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Aranykoporsó

Nem könnyű a vidéki zeneszerző helyzete,
főképp, ha operakomponálásra vállalkozik.
Vántus István szegedi zenetanár mégis
szívós akarattal és nagy elhatározással
belefogott Móra Ferenc Arany-
koporsójának megzenésítésébe. A Szegedi
Nemzeti Színház jogos érdemeket szerzett
azzal, hogy nemcsak az opera
bemutatására vállalkozott, hanem a mű-
helymunka segítségét is fölkínálta a kom-
ponistának. A jó együttműködés ered-
ményeként megszületett és színpadot ka-
pott a mű, amelynek tavaly áprilisban volt
premierje, és amelyet az idei operai
találkozó alkalmából fölújítottak.

Vántus István nemcsak komponistája,
hanem librettistája is volt a Móra Ferenc
csodálatos szépségű, a tiszta szerelem
líráját fölragyogtató regényéből készült
operának. Es noha nem egy új opera éppen
azon vérzett el az utóbbi időben, hogy a
zeneszerző kellő dramaturgiai érzék vagy
megfelelő szakmai ismeretek híján maga
írta a szövegkönyvet is, Vántus István
librettója a zenemű egyik erőssége lett.
Valósággal bámulatos, hogyan tudta a
szerző alig két órába, tíz rövid képbe
belesűríteni mindazt a

Berdál Valéria és Réti Csaba
Vántus István operájában
(Hernádi Oszkár felvétele )

cselekményt, ami a klasszikus római té-
májú regényben lényeges és fontos. A
történetből, amely a negyedik század kez-
detén, Diocletianus császár uralma alatt
játszódik, és amelyet át- meg átsző a korai
kereszténység térhódítása, erőteljesen
domborodik ki az elkényeztetett, szép
Titanilla és a rabszolgasorban élő császári
gyermek, Quintipor gyönyörű és tragikus
szerelme.

A jól sikerült szövegkönyv hatalmas
lendületet adott a zene számára. Az a bá-
mulatos sűrítés, ami a librettót jellemzi,
változatos és tömör kompozíciós meg-
oldási lehetőségeket kínált a zeneszerző-
nek is. Figyelemre méltó, hogy korunk
ban, amikor a divatos zenei áramlatok
hatása alól csak nagy nehézséggel von-
hatja ki magát a komponista, Vántus
István mennyire önálló utakon járt.
Operájában csak néhány archaizáló jelzés
utal Diocletianus korára, de összes-
ségében a muzsika erőszakoltság és túlzó
modernkedés nélkül ízig-vérig mai hang-
vételű. Különösen a lírai részek, a ke-
resztények összejövetelének jelenete, és
az utolsó képben a hatalmas császár hir-
telen összeroppanása bizonyítja, hogy
Szegeden az utóbbi idők egyik legna-
gyobb hatású operája született meg. Ehhez
külön hozzátehető, hogy a tavalyi
bemutató óta a mű még jobban beérett, és
Szalatsy István karmester jóvoltából még
hatásosabban fölragyogtatja jelen-tős
értékeit.

A puritán eszközökkel megfogalmazott
operához egyenes vonalvezetésű, jól
követhető, sallangmentes rendezői munka
társult. Horváth Zoltán nagy műgonddal
törekedett arra, hogy a sok képből álló
opera ne töredezzék szét, ha-nem egységes
ívű drámai kompozícióként érvényesüljön.
Az énekesek csaknem valamennyien
fokozott felelősségtudattal, az új mű iránti
őszinte odaadással, színészi eszköztáruk
fölfrissítésével vesz-nek részt a játékban.
Megragadóan poétikus Titanilla
szerepében Berdál Valéria, aki különleges
tehetséggel teremti meg előadói stílus és
zenei megszólaltatás értő egységét. Jó
társa abban Quintipor-ként Réti Csaba, és
csak a legnagyobb elismerés hangján
szólhatunk a Diocletianust éneklő-alakító
Sinkó György, a feleségét játszó Lengyel
Ildikó jeles teljesítményéről. Biont, a
bölcs csillagjóst Gregor József énekli,
sarastrói színek-kel, megragadó
emberséggel.
Őszintén sajnálhatjuk, hogy az Arany-

koporsó zenéje mindmáig nem hangzott
fel Budapesten. Október közepén azon-

ban, mint hallottuk, végre az egyik fő-
városi színház vendégül látja a szegedie-
ket, és akkor Budapest közönsége is ta-
núsíthatja, hogy Vántus István operája
valóban jelentős színpadi alkotás.

