
az előadást, amikor a gyerekek szüleik
kíséretében jönnek el a színházba.

Az előadás nagy találata a díszlet. Hogy
ebből mennyi a tervező, Pince-helyi
Sándor és mennyi a rendező érdeme - azt a
kívülálló nem tudhatja. Aki ismeri Paál
eddigi munkáit, a „szegény színház" iránti
elkötelezettségét, az először meglepődik a
látszólag hagyományos díszlet-kép láttán,
de aztán felismeri, hogy még ez a
megoldás is megtalálta helyét Paál
rendezői világában.

A díszlet: egy eredeti, XVII. századbeli
metszet, fekete-fehérben felnagyítva és
kulisszákra applikálva. A háttérben a
Sorbonne oszlopos, timpanonos bejárata,
jobb- és baloldalt az egyetemi épület két
szárnya. Középütt az üres udvar. Függöny
nincs. Ezt a képet látjuk, amikor el-
foglaljuk a helyünket a nézőtéren. A dísz-
let rangjára emelt reprodukció arra fi-
gyelmeztetett bennünket, hogy hagyo-
mányos előadást látunk, az eredeti elő-
adás egy hű kópiáját. Valóban, a színészek
is korhű ruhákban jelennek meg a
színpadon. Feltűnik, hogy Sárvári Katalin
kosztümjei élénk, tarka színeikkel a
fekete-fehér kontrasztjában milyen erő-
teljesen érvényesülnek, s mennyi tiszta
derűt árasztanak, anélkül, hogy a legcse-
kélyebb mértékben is komikus viseletek
hatását keltenék. De még inkább feltűnik,
hogy a színpadra lépő színészek mennyire
megnőttek, szinte óriásokká váltak.
Nézem, gólyalábakra állította volna őket a
rendező? Nem. Észreveszem, a leleplezett
hamis perspektíva torzít. Amíg senki sincs
a színpadon, a díszlet álperspektíváját
valóságosnak fogadom el, úgy tűnik,
mintha az épületeket valóságos
méretnagyságban látnám. De amint
megjelennek a színészek, azonnal
kiviláglanak a valóságos arányok, hogy az
épületek alig magasabbak a szereplők-nél.
Csak éppen a színpad hamis perspek-
tívájában látszik úgy, mintha az emberek
nőttek volna óriásivá. Mintha csupa
Gulliver járkálna a törpék országában. De
amikor a színészek kijönnek a kulisszák
közül a színpad előterébe, sőt, időnként
lent játszanak a gyerekek között, azonnal
visszanyerik valóságos hét-köznapi
méreteiket.

Fontos pedagógiai szerepe van ennek a
méretváltoztató, a színházi álperspektívát
leleplező játéknak. Tudatossá teszi a
színház csalóka törvényeit, leleplezi az
illúzióteremtő színház hamisságait, el-
idegenít, figyelmeztet, hogy nem a való
életet, hanem csak egy színházi játékot

figyelünk, amelynek igazsága éppen játék
jellegében rejlik.

A színpad látványa már eleve groteszk
hatást kelt. Ez a keret kizárja a hagyo-
mányos naturalista játékstílust, megköve-
teli az ötletekre, jelzésekre épített játékot.
Paál a szegény színház játékrendjét is
visszacsempészi. A teljesen üres színpa-
don a színész csak a testére hagyatkozhat,
a maga játéktudására, komédiázó
fantáziájára. És emberi őszinteségére.
Hogy komolyan vállalja szerepét.

Paál maga is „halál komolyan" veszi
Molière-t - egy sort sem húzott a darab-
ból. Nincs ripacskodás. Az apák - Kovács
Dénes és ifj. Kőmíves Sándor - nem
ostoba bohócok, hanem tekintélyes
polgárok, akiket ósdi előítéleteik, jellem-
hibáik hoznak nevetséges helyzetbe, a
fiatalok - Bobor György és Horváth István
- sem léhűtő fajankók, hanem csak
elkényeztetett polgárfiúk. Katona Ágnes
tisztességgel alakít egy erkölcseire adó, de
kissé locsi-fecsi úrilányt. A másik lány,
Unger Pálma, az egyetlen, aki kívül marad
szerepén - őszintétlen játékával
bizonyítva, hogyan nem szabad Molière-t
játszani. A többi epizódszereplő,
Györgyfalvay Péter, Bódis Irén és Melis
Gábor megnyugtatóan illeszkedik be a
játék egészébe.

