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Négy operaelőadás
vidéken

Ha egy korábbi beszámolómban némi
zokszót ejtettem arról, hogy a vidéki
operatársulatok műsorpolitikája az utóbbi
időben meglehetősen egysíkúnak tűnik - a
SZÍNHAZ júliusi számában ismertetett
négy operaelőadás kivétel nélkül a XIX.
századi olasz romantikus zeneirodalomból
merített -, akkor most örömmel kell
helyesbítenem véleményemet. Az a négy
mű, amelyet a múlt évad második felében
láttam, a korábbinál lényegesen
kedvezőbb képet ad a Budapesten kívüli
operatársulatok érdeklődési köréről. A
puszta fölsorolás is igazolhatja
állításomat: Szegeden eredeti bemutatót
tartottak Németh Amadé Villon című
operájából, Debrecenben Muszorgszkij
„népi zenedrámáját", a Hovanscsinát,
Pécsett Verditől az Aidát mutatták be, a
legkisebb létszámú, de gyakorta érdekes
kezdeményezéseket vállaló együttes, a
Déryné Színház operarész-lege pedig
Kodály Székely fonó ját és vele egy
műsorban Donizettinek nálunk szinte
ismeretlen egyfelvonásosát, a Ritát adta
elő.

A négy előadásban erőszakoltság volna
sok közös vonást keresni. Egy jellemző
vonás azonban mégis fölfedezhető vala-
mennyiben: a társulatok feltétlenül ere-
jüket meghaladó feladatot vállaltak e
művek előadásaival. Ezeknek az együt-
teseknek a SZÍNHÁZ hasábjain már nem
is egyszer fölsorolt létszámbeli, anyagi és
egyéb nehézségeit ismerve, mindenképpen
méltánylandó, hogy például Szegeden
ismét vállalkoztak új magyar opera
bemutatójára, hogy Debrecenben és
Pécsett legyőzték a Hovanscsina, illetve az
Aida nagy zenekari és kórusapparátusából
következő akadályokat, a Déryné Színház
pedig a XX. századi magyar zene egyik
nagy alkotását kívánta megkedveltetni a
zeneileg kevésbé iskolázott, jórészt falusi
közönséggel. És az már nem kizárólag az
opera-előadásokra, hanem minden
színházi produkcióra vonatkozik, hogy a
rutin-feladat általában csak
rutinmegoldásokat eredményez, az erőket
koncentráló, a lehetőségek szélső határáig
elmerészkedő vállalkozás viszont
úgyszólván minden

esetben fölszabadítja azokat az értékes
energiákat, amelyek kihasználatlanul
hagyva olykor rombolnak és bomlaszta-
nak, jól hasznosítva pedig valósággal
robbannak.

1.

Ha Villon életéről az irodalomtudomány
tulajdonképpen ma sem tud eleget, annyit
feltétlenül ismerünk, hogy ő volt a
világirodalom nagy lírikusai közül ama
kevesek egyike, akinél élet és költészet
egybeesett, akinek lírája maga a sorsa,
története pedig költészete volt. Szinte alig
hihető, hogy az operalibrettisták ezt a
könnyen kínálkozó témát eddig nem
dolgozták föl, legföljebb a prózai színpad
merített Villonból, jól-rosszul. Most egy
művelt költő, Bart Lotigiers, a belgiumi
Gent operaházának igazgatója
valószínűleg zeneileg képzett és a
világirodalomban is jártas ember - vállalta,
hogy földolgozza a papgúnyoló,
királyokat csúfoló, szoknyapecér,
börtönökben sínylődő, vagabundus XV.
századi francia dalnok történetét. Loti-
giers azonban jó érzékkel fölismerte, hogy
Villon művészete jóval több, mint
amennyi emléket az utókor tévesen őriz
róla, hogy költészete rabelais-i életimá-
datnál, polgárpukkasztó röpiratnál, a testi
szerelem nyers naturalizmusánál lé-
nyegesen teljesebb és gazdagabb. Ezért a
librettista a nagyobb totalitásra törekedett,
és fölvázolta annak a költőnek az
arcvonásait is, aki nem feledi anyja emlé-
két, aki nemcsak vakmerő párbajhős,
hanem ártatlan emberek védelmezője is,
aki a korai humanizmus nagy eszméiért
oldalán függő fegyverével és pallérozott
szellemével egyként csatázni tud.