G. I.

FŐVÁROSI GYERMEKSZÍNHÁZ

Csipkerózsika

Miért Csipkerózsika? A gonosz király, a
trón jogtalan bitorlója a szép Tündér-
Boszorkát hívja segítségül, tegyen csodát,
altassa cl legalább száz esztendőre

Markaly Gábor mint bohóc (Iklády László felv. )

az egykori uralkodó, Jámbor Sándor
szöszke lányát, Rózsikát. Altassa el, hogy
ne vehesse át a trónt, mert túlságosan jó-
szívű, udvarhölgyeivel sapkát, sálat köt a
szegényeknek...

Így korszerűbb ? Romhányi József ver-
ses szövege kétségtelenül játékos, derűs
színekkel fogalmazta át Csipkerózsika
történetét. Am a Grimm-testvérek ro-
mantikus gyermekmeséjén már generációk
fantáziája nevelkedett. Miért kell a
legifjabbakat ma megfosztani a mese köl-
tészetétől, miért kell a Csipkerózsikát
„korszerűsíteni" ?

Both Béla rendezése sem tudta egy-
értelműen eldönteni, a régi mesét vagy az
új történetet játszatja-e színészeivel.



Így az előadás sem igazolta az átírás, a
modernizálás szükségességét. Csupa ke-
cses mozdulat, csupa báj, csupa tüll, csupa
csipke a színpad. Ha Csipkerózsikából a
szegények iránti „közösségi indíttatású"
Rózsika lett, miért nem bújt ki
csipkeruhájából, miért nem vált meg
aranypalotájától ?

Az együttesből csupán Markaly Gábort
emeljük ki; tehetségesen, játékos kedvvel
teremti meg a Bohóc figuráját.

Többször hangsúlyoztuk, most is le-
írjuk: baj van a Gyermekszínház színé-
szeinek énektudásával. A Csipkerózsika
előadásán Horusitzky Zoltán nem túl
igényes, nem túl szellemes dallamait sem
mindig sikerült hibátlanul előadni.

R. K.

ÁLLAMI BÁBSZÍNHÁZ

Kököjszi és Bobojsza

A Törpekirály két legkedvesebb-leg-
ügyesebb-leghuncutabb manóját, Kö-
köjszit és Bobojszát küldi le a földre a
most született Andris mellé. Kísérjék,
segítsék első lépéseit a bölcsőtől az is-
koláig. Az álmok szárnyán mesés világba
kalauzolják a kisfiút, s csodás élménye-
ken keresztül ők ismertetik meg Andrist a
valóság rejtelmeivel. Kököjszi és Bo-
bojsza magyarázza el Andrisnak, hogy a
világon mindenben lakozik egy kis manó
vagy egy jó tündér, aki mindent meg-old,
csak elő kell hívni őket, tudni kell titkukat,
s ezt kell megőrizni egy életre. A
gyermekség tisztaságát, a gyermeki
képzelet mesés igazságát.

Gyermekkorunk kedves meséje kelt új
életre a Bábszínház színpadán. S a
közönség, gyermekek és felnőttek
egyaránt, szívesen gyönyörködnek Török
Sándor meséjének a képzelet teremtette
látványvilágában.

Nagyszerű technikával, látványos
mozgásokkal, színekkel-fényekkel ele-
venedik meg a történet a Bábszínház
színpadán. Csak ott lassul le a játék, ott
válik vontatottá, nehézkessé, ahol Andris
valóságos életéhez, eseményeihez ér. A
családi élet nem-titkoltan tanító jel-legű
jelenetei túlságosan leegyszerűsítettek,
magyarázkodóak. A mesevilág
megelevenedő varázslatos víziói azonban
kárpótolnak értük.