Az előadás legnagyobb színészi meg-
lepetése Vallai Péter Scapinje. Scapin
szerepének minden színét felragyogtatja.
Figaro-előd, népi hős, aki puszta mulat-
ságból segíti a jóra törekvőket, és vet
gáncsot a rosszban sántikálóknak, hogy
Illyés Scapin-jellemzését idézzem. Kitűnő
tréfacsináló - ellenállhatatlan humorral
játssza el hangját változtatva a Geronteot
rémítő és megbotozó különféle katonákat,
és bravúros játékmester, aki nem-csak a
komédia szálait, hanem a közönséget is
kezében tartja és kedve szerint irányítja.
Óriássá tud magasodni óriások között,
meg tudja őrizni okos fölényét, annak
ellenére, hogy nem ostobák közt kell
okosságának, eszének fölényét éreztetnie.
De meg kell őriznie minden fölénye
ellenére alárendelt, kiszolgáltatott szolgai
helyzetét is. Paál rendezésében fontos
szerepet kap, hogy Scapin akár-milyen
okos, rátermett, mégiscsak szolga. Tudjuk,
Molière kacsalábon forgó happy endjeit
nem szabad komolyan venni. Valójában
derűsnek látszó fanyar fintorok. Ezt a
fintort húzza alá Paál a komédia váratlan
keserű befejezésével, Scapin
menesztésével. A polgároknak nincs
szükségük a náluk okosabb, tehetségesebb
szolgára.

GÁBOR ISTVÁN

Olasz operák
vidéki előadásai

A véletlen, de talán a biztonságra törekvő
és kevés kockázatot vállaló műsorpolitika
is úgy hozta, hogy az idei évad első
felében a vidéki operatársulatok előadá-
saiban - ide értve a főképpen vidéken
játszó Déryné Színházat is - mindenütt
egy-egy olasz opera felújítását láthattam.
Debrecenben Puccini két egyfelvonásosát,
A köpenyt és a Gianni Schicchit; Pécsett
Verdi Traviatáját; Szegeden Donizettitől a
Szerelmi bájitalt; a Déryné Szín-házban
pedig Rossinitól A sevillai borbélyt.
Távolról sem hibáztatható egyik vidéki
színház sem, amiért nézőit a múlt század
romantikus operavilágában igyekszik
elkalauzolni, biztos érzékkel és szeretettel
rajzolva meg ezt a kort és stílust a mai
hallgatóság számára. De az már
elgondolkodtató, hogy eredeti bemutatóra
évek óta nem kerül sor Budapesten kívül.
Az utolsó külföldi bemutató az
1973/1974-es szezonban volt Gottfried
von Einem Az öreg hölgy látogatása című
operájából, magyar bemutató pedig az
1974/1975-ös évadban, Vántus István
Aranykoporsója: mindkét premiert Szege-
den tartották. Pécsett és Debrecenben
ebből a szempontból még kedvezőtlenebb
a helyzet: magyar művet legutóbb az
1969/1970-es szezonban mutattak be a
Pécsi Nemzeti Színházban, amikor Szőnyi
Erzsébet és Károly Róbert egy-felvonásos
operáit adták elő, Debrecen-ben pedig már
nem is emlékszünk magyar opera
bemutatójára. (Cikkem meg-írása után
tűzték műsorra Szegeden Németh Amadé
Villon című operáját.)

A kritikusnak azonban azt kell legjobb
szándéka és meggyőződése szerint
megítélnie, amit lát, legfeljebb elmereng-
het azon, hogy vajon a társulatok tanácsi
és miniszteriális irányítói miért nem ad-
nak több anyagi és erkölcsi ösztönzést
eredeti bemutatókhoz. De ha már így
alakult, akkor legalább azt vizsgáljuk meg,
hogy a felújítások biztosítják-e azt a
színvonalat, ami az operatársulatok fenn-
maradásához elengedhetetlenül szükséges.
Nem a műsorpolitika egészét, hanem csak
egyes produkciókat tekintve, nyugodt
szívvel állítható, hogy ezek az elő-adások,
amelyekről az alábbiakban szó-