Lotigiers-t az a törekvés, hogy szembe-
szálljon a megkövesült közhelyekkel,
furcsa csapdába csalta: Villon izgalmas,
regényes életének valamennyi vonása
ugyanis nehezen emelhető ki egy rövid
szövegkönyvben. Ezért a librettó jobbára
állóképek sorozatává merevült, és furcsa
módon, a szöveg terjedelméhez képest
csupán mellékes szerephez jut operájában
a nő.

Németh Amadé - a zeneileg alaposan
fölkészült, karmesteri és zeneírói tevé-
kenysége folytán a stílus- és koráramla-
tokban rendkívül jártas művész, akit
szoros szálak fűznek a genti operaházhoz
- szerzett a Villonhoz muzsikát. Vál-
lalkozása nem csekély bátorságra vall.
Bizonyos szakmai körök és néhány vájt-
fülű bennfentes rokonszenvét kétségkívül

megnyerhette volna, ha valamiféle sze-
riális, aleatorikus, netán elektronikus zenét
komponál, másfelől pedig egyéb ré-
tegekben tehetett volna népszerűségre
szert egyfajta neoromantikus, szecessziós
vagy akár musicales hangvétellel. Németh
Amadé egyik utat sem követte, egyik
iskola leckéit sem írta bele partitúrájába,
ellenben bátran változtatott hangot és
stílust, akár egyetlen zenei frázis közben,
amikor erre kedve támadt, illetve annak
szükségét érezte. Érdekesen ötvözött
munka tehát ez a zene, a korai barokktól a
mai sanzonig és a songig, a dodekafónián
át abból a szerzői vallomásból fakadóan,
hogy a komponista nem tartozik egyetlen
zenei iskolához sem. Pillanatképeket
kíván fölvillantani maga is - írja -, a
librettó balladisztikus szövegéhez
igazodva. Csupán az a kár, hogy Németh
Amadé, akinek pedig jelentős
operadirigensi gyakorlata van, olykor
mégis kissé vastagon és hangos effektu-
sokkal hangszerelte meg operáját, ami a
költői - a Villon-balladák sorait is gya-
korta idéző - szöveg érthetőségét veszé-
lyezteti. Másrészt, ha méltányoljuk is a
komponista el nem kötelezettségét vala-
mely kanonizált modern vagy álmodern
iskolához, sajnáljuk, hogy a gyakori
stílusváltásokkor nem adott elegendő
fogódzót a hallgató számára. Támaszték
mindenekelőtt a szöveg és a szituáció le-
hetett volna, de Németh Amadé, aki
nemritkán bizonyítja az operában, hogy
milyen kiváló drámai érzéke van, érdekes
módon néhányszor mintha a színpad
ellenében komponált volna.

Némely dramaturgiai és kompozíciós
technikai fogyatékossága ellenére is fel-
tétlenül érdekes, jelentékeny opera a
Villon, amellyel a Szegedi Nemzeti Szín-
ház folytatta azt a jó utat, amelyen a kitűnő
zeneigazgató-előd, Vaszy Viktor elindult
és következetesen járt. Most Pál Tamásé a
kezdeményezés érdeme; egyébként ő
fordította magyarra, jól énekelhetően,
prozódiailag is kifogástalanul Lotigiers
szövegét, a balladák átültetéseinek föl-
használásával.

2.

Úgy gondoljuk, hogy ezeken a hasábokon
nem szükséges részletesebben méltatni
sem Muszorgszkij Hovanscsináját, sem
Verdi operáját, az Aidát. Legföljebb annyi
jegyezhető meg róluk, hogy jelen-tős
rendezői hagyományok emlékét őrzik. Ma
már valósággal zenetörténeti legenda a
Hovanscsina 1936-os budapesti



bemutatója, amely két nagy művész, lssay
Dobrowen és Oláh Gusztáv nevéhez
fűződik, és amely előadásról Tóth Aladár
elemző kritikája a Pesti Naplóban a hazai
zeneesztétika egyik maradandó értéke. Az
Aida a kőszínházakon kívül - érthetően - a
szabadtéri színpadoknak is kedvelt
darabja. A. Margitszigeten és Szegeden
körülbelül két-három éven-ként látható,
attól a jogos rendezői törekvéstől
vezettetve, hogy a hatalmas tö-
megjeleneteknek, a balettnek, a győzelmi
bevonulásnak ez a tágas színpad kínál
igazán megfelelő teret. Mindez azonban
nem vonhatja cl a figyelmet arról, hogy
valamennyi tetszetős tömegjelenete, már-
már show-jellege ellenére az Aida
mégiscsak dráma, egyéni konfliktusokkal,
a hősök meghatározott pszichikumával,
szerelmi kötődéseivel és kudarcaival.