Ország Lili báb- és jelmezterve a gyer-
meki képzelet kitűnő ismeretéről tesz

J e l e n e t T ö r ö k Sá n d o r b á b já t é k á b ó l

tanúságot; Kovács Gyula rendezése az
álom és a valóság közötti kontrasztot
hangsúlyozza; Gyulai Gaál János dal-
lamos-bájos muzsikája meghatározza az
előadás hangulatát. Turcsányi Erzsébet,
Kárpáti G itta, Cser Tamás, Háray Ferenc,
Galamb György, Fóthy Edit, Dallos
Ibolya, Hetey László, Dalmady Géza
művészete legjavával segíti sikerre az
előadást.

R K.

VESZPRÉM

Vitéz lélek

Ez a veszprémi bemutató ismét alkalmat
kínál, hogy Tamási Áron színpadi játé-
kainak „színszerűtlenségéről" tűnődjünk.
Mondhatnánk tehát, hogy az író
dramaturgiai bakugrásai, furcsa, „szín-
háziatlan" jelképei ellenére, melyek ugyan
meg-megakasztják a történet ki-
bontakozását, szépen szól Tamási költé-
szete a veszprémi Petőfi Színházban.
Csakhogy az ellentmondás önmagáért
beszél: aligha szólaltathatjuk meg oly
módon Tamási költészetét, hogy e poézis
legsajátosabb ismertetőjegyeit - „szín-
szerűtlenség" okán - mellékesnek tartjuk,
vagy itt-ott egyszerűen letagadjuk a
színpadról.

Bohák György rendezése nem mutat
különösebb érzéket Tamási világa iránt,

noha dicséretes, hogy nem akar erőszakot
elkövetni a. darabon. Nem törekszik
radikális átértelmezésre, nem igyekszik
ilyen vagy olyan stílusba belekényszerí-
teni azt a drámák öltőt, aki legtöbb darab-
jában „kidönti a falat" - mint egyik mél-
tatója írta róla. De arra sem vállalkozik a
fiatal rendező, hogy a színpadi világ e
szétfeszítésében segítségére legyen a köl-
tőnek. Azzal szokás ilyenkor mentegetni a
színházát, hogy az igazi irodalom
szószékévé kíván válni; kár, hogy a darab
legsajátosabb, belső értékei eközben
kiaknázatlanok maradnak. Végül is
Veszprémben többé-kevésbé Móricz
Zsigmond hangján szólal meg Tamási, s
ez bizony disszonánsan hat.

A színészek, láthatóan örömüket lelik az
író ízes drámai nyelvében, de míg e
költészet zamatában gyönyörködnek,
többnyire adósak maradnak a szerepek, a
szituációk eljátszásával. Vonatkozik ez
Papp János mosolygós Balla Péterére is,
Hűvösvölgyi Ildikó Borókájára is. Göndör
Klára és Dobos Ildikó több színt hoznak
az előadásba, Tánczos Tibor, Czeglédy
Sándor, Kenderesi Tibor, Horváth László
viszont csak egy-egy percre találnak el
Tamási Áronhoz. Koós Iván játéktere az
egyik legfontosabb feladat megoldásával
maradt adós: Balla Péter új házának
felépülését egyszerűen nem hisszük el, ha a
harmadik felvonás is a többé-kevésbé,
naturálisan berendezett régi házban
játszódik.

P. A.

P a p p J á n o s é s G ö n d ö r K l á r a Tamási
Áron játékában ( MTI fotó - J á s z a i
C s a b a f e l v . )



KECSKEMÉT

Tárlat az utcán

Kocsis Istvánnak, aki már-már házi szer-
zőnek számít Kecskeméten, aligha a Tár-
lat az utcán a legjelesebb darabja. De sok
más Kocsis-drámához hasonlóan erről is
elmondható, hogy hálás szerepeket kínál a
színészeknek. Van Gogh és Gauguin
fiatalkori barátságát idézi fel a darab:
azokat az éveket, mikor e két ragyogó
tehetség még a kor teljes értetlenségét
„élvezte". A művész és a társadalom, az
elhivatott ember és a földhöz ragadt,
„törpe" kor konfliktusát sokan, sokféle-
képp megírták; a Tárlat az utcán legigazibb
drámai lehetősége abban rejlik, hogy
Kocsis nemcsak e végső soron köz-
helyszerűen hangzó konfliktust ismétel-
geti, hanem azt kívánja felvillantani, mi-
képp viselkedik e kiélezett helyzetben a
két különböző ember, akik nemcsak
személyes sorsukban, természetükben
térnek el egymástól, de művészi vonzal-
maik is mások.