lok, kielégítő színvonalúak mind szín-
padi, mind zenei szempontból, és semmi-
féle nyugtalanságra nem adnak okot a
zenés műfaj vidéki létjogosultságát ille-
tően. Kisebb-nagyobb egyenetlenségek
ugyan föllelhetők az előadásokon, de a
produkciók leglényegesebb jellemvonása
mégis a rokonszenves művészi igyekezet,
amely legtöbbször a megvalósítás értékes
elemeivel párosul. Újból ki kell emelni azt
a már korábban a SZÍNHÁZ hasábjain is
méltatott törekvést, hogy
operabemutatóikon a vidéki színházak
igyekeznek megteremteni az előadások
népszínházi jellegét, közérthető kifejezési
formáit. Mindezek olyan művészi-zenei
értékek, amelyek ma már bátran
tekinthetők hagyománynak, és amelyeket -
ide értve a világos, jól követhető szö-
vegejtést, ami budapesti produkciókról
nem mindig mondható el - továbbra is
ápolniok kell a vidéki társulatoknak.

Két darab a Triptichonból

Némely zenetudós az operairodalom első
jelentős munkás tárgyú zeneműve-ként
tartja számon A köpenyt, mert ben-ne,
úgymond, először kapnak főszerepet a
Szajna partján kikötött hajó megfáradt,
nyomorúságos életű rakodómunkásai. A
Kaliforniában játszódó, egzotikus témájú
A Nyugat lánya után bizonyára nem
véletlenül fordult Puccini érdeklődése
Európa, a Szajna partja és a munkások
élete felé. A köpeny, ez a mélyen realista
mű a megkezdett út folytatása Puccini
életművében; a szerzőnek azt a vágyát
mutatja, hogy most még markánsabban
vigye színpadra a való életet. És A köpeny a
maga alig egy órába sűrített drámájával
egyszerre idézi föl a nehéz munkában
eltörődött emberek sorsát, a
nyomorúságban is kivirágzó szerelmet, a
békés nyárspolgári ábrándokat, a lírát és a
végzetes tragédiát. Ilyen tömören
legföljebb csak a Bohéméletben fogal-
mazott Puccini; ott történik húsz perc alatt
zenében és szövegben annyi, amennyi
másutt több órán át. A köpeny azonban
egyszerre és egyidejűleg még a
Bohéméleténél is több sorsot villant föl.
Igaz, életüket nem követi végig, hiszen a
kintornás, az ifjú szerelmespár, Vakond,
Szarka néni csak egy-egy színfoltként
jelenik meg, hogy azután eltűnjön az esti
szürkületben, amikor kigyúlnak a párizsi
fények. De alakjuk mégis ott vibrál
továbbra is a színpadon, s noha eltávoztak
már a helyszínről, a maguk apró kis
története előrevetíti a nagyobb tragédia
árnyékát.

Puccini Triptichonjának második része,
az Ange l i ca nővér minden részletszépsége,
zenei értéke ellenére A köpenynél lénye-
gesen statikusabb, több benne a meg-
merevedő tabló, és kevesebb az akció.
Ebben az egyfelvonásosban szinte minden
a színfalakon kívül történik, és mind-az
elvégeztetett, amire a néző kíváncsi
lehetne. Á harmadik darab, a Gianni
Schicchi ezek után kerek hét évszázadot
lép vissza a történelemben, hogy ismét a
gyors érzelmi változások sokaságával - de
most már a két tragédia után az ókori
görög színház mintájára vígjátéki formá-
ban feloldást keresve - lepje meg a hall-
gatót. A debreceni Csokonai Színház a
Tript i chonnak napjainkban egymástól
mindjobban szétváló részei közül csak a
két szélsőt tűzte műsorára, és elhagyta az
Angelica nővé r t . Á döntés feltétlenül he-
lyeselhető, figyelembe véve a színház
adottságait is, mert a három műből a kö-
zépső nemcsak a legkevésbé hatásos,
hanem előadásához sem könnyű elegendő
számú énekesnőt találni. A szükségesnél
több kompromisszum pedig ebben az
esetben fölöslegesnek látszik. A köpeny és
a Gianni Schicchi szerepei viszont aránylag
kedvezően kioszthatók olyan énekesekre,
akik a sűrű cselekményű két drámában
színészi képességeikről is számot
adhatnak.

