 
elegendő egy verses v íg já-
tékhoz. 

Az operett azonban még 
ennél is tovább megy. Fel-
sorakoztatja a páncéltörő 
ágyút, a muzsikát. Hiába 
legyintene valaki a rímek-
nek, hiába fintorogna a me-
sén, nincs ember, akinek 
páncélját ne törnék át a 
behízelgő, bársonyos, dúdol-
ható, megtanulható dalla-
mok. A zene hátára veszi a 
szöveget és a cselekményt 
és viszi, viszi, viszi. Nem 
állhat meg előtte senki és 
semmi. Nyer, hódít, győz. 
Kitűzi a zászlót árva. meg-
puhított lelkünk várfokára. 
Mert ezt a zenét mindenki 
érti. Nem kell hozzá kép-
zettség és ismeret, csak fül 
és engedékenység. Néha fel-
figyelhetünk arra, hogy a 
zene jel lemez is és részt 
vesz a drámai helyzetek-
ben. Másképpen énekelnek 
a vidám diákok és máskép-
pen a bosszúra szomjas pol-
gárok. Izgalmas jelenetek-
nél izgatott a zene, szerel-
meskedésnél erotikus, sze-
renádnál holdvilágos, temp-
lom előtt áhítatos. Mindezt 
felismerhetjük és külön 
örülhetünk felismerésünk-
nek. Könnyű szórakozásunk 
esztétikai élménnyé mélyül. 

Színészeivel is támad az 
operett. A főhős talpig fér-
fi, reneszánsz személyiség, 
erős, szép, bátor, csalafin-
ta. Vív, ugrik, nevet, táncol, 
énekel. A k á r az élet. Egy-
formán jól bánik a tollal és 
a karddal, jól mozog az ágy-
ban. A szűz igazán szűz. 
Tiszta, ártatlan, hófehér, 
védtelen. Csupa lélek. Tető-
től a talpáig érzelem. Remek 
a hangja. Senki sem gondol-
ná róla, hogy néhány év 
múlva ugyanolyan csapo-
dár és férfiéhes lesz, mint a 
nevelőanyja, vagy mint a 
többi firenzei menyecske. 

Szép kíséret veszi közre 
a két főszereplőt. Köztük a 
firenzei és a palermói her-
ceg. Istenesen megabrik-
tolják mindkettőt a polgá-
rok. Ebből világos, hogy az 

arisztokraták nem sérthe-
tetlenek s ugyanakkor a 
polgárok is kapnak valami 
kárpótlást. Mi meg a neve-
tést kapjuk. A humort. 
Mert az operettek alkotó-
gárdája jól tudja, hogy az 
erotikát és a szentimenta-
lizmust humorral kell fű-
szerezni. Ez. is a fegyver-
tárhoz tartozik. A viccek, a 
szójátékok, az ízes bemon-
dások feloldják a néző-hall-
gatót. Durván mogorvának 
kell lennie annak, aki jó-
kedvű, tréfálkozó ember kö-
zeledését visszautasítja. És 
a kíséretben, a főszereplők 
mellett csupa kacagtató f i-
gura. Komikus jellemek ko-
mikus helyzetekben. 

Ezeket az elemeket, és 
még megannyi mást. a szí-
nes kosztümöket, a hangu-
latos díszleteket, stb., stb. 
fogja össze a rendező, a tá-
madás parancsnoka. Int és 
az operett megindul. M a j d -
nem azt írtam, hogy „elle-
nünk", pedig értünk és 
mellettünk. Jókedvünkért, 
szórakozásunkért, kicsit 
kárpótolva az argentínai 
meccsek látványáért. 

Nem rajongok az operet-
tért, de tisztelem és szere-
tem a becsületes és jó mun-
kát minden műfajban. Az 
operett a szórakoztatás 
egyik megvalósított utópiá-
ja. Tökéletes lehet, ha al-
katrészeit egybeforrasztva, 

hézagtalan harmóniában je-
lenik meg. És ez a csapat-
munkán és természetesen a 
rendezőn múlik. 

A Boccaccio becsületes, jó 
munka volt. Alkotóinak tel-
jes névsorát felsorolja a 
műsorfüzet, de kiemelném 
közülük Seregi Lászlót a 
rendezésért. Szerencsi Évát 
elbűvölő szépségéért. Far-
kas Bálintot (Rozsos Ist-
ván hangja) talpraesett vi-
dámságáért és énekéért, a 
hordójelenet pikáns Do-
monkos Zsuzsáját, Kardos 
G. György ügyes forgató-
könyvét, és a zenekart ve-
zénylő Herbert Moggot. 