Az író inkább partitúrát ad a színház-

Lengyel János és Baranyi László
Kocsis István drámájában

nak, semmint sokrétűen kidolgozott drá-
mát. Nem köti meg sem a rendező, sem a
színészek kezét; érezhetően arra helyezi a
hangsúlyt, hogy az alaphelyzetet megadja.
Szurdi Miklós rendezéséből kitűnik, hogy
érti az írói szándékot: arra a
gondolatiságra figyel, ami színészileg
kibontható a darabból. A két alakítás közül
Baranyi Lászlóé (Van Gogh) a ki-

dolgozottabb, erőteljesebb, gazdagabb,
átgondoltabb: néhány igen szép, meg-
kapó percére különösen sokáig emlék-
szünk. Lengyel János (Gauguin) artiku-
lációja sok kívánni valót hagy maga után,
s ez játékának egyéb értékeiből is sokat
levon.

P. A .

HUSZONÖTÖDIK SZÍNHÁZ

Levél nővéremnek

A Huszonötödik Színház rendszeresen
helyt ad zenés-irodalmi délutánoknak,
esteknek; ezek során jelentkezett néhány
esztendeje Cseh Tamás is első önálló
műsorával, amelyben Bereményi Géza
szövegeire írott dalait adta elő, és amely
méltán aratott sikert. E dalok hamarost
szélesebb körben is ismertté váltak: Cseh
Tamás sajátos, egyéni hangon szólaltatta
meg a fiatal nemzedék érzéseit, vágyait,
nosztalgiáit. Nem volt nehéz e gitáros
fiúban a muzsikálás populáris formái iránt
fokozott érdeklődést tanúsító fiatalok
egyik jellegzetes képviselőjét látni.

„A hatvanas években nyár felé tetőzött
az ifjúsági probléma. / Emlékszem, nap
mint nap átmentünk Almádiból Siófokra"
- énekli most Cseh Tamás az új dalt a

Levél nővéremnek műsorában, s mindjárt
megérezzük azt az öniróniát, mely ugyan
a korábbi dalokban is szó-hoz jutott, de
mostanra erőteljesebb lett, módosult a
jelentése. Míg a régebbi Cseh Tamás-
műsorból a dalok egyes szám első
személyben megszólaló hősének, sze-
mélyes, mondhatnánk, magánjellegű
öniróniáját hallottuk ki, addig a Levél
nővéremnek alaphangja a nemzedéki ön-
irónia. Immár tudatos programnak érez-
zük, ami korábban össztönösnek tetszett
Cseh Tamás pódiumművészetében :
annak a társadalmi szerepnek a vállalását,
melyet dalai akarva-akaratlan is betölte-
nek.

Ebből a szempontból igen szerencsés-
nek nevezhető Másik Jánossal való tár-
sulása: színesebb, játékosabb lett az est
zenei nyelve is. Egy-két zenei paródiájuk
már-már Vujicsics Tihamért juttatja
eszünkbe, mint ahogy elsősorban Cseh
Tamás előadói modora is az egyszemé-
lyes pódiumművészet, a pesti kabaré igazi
örökségére hivatkozik. Az „ifjú-sági
problémáról" szőtt ironikus dalok végül
egy sajátos (nemzedéki) politikai
kabarévá állnak össze, s alighanem in-

Cseh Tamás és Másik János

nen ered a Levél nővéremnek feltűnő közön-
ségsikere. „Míg ember néz az égre,
mindig lesz szépséges zászlófelvonás" -
énekli a hajdani rajvezető dalát, s ez az a
tónus, melyben Cseh Tamás, Bereményi
Géza és Másik János csípős gunyo-
rossággal, mégis lírai melegséggel tekint
vissza e nemzedék saját kis „történel-
mére". Kár, hogy maga a „keretjáték",
mely egységbe foglalja az összeállítást,
néhol túl naivnak, végiggondolatlannak
bizonyul.

P . A .

Cseh Tamás (Korniss Péter felvételei)