Puccini két operáját Kertész Gyula

rendezte, a zene valamennyi érzékletes
mozzanatához ezúttal is meglelve a
megfelelő színpadi akciókat. Különösen
jól sikerült A köpeny színrevitele, amely-
ben valamennyi szereplő gondosan ki-
dolgozott drámai karaktert kapott, és ahol
a cselekmény a nehéz hét befejeztével
apátiába eső munkások ábrázolásától
Szarka néni reményvesztett hiú ábrán-
dozásán és a két szerelmes mindent el-
sodró, epekedő vágyakozásán át a tra-
gédia beteljesedéséig egyetlen nagy drá-
mai ívben bontakozik ki. A rendező apró
és jól követhető mozgáselemekből
építette föl a drámát, a gyors hangulat-
váltásokhoz, valamint az ellentétes érzé-
sek egyidejű zenei jellemzéséhez mindig
megtalálva a legmarkánsabb kifejezési
formákat. Üde, kedves és derűsen élénk a
Gianni Schicchi reneszánsz színpada is;
Kertész Gyula a játékba nem erőszakolt
bele semmiféle túlzó időszerűsítést, he-
lyette megelégedett a Divina Commedia
néhány sorából merített történet mindig
aktuális mondanivalójának érvényre jut-
tatásával. Tarka, színes, olykor szemér-
mes lírába, máskor csöndes tragikumba
hajló epizódok kellemes füzére ez az
előadás, amely jól és hatásosan ellen-
pontozza A köpeny komor, sötét, bánatos
tónusát.

Zeneileg A köpenyben kapott a hallga-
tóság nagyobb élményt a művészektől.

Jelenet Puccini A köpeny című operájának debreceni előadásából



Krémer József árnyalatokban gazdagon
fejezi ki Marcel, az öregedő bárkatulaj-
donos szomorú életét és végzetes sorsát,
noha mozgása olykor merev, és nem
követi pontosan hajlékony énekét. Henrit,
a szerelmes rakodómunkást áradó
érzelmességgel, a Puccini-operák tenor-
hőseire jellemző széles dallamívekkel, de a
másutt jobban kibontható személyiség-
jegyeket most néhány legfőbb vonásra
korlátozva, hiteles játékkal jeleníti meg
Horváth Bálint. Czakó Mária Georgette-
ként színészileg többet nyújt, mint hang-
beli alakításában; forró szerelmi sóvár-
gásába egy céltalan és értelmetlen élet
minden keservét belesűríti, éneke azonban
néha bizonytalan és széttöredező.
Föltűnést keltő színészi és énekesi remek-
lés Mészöly Kataliné Szarka néni rövid, de
annál markánsabb, hangsúlyosabb és a
rendezés által külön kiemelt epizód-
szerepében.

A Gianni Schicchinek viszonylag kevés
énekesi feladatot, ám annál több alakítási
készséget kívánó címszerepét vendégként
Palócz László játszotta, megszokott jó
színvonalán, olykor rutinjára is támasz-
kodva, és az operaházi tapasztalatok
használható értékeit átmentve a debreceni
színpadra. Partnerei közül Hegyes Gabi
lírai vonalat erősítő, poétikus Laurettája,
Varga Magda kedvesen karikírozó,
zsémbes Zita anyója, a szépen éneklő Tóth
József önérzetes, büszke Simonja és
Györgyffy József szerelmes Rinucciója
érdemel még külön említést. A többi
epizódalakítást a feladat tisztességes
végrehajtása jellemzi.

Mindkét Puccini-opera díszleteit
Langmár András készítette, aki különösen
A köpenyben olyan izgalmas, hangulatos, a
zene impresszionisztikus hangvételére is
támaszkodó színpadot tervezett, amely a
különböző síkokban megelevenedő
cselekmény számára gazdag és jól kiak-
názható játéklehetőséget biztosított. A
köpeny piszkosszürke, szomorú színeit a
Gianni Schicchiben a sötétbarna és a
világoskék kontrasztja váltotta föl. Bent a
házban a gyász hangulata, kissé ironikus
felhangokkal és idézőjelekkel, de kívülről
besüt a nap, betör a mediterrán derű, a
boldog élet vidám kéksége, amely végül is
diadalmaskodik hamisságon, kapzsiságon,
halálon. A Puccini-operák hangulatába és
a rendezői elképzelésbe biztos ízléssel
beilleszkedő, egyéni jellemeket festő
kosztümöket Greguss Ildikó tervezte.