Ami a Kodály-mű előadását illeti, itt
nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a
Székely fonó népdalai a Déryné Színház
jóvoltából ezúttal falun hangzanak föl. Ez
már a második alkalom, hogy Kodály
muzsikája visszatalál oda, ahonnan véte-
tett. Így történt a Háry János esetében, és
történik most, magasabb művészi fokon a
Székely fonónál. És hogy ezt a - mondjuk
meg bátran: alapvetően köz-művelődési -
feladatot milyen tudatosan vállalta a
Déryné Színház, abban eligazítanak
Kodály szavai: „ . . . a falakat előbb ki kell
bélelni a magyar nép hangjával, ha azt
akarjuk, hogy az abból lelkezett művek
visszhangra találjanak bennük. A
közönséget pedig saját zenei nyelve
öntudatára kell ébreszteni, különben meg
sem érti, amit ezen a nyelven mondanak
neki." A zenei nevelés munkáját hosszú
idő óta sikerrel végzi a Déryné Színház
operarészlege, de a falakat a magyar nép
hangjával most béleli ki igazán. A
rendezés elemzésénél külön szólok róla,
de már most meg kell jegyezni, hogy
színpad és nézőtér eltéphetetlen
kapcsolata, egybeépülése ritkán
tapasztalható olyan megragadóan szép
formában, mint ezúttal, a Székely fonó elő-
adásán. Például Sárbogárdon, ahol én
láttam.

A Rita idehaza, egy amatőrelőadástól
eltekintve -- bár egy följegyzés szerint
1879-ben játszották a Várszínházban -
nem ismeretes. Egyike Donizetti ama
operáinak a hetven közül, amelyek a
szerző közismert gyors tempójában ké-
szültek, napsugaras, lágy olasz dalla-
mokkal, áttetsző, könnyed hangszere-
lésben -- nem Verdi vagy Puccini le-
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Az előbbiekből bizonyára kitetszik, hogy a
négy, illetve a Déryné Színház két
egyfelvonásosát számítva összesen öt
opera előadása egymástól merőben eltérő
elképzeléseket kíván meg. Amíg például
az Aidának kialakultak már a színpadi
hagyományai, nyilvánvaló, hogy a Villon
emlékét mai hangvétellel idéző új mű új
gondolatok kifejezését kívánja meg az
előadástól is. De két, jellegzetesen
kórusos opera, az Aida és a Hovanscsina

is egymástól merőben eltérő követelmé-
nyeket támaszt a színpaddal és a tömeg-
mozgatással szemben. Mert az Aidában a
tömeg jórészt látványos statisztéria;
elhelyezésének a színpadon nagymérték-
ben ezt a dekoratív látványt kell szol-
gálnia. Egészen más a helyzet Muszorg-
szkij zenedrámájánál, amelyben a nép úgy
kap teret, hogy nemcsak motiválja,
értelmezi a muzsikát, hanem fölszítja is a
cselekmény lángját.

Annak ellenére, hogy papírforma sze-
rint a laza meseszövésű, összekötő szö-
vegként is népdalt alkalmazó Székely fonó
adhatja föl viszonylag a legkönynyebb
leckét a rendezőnek, hiszen ezek a
népdalok - azt gondolhatnók -- szinte
önmagukat szervezik színpadi egységgé,
Kodály művének előadása mutatott leg-
inkább az operajáték megújítása felé.
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gendásan igényes librettói, hanem meg-
lehetősen egyszerű és egysikú szöveg
alapján. Sajátos érdekessége legföljebb
annyi, hogy a könnyen haragra lobbanó
fogadósnétól egyaránt szabadulni szeretne
a jelenlegi meg az eltűntnek hitt férj is, és
vetélkedésük negatív előjelű: a vesztes
nyerheti vissza függetlenségét. Ezt a
kedvesen ironikus, csúfolkodó történetet
Donizetti színes pompájú zenei ruhába
öltöztette, bár inkább csak kellemes
benyomásokat keltve, semmint
megőrzendő dallamokat, maradandó zenei
emlékeket hagyva a nézőben.

