
A négytételes mű első három tételében
(Allegro vivo, Adagio, Allegro vivace) a
balettkar egészét és más-más szólista-
gárdát szerepeltető, szinte önálló ver-
senyműveket látunk. Kisebb-nagyobb
csoportok egymással való tüneményes
találkozása, a zenével tökéletesen össze-
olvadó váltakozások után az egymástól
karakterben eltérő tételeket együtt ferge-
tegesen kirobbanó Allegro vivace összegezi
a negyedik tételben.

A párizsi Nagyopera csillagainak pa-
rádéjaként komponált műben szólista-
gárdánk mindkét szereposztásban tökéletes
illúziót tudott nyújtani. Egyéniségüket
tökéletesen megőrizve, sőt, úgy tűnik,
gazdagítva tudtak beleolvadni az egységes
sajátos stílusba. Az első Allegro vivo

tételben Szőnyi Nóra és Keveházi Gábor

fiatalos táncossága elragadóan összecsengő
párt alkotott. A második változatban
Sterbinszky László precíz, de kevésbé
felszabadult partnere volt a ki-tűnő
táncosnőnek. A szólópárok az első és
második szereposztásban egyaránt
remekeltek (Kaszás Ildikó, Hevesi Imre,
Nagy Katalin, Urbán István, Gál Gabriella,
Bihal István, Balogh András). A második
tételben Kékesi Mária és Ha-vas Ferenc

tökéletesen összehangolt művészpár
felejthetetlen, érett szépségű Adadgióját
hagyta emlékül. Pongor Ildikó finom vonalú,
tökéletes tisztaságú tánca és Mészáros

László szépen kimunkált produkciója a
kettős tánc második változatában kissé
tartózkodóbb, tárgyilagosabb légkört
idézett. A harmadik tételben egyaránt
élveztük Orosz Adél és Dózsa Imre kiválóan
összecsengő mesteri virtuozitását, majd
ugyanennek az Allegro vivacének a második
szereposztásban Pártay Lilla pezsgőszerűen
csillámló elevenséggel és vele együtt
partnerének, Erdélyi Sándornak új
árnyalatokkal gazdagított változatát láttuk.
Felsorolást érdemelnek mindkét est kitűnő
szóló-párjai is (Musitz Ágnes, Behumi
Ferenc, Szabó Judit, Erényi Béla, Kardos
Edit, Hus Sándor, Fehér Ildikó, Nagy
Katalin, Galántai Zsolt). Végül a negyedik
tétel biztos technikájú szólistái, Dvorszky

Erzsébet és Forgács József, valamint Nagy

Katalin és Harangozó Gyula zárták a rend-
kívüli parádét.

Balanchine szimfonikus balettjeinek
magyarországi bemutatását már meg-előzte
e műveknek hazai koreográfusaink
munkásságát megtermékenyítő hatása.
Ilyen volt többek között Fodor Antal
(modern táncelemekre épülő) Bach E-dúr
hegedűversenyére komponált

szép koreográfiája, vagy az elmúlt évadban
Seregi Lászlónak Bernstein Szerenádjára
komponált egyéni hangvételű, gazdag
fantáziájú, neoklasszikus alkotása. Most
végre megismerhettük az ötletet adó
eredeti műveket is. Az áhítatos azo-
nosulással befogadott alkotások korszak-
záró beteljesedést és további ígéretet
jelentenek.

Balanchine-est (Magyar Állami Operaház)

Bemutató 1977. december I0-én és 17-én

Csajkovszkij: Szerenád (Vonósszerenád)
Koreográftáját tervezte: George Balanchine.
Betanította: Patricia Neary és Denise Grimm
Capt m. v. Próbavezető balettmester: Forgách
József. Díszlet és jelmez: Jean Lurcat tervei
nyomán: Csikós Attila.

December 10-én vezényel: Sándor János.
Táncolják: Kékesi Mária, Szőnyi Nóra,

Szumrák Vera, Havas Ferenc, Keveházi
Gábor és a balettkar.

December 17-én vezényel: Fráter Gedeon.
Táncolják: Pártay Lilla, Pongor Ildikó,

Menyhárt Jacqueline, Sterbinszky László,
Sipeki Levente.

Sztravinszkij: Apolló (Apollon musagete)
Koreográfiáját tervezte: George Balanchine.
Betanította: Patricia Neary m. v. Próba-
vezető balettmester: Forgách József. Díszlet és
jelmez: Stewart Chaney tervei nyomán: Csikós
Attila.

December 10-én vezényel: Sándor János.
Táncolják: Dózsa Imre, Pongor Ildikó,

Pártay Lilla, Orosz Adél, Bán Teodóra,
Gábor Zsuzsa, Pallai Ágnes.

December 17-én vezényel: Fráter Gedeon.
Táncolják: Keveházi Gábor, Kékesi Mária,

Szumrák Vera, Szőnyi Nóra, Neumann
Ilona, Székely Krisztina, Gulácsi Ágnes.

B i z e t : C-dúr szimfónia (Symphonie in C ) .
Koreográfiáját tervezte: George Balanchine.
Betanította: Patricia Neary m. v. Próba-
vezető balettmester: Ugray Klotild. Díszlet és
világítás: Csikós Attila.

December 10-én vezényel: Sándor János.
Táncolják: Szőnyi Nóra, Keveházi Gábor,

Kaszás Ildikó, Hevesi Imre, Nagy Katalin,
Urbán István, Kékesi Mária, Havas Ferenc,
Boros Erzsébet, Kutni Róbert, Sebestyén
Katalin, László Péter, Orosz Adél, Dózsa
Imre, Musitz Ágnes, Behumi Ferenc, Szabó
Judit, Erényi Béla, Dvorszky Erzsébet,
Forgách József és a balettkar.