A Triptichon két szélső darabját a szín-
ház zeneigazgatója, Szabó László vezé

nyelte, rendkívüli precizitással, a színpad
legkisebb rezdüléseire is figyelve, minden
zenei frázist jelentőségének megfelelően
közvetítve. Szabó László pontos és meg-
bízható dirigens, aki hűségesen ragasz-
kodik a leírt kottafejekhez, de valamiféle
görcsösség megakadályozza abban, hogy
A köpeny dallamívei szélesebben áradja-
nak, a zene ellentétes csúcspontjai föl-
magasodjanak, és hogy a Gianni Schicchi
tarka forgatagát, pörlekedő viszályait és
bensőséges költőiségét a zenekar diffe-
renciáltabban és plasztikusabban szólal-
tassa meg.

Traviata
Verdi középső zeneköltői korszakának
nagy operatriászából a harmadik, a Tra-
viata, mint tudjuk, csúfosan megbukott az
1853-as velencei bemutatón. Á zene-
szerző azonban érezte és tudta, hogy a
bukáshoz bosszantó véletlenek sorozata is
hozzájárult, és a rossz fogadtatás oka nem
zenéjének súlytalanságában keresendő.
Nem sokkal a bemutató után ön-érzetesen
írta egyik levelében: „Á magam részéről
azt hiszem, nem ez volt az utolsó szó a
Traviatáról, ami tegnap este elhangzott.
Találkozunk még vele ..."

A csaknem mindig biztos színpadi ér-
zékű Verdi most sem tévedett. Műve,
amelyben - Szabolcsi Bence szavaival -
„emberélet, dráma és dallam végső soron
egy és ugyanaz", egy esztendő múlva már
fényes diadalt aratott Velence másik
színházában.

Ezt a nagy drámai ívű, nemes
dallamokban gazdag és őszintén érzelmes
operál a Pécsi Nemzeti Színház is műso-
rába illesztette, bizonyára abból a helyes
elvből kiindulva, hogy ez a mű aligha
hiányozhat egy valamennyire is igényes
zenés színház repertoárjából.

Á pécsi Traviatát Huszár Klára rendezte
vendégként, a zene belső intimitásának és
külső freskószerűségének útján haladva, a
széles zenei és színpadi tablókba
belerajzolva az egyéni sorsokat is.
Szerencsére Huszár Klára nem került a
divatos és külföldön mind nagyobb bot-
rányokat kavaró koráramlatok hatása alá,
és nem kívánta öncélúan korszerűsíteni a
múlt század közepén játszódó párizsi
történetet. Sőt, a divatot tudatosan
elkerülve, olykor már-már konzervatív-
nak is hat rendezése, amely túlságosan
tiszteli a leírt szöveget, és nem épít eléggé
a zene friss, eleven szellemére, a cse-
lekmény gyorsan kibomló drámaiságára.
A pátosz, amely tulajdonképpen jelen van
a Verdi-muzsikában is, itt néha fölös-

legesen patetikussá válik, különösen a
kezdő és a befejező záróképben; ezt a
melodramatikus hangvételt Dumas szö-
vege talán igen, de Verdi zenéjének szel-
leme aligha sugallja.

Ha korunkban is szánnivaló Valery
Violetta sorsa, ezt nem elsősorban elsze-
gényedése okozza. Sőt, egyéni drámájának
konfliktusa éppen abban rejlik, hogy a
pazarló gazdagságot egy tiszta szerelem
miatt hiábavalóan cseréli föl a szerényebb
élettel, és hogy meddő igyekezettel vállal
önkéntes áldozatot a boldogság érdeké-
ben. A szerényebb életvitel azonban még
csak szavakban jelenik meg, nem a való-
ságos környezetben: Violetta nem tud
olyan könnyen lemondani a megszokott
pompáról. Nos, a díszletek, amelyeket
Vata Emil tervezett, olyan szegényesek és
kopárak, hogy aligha világítják meg a két
báli jelenetben Violetta lemondásának
értelmét. „Ám ez a pompa..." - mutat körül
szinte vádlóan a kerti képben az idősebb
Germont, és a néző pompa helyén szürke,
kopott, dísztelen szín-padot lát.
Takarékoskodni sokféleképpen lehet -
főként, ha a bemutató idejére a színház
túllépi a költségvetési előirányzatot -, akár
jelzésszerű díszletekkel is, de azért a
jelzéseknek mégis érzékeltetniök kell azt a
fényes miliőt, amelyből a hősnő az
összeomlás felé elindul. Különösen éles az
ellentét a két szalonkép - amelyekben a
rosszul elhelyezett lépcső-sor még a játék
lehetőségét is korlátozza - és Márk Tivadar
rendkívül dekoratív, a dráma szelleméhez
igazodóan nagyvilági hangulatú jelmezei
között.