A Déryné Színház mintegy előjáték-
ként adja elő a Ritát a Székely fonó beve-
zetőjeképpen, és ez nemcsak jó ötlet,
hanem helyes zenei hagyomány követése
is. Annak idején, 1932-ben, amikor Sergio
Failoni vezényletével a budapesti
Operaházban bemutatták Kodály népdal-
füzérét, Szabolcsi Bence szavaival drámai
rapszódiáját, zenében mintázott
népdrámáját, a Székely fonót akkor is egy
vígopera előzte meg, Haydntól A patikus
Felhőtlen délszaki mulatság és tragédiai
mozzanatokkal erősített erdélyi paraszt-
zene ellentéte érdekes zenei és drámai
egységet is teremt a színpadon, amellett
néhány énekesnek ismét alkalmat nyújt
arra, hogy színészi képességeit többféle
stílusban is próbára tegye és eredmé-
nyesen bizonyítsa.



Kertész László, aki mindig hosszas töp-
rengések, elméleti előkészületek után
kezd bele a színpadi munkába, most for-
mába öntötte azt, amit a népszínházról
vall. Magyar operaszínpadon ritkán kö-
vethető nyomon ennyire világos, egysé-
ges, jól érthető elképzelés arról, hogy a
rendező mit kíván munkájával közölni. És
bár a legtöbb rendezői nyilatkozatban
benne rejlik az a veszély, hogy a néző
könnyűszerrel szembesítheti a leírt kon-
cepciót a látott előadással, nem mindig ez
utóbbi javára, Kertész László azzal
büszkélkedhet, hogy a műsorfüzetben
olvasható jegyzeteit az előadás még job-
ban megerősíti. Azt írja például: „Az
egymást derítő, egymás bújában, örö-
mében osztozó kis közösség fonóbeli
élete, játékai, indulatai szeizmográfként
jelzik a külvilág viharát vagy szélcsend-
jét, enyhülését. Ilyen kis fészeknek, a
fonóbeli élet ilyen színhelyének képzel-
jük és akarjuk képzeltetni falusi színpad-
jainkat." Nos, a kül- és belvilág egymással
szorosan összefonódó életét, dialektikus
kapcsolatát több színpadi motívum is
fölerősíti. Látszólag csupán szerencsés
ötletnek tűnik, de azután kiderül, hogy
lényegesen több annál, mert alapvető
dramaturgiai funkciót hordoz : a díszesen
faragott kopjafák következetes al-
kalmazása. Kezdetben és a végén mint
kerítés elválaszt a „kint"-től, elkeríti a

fonóban dalolókat a külső viharoktól. De
a kopjafák, mihelyt a Kérő búcsúzik a
Háziasszonytól, és a lányok dallal, já-
tékkal, tréfával vigasztalják a menyecs-
két, orsókká, később pedig védelem
gyanánt botokká, fegyverekké alakulnak
át. Ez a világos értelmezés, amely
fogódzkodót ad a dalok
egymásutánjához, azok belső logikájához
és a cselekményhez is, egyéb színpadi
elemekkel társulva - a Barta Judit által
esztétikusan koreografált mozgás, a
csoportok egyesülése és szétválása,
borongós bánat és napsugaras derű lírai
megjelenítése - szép közösségi játékká
formálja az egész elő-adást. Ez a
kollektivitás, amelyben fő-szereplő és
epizodista, szólista és kardalos, népi hős és
táncos mesefigura tökéletesen eggyé
olvad, adja meg az előadásnak azt a
kedvességét és báját, amitől Kodály műve
mesterkéltség nélkül igazán népivé válik.
Jékely Zoltán balladai előjátéka nemcsak
előlegezi a játék hamvasságát, hanem
világosan utal is annak költői
fogantatására.

