
„DE CSUDA VOLT...”
Operettek világa

Néhány ismérv:
- az operett egy színpadi, zenei műfaj. 
- Mozart nevezte el operettnek. 
- könnyed dallamvilággal átszőtt (szerelmi) történet, 
sok humorral fűszerezve. 
- a 18. században és a 19. század kezdetén daljáték jellegű mű; a 19. században váltott irányt 
és lett a zene nagyvárosi, szórakoztató színpadi műfajává. Már Mozart is szorgalmazta, hogy 
a zene ne csak a paloták gazdáihoz, hanem mindenkihez jusson el. 
-  a  klasszikus  operetti  szereplőgárda  általában  a  híres  „négyesfogatra”  épül.  Ezek  a 
primadonna,  a  bonviván,  a  szubrett  és  a  táncoskomikus.  A „primadonna”  az  első  hölgy, 
akinek szerelme megingathatatlan,  és  a  története  a  „bonvivánnal”  a  harmadik  felvonásra, 
minden akadályt legyőzve happy endben végződik. 
- az első operettnek Hervé Don Quijote és Sancho Panza című művét tekintik. 
- Az első nagy operettkomponista Offenbach volt.
-  a  (bécsi)  operett  új,  fényes  korszakát  elsősorban Lehár  Ferenc  és  Kálmán Imre  művei 
fémjelezték. Lehár Víg özvegy című műve Amerikában a Brodway-n is fogalom lett.

Kálmán Imre 
(Siófok, 1882. október 24. – Párizs, 1953. október 30.) 

operettjeiről híres magyar zeneszerző, karmester. 
Első operettjét, a Tatárjárást 1908. február 22-én 
hatalmas sikerrel mutatták be. 

110 éve született az Operettek című könyv társszerzője 

        Somogyi Vilmos (1904. szeptember 10. – 1985. április 3.) 

- Az operett regényes története 
Az operettek színes mesehősei és mesehősnői jelennek meg a könyv 
lapjain: Bob herceg és Daniló, Marica grófnő és Sybill, Gül Baba 
és  Barinkai…  A  figurák  mögött  kirajzolódik  valamennyi  operett  
története,  tartalma  és  születésének  körülményei.  Az  írók  tömör 
életrajzi  tanulmányokban  ismertetik  Offenbach,  Straussz,  Suppé, 
Huszka Jenő, Kacsóh Pongrácz, Kálmán Imre, Lehár Ferenc és még 
sok  más zeneszerző  életét.  Mindazokét,  akik  szerepet  játszottak  e  
népszerű  műfaj  megteremtésében,  kialakításában  és 
diadalmenetében. 



Médiatárból ajánljuk

 Híres Operettek sorozat

20 híres operett - 20 kötet
 CD-melléklettel

A leghíresebb bécsi és magyar 
operettek egy sorozatban

A  könyvsorozat oldalain az adott mű szerzőjének életéről, az előadóművészekről, a darab tartalmáról, 
történetéről olvashatunk. A CD-mellékleten az adott operett legismertebb dalai hallhatók.

„Az operett új közös nyelvet teremtett e megosztott földön, és nem zárta el, inkább megnyitotta az utat a 
magasabb zenei műveltség előtt.”

(Hanák Péter művelődéstörténész) 
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