Zenei megoldásában azonban a pécsi
Traviata-előadás sok szempontból figye-
lemre méltó. Breitner Tamás rendkívül
érzékletesen, a mű költőiségét előtérbe
helyezve tolmácsolja Verdi muzsikáját.
Karmesteri munkája egyaránt tanúskodik a
betanítás alaposságáról és a zene által
fölkeltett lírai hangulat átéléséről.
Vezénylése nyomán a fájdalmasan szép
előjáték után fokozatosan emelkedik a
zene a drámai magaslatok felé, hogy egy
végső tragikus hanyatlással visszatérjen a
kiinduláshoz, most már persze a korábbiak
szintéziseként. Sok évi színpadi
gyakorlatát és a szó jó értelmében vett
rutinját Breitner mind jobban hasznosít-ja
Pécsett; ennek a gazdag tapasztalatnak is
szerepe van abban, hogy a karmester egyre
biztosabb kézzel teremti meg zene-kar és
színpad hatásos egységét.

Lényegében három, de nagyon szorosan
véve csak egyetlen jelentékeny szerepre
épül a Traviata zenéje és cselekmé-



nye. A címszereplő Ágoston Edit jól át-
érezte a nehéz feladat súlyát. Gyorsan és
szinte észrevétlenül vált át a könnyelmű,
léha, csapodár nőből a gazdagságról
lemondani kész, szerelmes asszonnyá; az
összeomlással párhuzamos emberi föl-
emelkedés érzékeltetése meggyőző színészi
teljesítmény. Hangja is színesen fejezi ki a
szerep belső pszichológiai változásait, és
ha az első felvonás végi nehéz
koloratúrária magas fekvéseiben bizony-
talan és pontatlan is, kárpótol ezért a hősnő
portréjának zenei megrajzolásával.

Alfrédként első szerepében mutatkozott
be Pécsett Albert Miklós, és a tenorista
föllépése a premieren egyben a hősi
áldozatvállalás szép példája is volt. A mű-
vész magas lázzal küzdve vállalta a sze-
replést, és bár kezdetben kisebb zavarokat,
indiszpozíciót lehetett tapasztalni
ériekében, megilletődöttséget játékában, az
első előadás és a betegség okozta fe-
szültség fokozatosan oldódott, és a néző
előtt egy ízléssel, szakmai biztonsággal
megrajzolt szerep bontakozott ki. Súlytalan
alakítás viszont Bolla Tiboré az idősebb
Germontként - szerencsére a másik
szereposztásban nála jelentékenyebb hangú
baritonista énekli a szólamot -, játékával
csekély mértékben tudta csak érzékeltetni
szerepének sorsfordító jelentőségét,
népszerű áriáját pedig különösebb karakter
nélkül adta elő. A kis létszámú vidéki
operaegyüttesek gondjaiból adódik, hogy
néhány kisebb szerepet meglehetősen
bágyadt hangú énekesek szólaltattak meg;
ez azonban nem vonatkozik Kővári
Anikóra, akinek Flórája valósággal
főszereppé növekedett.