Nem jutott könnyű feladat Horváth
Zoltánnak, amikor színpadra állította a
Villon című operát. Kétféle sablon kísér-
tésével is meg kellett küzdenie: azzal,
amit a hagyományos operajátszás alakí-
tott ki sok-sok éven át vidéken, és azzal
is, amit egy közhelyszerű ábrázolásra
csábító színpadi cselekmény kiválthat a

közreműködőkből. A rendező többé-
kevésbé mindkét veszélyt elkerülte, noha
most is látnivaló, hogy a rossz beidegző-
dések teljes kiküszöböléséhez hosszabb
próbaidőre lenne szükség. Az állóképek
sorozatát a rendező természetesen nem
alakíthatta át, a szövegből következő
statikus helyzeteken lényegesen nem vál-
toztathatott, de azt feltétlenül elérte, hogy
egy na g y költő életének pillanat-felvételei
érdekes összhatásban elevened-jenek meg.
Végeredményben hatásos kép kerekedik
ki Villonról és környezetéről, néhány
megragadóan szép, feszes jele-nettel, sok
tarka epizóddal, bár a tömeg-mozgatásban
nem eléggé támaszkodva a szituációs
lehetőségekre. Ügyesebb meg-oldás is
kínálkozhatott volna például a
dalnokverseny megrendezésére; az orle-
ansi herceg udvarában folyó költői vetél-
kedés egyénibb reakciókat válthatna ki a
résztvevőkből, és a két kocsmaképben is
nagyobb aktivitás lehetősége rejlik. Va-
lószínűleg az időhiánnyal függ össze
némely figura kidolgozatlansága is.

Két előadás is őrzi Kertész Gyula keze
nyomát, a debreceni Hovanscsináé és
Pécsett az Aidáé. Teljesebb képet a ren-
dező jó képességeiről Debrecenben ka-
punk, ahol Muszorgszkij operája egy
tervszerűen végiggondolt koncepció végső
eredményeként került színre. Az az
egyénítés, amelyet olykor a Villonban
hiányoltunk, a Hovanscsinában mindig
fölfedezhető. Kertész Gyula a gazdasági
vezetés nagyvonalúságából is követ-
kezően jelentős létszámú, lelkes amatő-
rökkel és képzett zeneiskolásokkal meg-
növelt kórust kapott a keze alá, és ez az
énekkar mindig tudja, mi a helye, mi a
dramaturgiai szerepe az operában. Mély és
kibékíthetetlen konfliktusokat ábrázol az
előadásban a rendező az ó- és újhitűek, a
maradiak és az előretekintők között,
mindebben a robusztus erejű orosz zene
dallamaira támaszkodva. A rendezésnek
és zenei irányításnak köszönhetően - az
általam látott előadáson nem a betanítást
is kiválóan ellátó zeneigazgató, Szabó
László, hanem a másik szereposztás
karmestere, az ígéretes tehetségű Kováts
Zoltán vezényelt - nagyszerű produkció
jött létre Debrecenben. A bemutató külön
érdeme, hogy visszaállították a másutt
kihagyásra ítélt utolsó előtti képet.
Golicint száműzetésbe küldi itt a cár, és
ezzel válik teljessé a különös képességű,
bár vitatható politikai szerepű ember
sorsa. Azért említem a vitathatóságot,
mert Kertész Gyula úgy foglal állást e
kérdésben, hogy Golicint kulcs-
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figuraként helyezi elénk, és ott is behozza
a színpadra, ahol csak ebben a rendezői
koncepcióban van funkciója, az opera
szövegében és zenéjében nem. Ami még
vitánk lehet a rendezővel ebben az
egyébként megragadó szépséggel szín-
padra állított operaelőadásban, az bizo-
nyosfajta naturalizmus és az oroszos
„couleur locale" erőltetése. Ilyen natu-
ralista mozzanat, amikor Iván Hovanszkij
nyers hörgés közepette omlik össze, egy
asztalra rogyva, az oroszosságot pedig úgy
erőlteti a rendezés fölöslegesen - Mert ezt
csak Moszkvában vagy Szófiában lehet
igazán hitelesen érzékeltetni -, hogy szinte
mindenki mindig keresztet vet, „uram,
segíts"-felkiáltás kíséretében.

