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Ez is operett, az is operett
NÉGyNApos FEszTlvÁLLAL ÁllírorTAK EMLÉKET RÁToNyl
nósrRrNEK vEszpRÉvarru
Temesi László

Múlt csütörtöktől vasárnapig zengtek az operettntűíaj nagy strágerei a
Veszprémi Petőfi Színházban és környékén, de néha-néha zengett az ég is,
hogy ráijesszen a X{. Rátonyi Róbert Operettfesztivál népes szabaCtéri
közönségére. Az operettrajongóknak azonban neí§ szegte kedvét a borús,
esős idő sem9 mindvégig kitartottak a műfaj mellett" Az annyiszor ter§e{ett
műfaj rneliett.

A Rátonyi Róbertrőtr elnevezett eiső f,esztivál tavaiy o§yan jót sikerült,
hogy természetesnek tűnt, idén is találkoznak a rnűfaj jeies képviselői, s
aligha kétséges, hogy ,jövőre ve}ed ugyanitt!"" A Budapesti - akkor nrég
Fővárosi - Cperettszínház koronázatlan kirátryának neve azza\ csáb{totta
Veszprémbe ezt a nívós fesztivált, hogy a művész, éietének utolsó
szakaszában, négy előadást is rendezett a városban, s már tervezte &z
újabbat, de váratianul, mindössze 68 évesen, 1992-ben ei}iunyt. A város
azonban annyira megszerette, hogy - lra neg,lzedszázaddal később is -,
tisztelegve a iegendás táncos konrikus e lőtt, elhatározta, ezzel a
rendezvénnyel einléket állítanak neki 

"

- Az operett rnűfaja közel áII az emberek szívéhez, cz iiriette a fesztivái
megszületését a nrúlt évben, anrelynek cé§a a szórakoztatáson kívül, h*gy
megőrtzze és mentse a műfaj hagyonrányos értékeit. Fo}yanlat§s&íx
figyeljük, mit gondoX, mit érez a közönség, és a prcgram összeáliításakor
ehhez igazodunk - lrangsúlyozta überfrani{ Pátr, a Fetőfi Színház és a
fesztivál igazgaíőja.

Bízom benne, hogy a négynapos eseménysorozat idén is tartalmas
kikapcsolódást nyújtott a e saládosan érkezők szárnára is, és sokan
ismerkedtek nreg közeiebbről a hungarikunrnak számító rnűfa"jjal - mondta
Keiler János művészeti vezető" Vatróbarr, vont gvereksziget is sok zenével
és programmai, meseoperett i.s, de minden korosztály rnegtaláihatta a
kedvére valót.
A nyitónap első feilépője Cszvald Marika volt, és az ő műsorszánra zárta a
fesztivált, amelyen ternrészetesen több neves kolnégá"ja is flellépett a



Budapesti Cperettszínházból" A Kelssuttr-díjas szubrett röviden
megernlékezett egykori kollégá"járó1, a rendezvén3r névadójárótr: - F"átonyi
Róbert olyan szeméiy volt, akit szívesen követnénk az életünkben, és rigy
érezhetjük, mi is e§uthatunk olyan magasságokba, mint ő, akit ne§: az
motivált, hogy esodál"ják, hanern eisősorban az entberek szeretete, anrsXy
repítette.

A József Attila színház nrűvészei telt ház előtt adták eiő a csó}qos
as§zonyt
Fotó, Teknős Miklós

A szintén neves szubrettek, Ganambos Erzsi és Feifo}di Anikó - tú} a
nyolcvanon is megtisztetrték a fesztivánt €gy hangulatos beszéigetés
erejéig Nlemlaha György rendező vezetésévetr, és a következőket nronetrták
Rátonyi Róbertről: pontos és precíz ernber volt, aki nrindent kitalátrt előre
népszerű tévéműsoraiban (Legyen a vendégent, Ez is operett, az is operett),
de színházi előadásaiban is, arnelyek n,lind spontánnak tűntek. Ehbe*
hasonlított a nagy elődhöz és páXyatárshoz, Latabár Kálmánhoz"
A II. Rátonyi Róbert Fesztivátron, a nagyszínpadon, olyan előadásokat
láthattunk, rnint Kecskernétről, a Katona József Színházból az Áitrami
áruház, a csíkszeredai Csíki Játékszínből a N{ágnás lv{iska és a budapesti
József Attila Szíttllázból a Csókos asszony című operetteket, valanrenreyit
telt ház előtt. A nézők szavaztrrattak is, raelyik előadás tetszett a legjobban

- sejtjük, nehéz dolguk lehetett, mert vatramennyi *agy sikert aratott-



A Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor páros pedig önáXló rnűsorral rtlkkolt
elő a fesáiválon, de nem feledkezhetünk meg a helyi neves rnűvészekről
sem, akik rnindennap nívós, zenés nrűsort adtak a színházkertben, élükön
az éppen 60. születésnapját ünneplő Kőrösi Csabávatr. Ugyanitt, a kertben
adott másfél órás hangulatos koncertet a tsihari Cigányzenekarral és Fe"jős
Jenő nótaénekessel a szintérr "jubi}áló, Veszprémből eIszfurnazoít
operettprimadonna - a Budapesti Operettszínház volt tagja -, Szóka Jirlia,
aki 30 éve van a pályán. Mindketten egyszeffe két hungarikumot is
népszerűsítettek: a nőtát és az operettet.

Peller Károly nemcsak a gálán lépett fel, de rendezőként is
bemutatkozottz a Péntek 13 (zenés szerelembe esés) című fergeteges
előadással, amelyen a Vasutas Zeneiskola és a Budapesti
Operettszinház Pesti Broadway Musical Stúdió végzős haltgatói,
jövendő primadonnáko szubretteko bonvivánok és táncos komikusok
léptek fel.
Elnézve őketo nem kell félni, hogy a műfaj utánpótlás nélkül marad, de
végig követve a négynapos Rátonyi-fesztivál programját, s tapasztalva
a hatalmas érdeklődést, megállapíthatjuk, továbbra is é|, virul az
operett!