Szerelmi bájital
Ismeretes, hogy gonoszkodó - és talán-
talán sikereire irigy - kortársai Donizettit
Dozzinettinek gúnyolták, ami - Eősze
László magyarítása szerint - körülbelül
Tucatkait jelent. Azaz: olyan zeneszerző,
amelyből tizenkettő egy tucat. Ha ez a
megállapítás túlzó é s hamis is, és ha Do-
nizetti műveinek értékéből mit sem von le,
hogy tekintélyes részük a legendák szerint
szinte napok alatt készült el, a hihetetlen
termékenység olykor valóban bizonyos
elsietettségről árulkodik. Gyönyörű
melódiái operáiban néha akár föl is
cserélhetőek, és a zenekarnak sem szán az
igényes kíséretnél fontosabb és önállóbb
szerepet, még ha ez a kíséret virtuóz
módon van is megkomponálva. Persze,
mindez mit sem változtat azon a tényen,
h o g y Donizetti néhány operájáról ma sem
mondhat le egyetlen olyan színház,

amely közönségét a felhőtlen lebegésű
történet mellett a ritkaszép áriák, együt-
tesek örömében akarja részesíteni.

Donizetti egykori alkotói könnyedsége
azonban nem lehet azonos a mai szín-padi
sablonokkal, az elnagyoltsággal. Jó példa
erre a Szegedi Nemzeti Színház három
évvel ezelőtti Don Pasquale-előadása,
amelyben szembetűnő volt a nagyon ala-
pos kidolgozottság és csiszoltság. Ez
most, a Szerelmi bájital szegedi felújítása-
kor kevésbé mondható el. Nem mintha
Horváth Zoltán rendezése nem volna
minden részletében ízléses, friss és kelle-
mesen hangulatos. A csoportok mozga-
tása és a helyzetek beállítása is gazdag
színpadismeretről tanúskodik, és látni-
való, hogy a rendező most is gondosko-
dott néhány jó ötletről. De ezek az ötletek
mégsem állnak össze szerves egésszé, és
hiányzik az előadásból az az egységes

vígjátéki koncepció, amely a kortalan
Szerelmi b á j i t a l t napjainkban is élteti. Pál
Tamás vezényléséből sem hiányzik az
invenció és a mű iránti szeretet, legföljebb
kevésbé leljük meg a zenei ihletnek azo-
kat a pillanatait, amelyek a Szerelmi
bájitalra is jellemzőek. Á nagy és
maradandó élménnyel marad adósunk
tehát színpad és zenekar, ami
valószínűleg összefügg azzal, hogy az
együttesnek nem áll mindig elegendő idő
rendelkezésére egy-egy produkció
tökéletes kidolgozásához. Az
elhamarkodottság nyomai fedezhetők föl
Vágvölgyí Ilona jelmezein is; némely
kosztümje kiválóan ábrázol egyéniséget
és jellemet, például Adináé, a szép pa-
rasztasszonyé és Belcoréé, a felfuvalko-
dott, önhitt katonáé, másoknál azonban a
ruha inkább eltakarja, semmint föltár-ja
az egyéniséget. Ilyen például Nemo-
rinónak túlzóan népiesre hangolt ruhája

Virágos Mihály, Mohos Nagy Éva és Györgyffy József a Gianni Schicchiben
(Debreceni Csokonai Színház)



és Dulcamara, a csodadoktor gyászhu-
száröltözete a második felvonásban. Sán-
dor Lajos jól variálható díszletei a játé-
kosságnak és a dekorativitásnak azt az
útját jelölik ki, amely inkább csak köve-
tendő igényként, semmint valóságként van
jelen az egész produkcióban.

Á szereplők jórészt a már korábban
megismert, megszokott képességeiket ál-
lítják az előadás szolgálatába. Különösen
Berdál Valéria játékán érezhető az a sok-
oldalú és gazdag művészi tapasztalat,
amelyre Szegeden évek hosszú sora alatt
szert tett. Erről a biztonságról tanúskodik
Réti Csaba alakítása is, de hangja -
bármilyen szép és melegfényű is egyéb-
ként - helyenként meg-megtöredezik,
elcsuklik, és ezért énekesi produkciója
gyakorta ingadozó. Vághelyi Gábor
aránylag fiatal tagja még a szegedi tár-
sulatnak, de máris jelentékeny fejlődés-ről
adhat számot: Belcore-alakításában sok az
eredeti, jó elgondolás, rajta van az
egyéniség jellemvonása. Gregor József -
természetesen - most is egészen kiváló, és
azt, hogy természetesen, azért írjuk ide,
mert ennél a kiemelkedő tehetségű
művésznél az volna a meglepő, ha
bármikor is nem legjobb színvonalát adná.
Korpulens alkatától is meghatározott,
kedélyes humorát most is jól kama

toztatja, minden szava tökéletesen érthető
a színház legtávolabbi pontján, és
mindehhez járul valamilyen egészen kü-
lönleges szépségű basszushang, amelyhez
nem sok hasonló akad az országban.
Megérdemli az említést Vámossy Éva is
Gianetta nem különösebben jelentős, de
ügyesen megoldott szerepében.