Az Aida rendezésében Kertész Gyula
nem kívánt az előadókra és a nézőkre
ráerőltetni egyfajta modernkedő, minden
áron új utakon járó játékstílust. Biztosan
található volna megoldás arra, hogy ezt a
romantikus ókori történetet a maga naiv
hitével és vakbuzgóságával, epekedésével
és sziklasírba temetésével miképpen
lehetne jobban közelíteni a mához (végtére
is a fanatizmus ma is létező fogalom), de
ha idő, alkalom ezt nem teszi lehetővé,
akkor a közismert színházi anekdota
parafrázisára - marad Verdi. Ezt minden
malícia nélkül írom, mert Verdi valóban
olyan kiváló drámai érzékű szerző volt,
aki nemcsak saját zenéjében, hanem a
társai által készített szövegben is óriási
műgonddal bontotta és bontatta ki a
színpadi szituációt. Muzsikája valóságos
rendezői forgatókönyvet kínál, csak
szeretettel és érdeklődéssel kell elolvasni.
Kertész Gyulában soha-sem hiányzik a
készség, hogy a komponisták szavára az
előkészítés periódusában és rendezés
közben is teljes mértékben odafigyeljen.
Így történt most az Aida esetében is, ahol a
hagyományok megtartásával és ezekben
jók és rosszak is vegyülnek - rendkívül
látványos előadás jött létre. A
statikussággal nem nagyon küzdött meg a
rendezés, és ezt csak az a nagyszerű ötlet
ellensúlyozta, hogy a táncbetéteket a Pécsi
Balett adta elő, imponálóan magas
színvonalon. Olyan zenei motívumokat,
amelyek más
előadásban konvencionálissá válnak, Eck
Imre koreográfiája segítségével a Pécsi
Balett fölerősített, és szervesen be-leépített
a cselekménybe.

Végül néhány szót a Ritáról, amelyet a
Déryné Színházban ugyancsak Kertész
László rendezett. Donizetti operái közül
immár a negyediket adják elő ebben a

színházban, szemmel láthatóan szívesen
és jókedvűen. A rendezés azt a kellemes
olaszos játékstílust alkalmazta ismét,
amely már korábban is látható volt ezen a
színpadon. Az énekesek természetes egy-
szerűseggel mozognak, talán csak egy
csöppnyit erőltetve túl a mediterrán han-
gulatot. Lényegében az egész előadás nem
kíván többet adni, mint amennyit maga a
zene: háromnegyedórás nevetést,
vidámságot, csúfondáros nyelvöltögetést a
férfiúi és asszonyi állhatatlanságra.
Kertész László érthetően jobban kon-
centrált a Székely fonóra, mint erre az egy-
felvonásos bohóságra, de a közönséget
így sem éri kár, mert a Rita szereplői
oldottan, jókedvűen mulattatnak,

4.

Anélkül, hogy mélyebb elemzésbe bo-
csátkoznék, nyugodt szívvel állíthatom,
hogy mind a négy vidéki operaelőadás
zenei színvonala örvendetesen magas. Az
Aida vagy a Hovanscsina nagyszerű zenei
kivitelétől - benne Breitner Tamás, illetve
a már említett Kováts Zoltán értékes
karmesteri munkájával - vagy a V

illon című
opera fáradságos munkával betanított
produkciójától - ezért Pál Tamást illeti
elismerés - nem marad el a Székely fonóé
sem, még ha itt a nagy létszámú zenekart
kilenctagú kamaraegyüttes pótolja is. A
Székely fonót olyan páratlan leleménnyel
alkalmazta kiszenekarra Németh Amadé,

Vajda Dezső és Németh József Doni zett i Rita cimű operájában (Déryné Színház) (MTI fotók)



hogy szinte a hiányát sem érezzük a
nagyzenekari effektusoknak. László End-
re, a karmester, pedig jól beszél e kicsiny
zenei együttes nyelvén, és olyan hangzá-
sokat csal ki belőlük, amely színben, di-
namikában egyaránt gazdag.

Szcenikai változatosság és sok lele-
mény jellemzi a négy operaelőadás szín-
padát. A Székely fonóról szóltam már, en-
nek a cselekménnyel együtt játszó dísz-
leteit és erdélyi hitelességű jelmezeit Nagy
Sándor tervezte. Ugyancsak Nagy Sándor
tervei alapján elevenedik meg előttünk az
udvar egy kis délolasz falu
vendégfogadója előtt a Ritában, amely-
nek szellemesen karikírozó kosztümjeit
Rimanóczy Yvonne gondolta el.

Külön fejezetet érdemelnének a debre-
ceni Hovanscsina-előadásban Varga Má-
tyás díszletei és Márk Tivadar jelmezei,
részben mert a produkció erőteljes lát-
ványhatásához nagymértékben hozzá-
járulnak, részben mert mindketten a ma-
gyar színháztörténetnek fontos szereplői.
Márk Tivadar készítette a már említett
Dobrowen-Oláh Gusztáv-féle Ho-
vanscsinához is a kosztümöket, Varga
Mátyás pedig immár harmadszor fogal-
mazta meg gondolatait erről a Muszorg-
szkij-operáról. Langmár András szín-
padképének egyik jelentős értéke, hogy a
viszonylag szűk helyen jó és elegendő
alkalmat teremt a monumentális tömeg-
jelenetekre, amellett díszletei gyorsan
mozgathatóak, és roppant praktikusak;
ennek köszönhetően az Aida előadása
meglepően korán véget ér. A szegedi
Villonhoz Csikós Attila tervezte meg a
rendkívül artisztikus, hatásukban kelle-
mesen archaizáló, hol kecses hangulatú,
hol erőteljesebb megfogalmazásra törekvő
díszleteket, Vágvölgyi Ilona a színekkel,
ruhavonalakkal valósággal zenei ritmust
kifejező jelmezeket.

Néhány kiemelkedő képességű mű-vész
közreműködése tanúsítja, hogy a vidéki
operajátszásban sok még az értékes
tartalék és felfedezésre váró tehetség. A
pécsi Aidában Németh Alice, Kő-vári
Anikó, Németh József, a debreceni
Hovanscsinában Tréfás György, Horváth
Bálint, Györgyffy József, a szegedi Vil-
lonban Gyimesi Kálmán, Juhász József,
Gregor József, Berdál Valéria, Karikó
Teréz, a Székely fonóban Kocsis Katalin,
Toldi Nagy Miklós és Bordás Dezső, a
Ritában kiváltképp Kálny Zsuzsa, de
Vajda Dezső is azt a reményt erősítik,
hogy a vidéki operaéneklés - bár a játék
már kevésbé - ma sem halad rossz utakon.

Verdi: Aida (Pécsi Nemzeti Színház)

Fordította: Závodszky Zoltán.

Díszlettervező: Langmár András m. v.

Koreográfus: Eck Imre. JelmeZtervező : Torday

Hajnal m. v. Karigazgató: Károly Róbert.

Maszkmester: Léka László. Asszisztens:
Bucsky Csilla. Rendezte: Kertész Gyula m.

v. Vezényel: Breitner Tamás és Hirsch
Bence.

Szereplők: Bognár András, Kővári Anikó,
Piróka Éva, Németh Alice, Szabadits Judit,
Albert Miklós, Juhász Pál, Marczis Demeter,
Németh József, Rácz Rózsa, Kecskés Sándor,
Kovács Zoltán.

Németh Amadé: Villon (Szegedi Nemzeti Szín-
ház)

Díszlettervező: Csikós Attila m. v. Jelmez-
tervező: Vágvölgyi Ilona. Karigazgató: Dé-

kány Endre. Koreográfus: dr. Baróthy Zol-

tánné. Vezényel: Pál Tamás és Szalatsy Ist-

ván. Rendező: Horváth Zoltán.

Szereplők: Gyimesi Kálmán, Juhász József,
Vargha Róbert, Gregor József, Sinkó
György, Réti Csaba, Fekete Imre, Börcsök
István, Szűcs István, Szabady József, Marti-
nek Csaba, Laczó András, Herczef Ferenc,
Berdál Valéria, Perei Irén, Karikó Teréz,
Harmath Éva, Bálint Ilona, Vámossy Éva,
Tas Ildikó, Badóczy Zsuzsa.