A sevillai borbély
Rossini közkedvelt operája a Déryné
Színház sikeres produkciója volt 1974-
ben; most néhány új ecsetvonással és új
ötlettel felújították A sevillai borbélyt. Az
első pillanatban megragadja a néző
figyelmét a színpadi kivitel, amelyről
később kiderül, hogy egy átfogó koncep-
ció része. Sosztarics Zsuzsa díszleteiben
mindenütt árulkodó és incselkedő laka-tok
láthatók: mindmegannyi édes és bájos
titok tanúi. De titkot nyitó kulcsok uralják
a jelmezeket, Rimanóczy Yvonne terveit
is: Bartolo botja végén kulcs lát-ható,
Basilio botját pedig egyenesen vio-
linkulcsból képezték ki. Ez a játékosság,
amelyhez a jelmezek, a díszletek jól meg-
adják az alaphangot, végig uralja az egész
előadást. Kertész Lászlónak rengeteg öt-
lete, leleménye tarkítja a vígopera cse-

lekményét, amelyet még külön gazdagí-
tanak - bár olykor talán bőbeszédűvé is
tesznek - Weöres Sándornak szellemes és
irodalmi értékű betoldásai. Külön el-
ismerés illeti a rendezőt a viharjelenet
ügyes szcenikai megoldásáért. Azt az ele-
venséget, amit - igaz, lényegesen maga-
sabb követelményt támasztva - hiányol-
tunk a szegediek Szerelmi bájital-produk-
ciójából, A sevillai borbély előadásán
maradéktalanul megkaptuk. Néha már
túlságosan töményen is kapjuk, és azzal
semmiképpen sem tudok egyetérteni, hogy
A sevillai borbély nagyon népszerű
nyitányát prózai rész, Bartolo és szolgá-
jának dialógusa vágja ketté. A nyitánynál
egyébként is felvetődik a kérdés, hogy
nem kellene-e most is, mint Az el-adott
menyasszonynál, inkább magnószalagról
közvetíteni ezt a virtuóz és igényes
zenekari számot. László Endre - aki
egyébként az előadás karmestere - ügye-
sen megoldotta a zenei átdolgozást, azaz a
hangszerelés miniatürizálását, de ez a
fáradozása a nyitánynál érthetően nem
sikerülhetett.

Az énekesek iránt igazságtalanság volna
túlságosan magas követelményeket
támasztani, és időnként meg kell elégedni
azzal az őszinte örömmel, hogy némelyik
színész tisztán és érthetően adja elő
szólamát. A megbízható, jó átlagból ki-
emelkedik a bájos és szépen éneklő Kálny
Zsuzsa, mint Rosina és Bordás Rezső
mulatságos szemtelenséggel alakított és
zeneileg is jól megoldott Figarója. Vajda
Dezső Basiliója és Iván József Almavivája
a lehetőségekhez képest tisztességes,
ügyes alakítások.

Remélhetően kitűnik az előbbiekből,
hogy a cikkben nem azonos feltételek kö-
zött működő társulatok produkcióiról esett
szó. És ha minden előadásnál részletesen
nem is utaltam rá, azért - gondolom - a
beszámolóból kitetszik, hogy a vidéki
operaelőadások színvonalát erő-teljesen
befolyásolja és veszélyezteti a rutin. Ebből
a gondból csak állandó kölcsönös
vendégjátékkal lehetne kilábolni.
Valamennyi társulatnak jót tesz egy más-
honnan jött rendező, szereplő, sőt kar-
mester közreműködése; enélkül fennáll az
elszürkülés és a beszűkülés, a szakmai
vakság veszélye, amiből egy idő után
mind nehezebb kikerülni.

Jelenet Donizetti Szerelmi bájital című operájából (Déryné Színház).
Középen: Szatmári Olga és Bordás Rezső