Muszorgszkij: Hovanscsina (Debreceni Csoko-
nai Színház)

Fordította: Nádasdy Ferenc. Karigazgató:
Tarnay György. Koreográfus: Pethő László

m. v. Rendezőasszisztens: Iványi Csilla. Dísz-
lettervező: Varga Mátyás. Jelmeztervező: Márk

Tivadar. Rendezte: Kertész Gyula. Vezényel:
Szabó László és Kováts Zoltán.

Szereplők: Krémer József, Börcsök István,
Horváth Bálint, Györgyffy József, Berczelly
István, Virágos Mihály, B. Tóth János,
Tréfás György, Varga Magda, Tibay Kriszta,
Hegyes Gabi, Marsay Magda, Tóth József,
L. Bíró János, Bán Elemér, Bárány Pál
László, Baráth Ibolya, Sterba Zsuzsa,
Poroszlay Éva, Malonyay Nani.

Donizetti: Rita; Kodály Zoltán: Székely fonó
(Állami Déryné Színház)

Mindkét darabot rendezte: Kertész László. A
rendező munkatársa: Révész Ilona. Kama-
razenekarra alkalmazta: Németh Amadé.

Díszlettervező: Nagy Sándor m. v. Jelmez-
tervező: Rimanóczy Yvonne. Tánctervező:
Barta Judit. Karmester: László Endre. A Rita
című énekes komédiát fordította: Huszár
Klára.

Szereplők: Kocsis Katalin, Toldi Nagy
Miklós, Romhányi Attila, Bihari Tóth Zsu-
zsa, Zöld Ildikó, Bakonyi Ilona, Bordás
Dezső, Szele Margit, Németh József, Vajda
Dezső, Kálny Zsuzsa, Virágh Dezső, Nemes
Lajos, Papp Anikó, Andor Edit.

SZENDRŐ FERENC

Tizenöt év az Irodalmi
Színpadon II.

Az önálló színházért

A Vers és Dal Színházát - hirtelen meg-
szűnése után - mindenképpen folytatni
akartam, természetesen nem úgy, ahogyan
abbahagytuk. 1956. november végén, bár
túl voltunk a nehezén, még sok
rendezetlen társadalmi, politikai kérdés
várt megoldásra. Általános viszonylatban,
tehát kulturális téren is a legfontosabb
tennivaló az volt, hogy a minden-napi
termelő, alkotó munka a rendes hét-
köznapi kerékvágásba terelődjön.

Bizonyos voltam benne, hogy a kezdeti
lépések után, a Vers és Dal Szín-háza még
csak ezután bontakozhat ki valójában.
Lassan megfogalmazódott bennem az
eddiginél szélesebb körű, állandó jellegű
előadói színpadi forma. Ehhez kevésnek
éreztem csak a verset és a dalt, valami
összetettebb pódiumi mű-fajra gondoltam,
ami nem köt, hanem szabadabb
kezdeményezésekre nyújt alkalmat, és
egyben mozgalmi lehetőségeket is kínál.

Ez az átmeneti színházon kívüli álla-
potom fokozatosan az új színpad gya-
korlati megvalósításának előkészítő stá-
diumává vált. Ebben az időben még sem a
párt-, sem a kormányszervek apparátusai
nem voltak abban a helyzetben, hogy az
én „színházalapítási" tervemmel
foglalkozzanak, vagy egyáltalán ilyen
kérdésben döntsenek. Arra gondoltam,
hogy inkább a szakszervezetek felé kel-
lene kezdeményező lépéseket tenni. Egyik
november végi vagy december eleji napon
felmentem a SZOT Dózsa György úti
székházába, és a még meglehetősen
elhagyott, foghíjas folyosók egyik
szobájában a kulturális osztály vezetőjét,
Baranyai Tibort találtam. Még a
„hőskorban", 1945 után a Munkás
Kultúrszövetségben dolgoztunk együtt.
Minden köntörfalazás nélkül előadtam
tervemet az új színpadról, és felvetettem,
hogy legyen ez a szakszervezetek, illetve a
SZOT vállalkozása, amelynek egyik fő
feladata a szakszervezeti kulturális munka
segítése. Mivel ekkor még, az általános
helyzetből adódóan, komolyabb
„adminisztráció" nem volt, Baranyai Tibor
egyből rámondta az áment: „csináljuk
meg!" Nagyon gyorsan szót