December 17-én vezényel: Fráter Gedeon.
Táncolják: Szőnyi Nóra, Sterbinszky László,
Gál Gabriella, Bihal István, Rigó Klára,
Balogh András, Pongor Ildikó, Mészáros
László, Kollár Eszter, Hencsey Róbert,
Lászay Andrea, Szakály György, Pártay
Lilla, Erdélyi Sándor, Kardos Edit, Hus
Sándor, Fehér Ildikó, Galántay Zsolt, Nagy
Katalin, Harangozó Gyula és a balettkar.

GÁBOR ISTVÁN

Jegyzetsorok
vidéki operaelőadásokról

Az idén az operatársulattal is rendelkező
három vidéki színház egy-egy bemutatóval,
illetve felújítással kezdte meg évadját. A
pécsiek Hindemith és Lortzing
egyfelvonásosaiból tartottak premiert, a
szegediek Muszorgszkij népi zenedrámáját,
a Borisz Godunovot adták elő, a debreceniek
pedig Puccini Pillangókisasszonyának
felújításával bővítették repertoárjukat.
Mindhárom előadás bizonyos szempontból
jelentős állomást jelöl meg a társulat
életében: a pécsi Nemzeti Színház
fölfedezése fontos zenei esemény is
egyben, a szegedi Nemzeti Színház a nagy
létszámú kórust mozgató művek
előadásában szerzett újabb tapasztalatot, a
debreceni Csokonai Színház pedig
igyekezett újrafogalmazni színpadon és
zenében egyaránt Puccini művészetét.

1.
Hindemithet a zenetörténet nem első-
sorban operaszerzőként tartja számon,
noha a német komponista élete minden
fontos korszakában szerzett egy-egy
operát. Ezt a művét, A hosszú karácsonyi

ebédet, amelyet most a pécsiek játszottak
elsőként nálunk, három évvel halála előtt,
1960-ban írta; első bemutatója egy év
múlva zajlott le. Ezt az alkotását stilárisan
már előkészítette egy három esztendővel
korábban keletkezett operája, A világ

harmóniája, a Kepler életét meg-elevenítő
mű. A hosszú karácsonyi ebéd a maga
rendkívüli szűkszavúságával, tömörségével,
érdekes harmóniavilágával egy értékes
életpálya összegezésé-nek is tekinthető.
Zenei eszköztára, amely korábban - egyik
méltatója szerint - „a legtöbb esetben
személytelen", ami „bizonyos fokig
hideggé, tartózkodóvá teszi a műveit", itt
új kifejezési móddal gazdagodik, a
személytelenség személyes hangba vált át,
sőt, olykor szubjektívvé is válik. A végső
leszűrődés jeleire utal a bensőséges
hangzás mellett a zenekar szolisztikus
szerepe és az énekbeszédnek nem teljesen
eredeti, de Hindemithnél mindenképpen
újszerűnek ható megoldása.



Az alapmű, amelyre Hindemith operája
épült, az újabb amerikai drámaíró-triász
egyik jelentős tagjának, Thornton
Wildernek egyfelvonásosa, A hosszú
karácsonyi ebéd - más fordításokban vacsora
-, amely alig egyetlen óra alatt egy
amerikai család történetének kilencven
évét öleli fel. Ez az időszak, 1840 és 1930
között, azért is pereghet le ilyen gyorsan,
mert a Bayard család életében kevés ne-
vezetes esemény történt. A motívumok
visszatérnek, megismétlődnek; újból és
újból elhangzik, hogy ezen a helyen, ahol
most Bayardék háza áll, valamikor
indiánok tanyáztak, és a nagymama kis-
lány korában még sebtiben összetákolt
tutajon kelt át a Mississippin. Közben
ugyan új ház épült, a családba új és új
emberek, férfiak, nők jöttek, születtek és
meghaltak, de a körforgás változatlan. Az
életnek e hosszú lakomája, ez a kilencven
évig tartó karácsonyi ebéd nem hoz tehát
sok változást a család életébe, még ha
közben háborúk törtek ki és szűntek is
meg. Ez a librettó Hindemith számára
alighanem arra is alkalmat teremtett, hogy
a maga nagy kérdését is föltegye : haladt-e
valamit előre a világ, amióta őt oly sok
sérelem érte hazájában, Németországban,
ahonnan a nácik elűzték, és ahová csak
jóval a háború befejezése után tért vissza.

A Hindemith által oly bensőséges lí-
rával ötvözött személyes kérdésre és
vallomásra hatásosan rímel Lortzing
operája, A z operapróba, ez a száztíz évvel
korábban keletkezett könnyed kis vi-
dámság. Ha Thornton Wildernél és Hin-
demithnél kilencven esztendő alatt az élet
szakadatlan körforgás volt, Lortzingnál
néhány óra alatt is sok minden történik. A
zeneszerető grófi família mű-kedvelő
operaelőadásra készül, paraszt-
muzsikusok nyekergetik zeneszerszá-
maikat a szobalány tudálékos irányí-
tásával, majd a szokásos álöltözetes báró
jelenik meg szolgájával, és vállalkozik
egy-egy szerep eljátszására, hogy né-hány
mulatságos epizód után minden aprócska
kis bonyodalom megoldódjék és víg happy
enddel záródjék a komédia.

Lortzing pécsi föltámasztásának azért is
örülhetünk, mert ez a múlt század első
felében élt német zeneszerző, aki meg-
teremtette a német vígoperát, műveivel
sajnálatosan hiányzik a magyar dalszín-
házak repertoárjából. Pedig ez a fajta
könnyen fölfogható, dallamos, áttekint-
hetően egyszerű és derűs zene érdekes
színfolttal gazdagíthatná a magyar szín-

padokat. Lortzing zenei fantáziája nem
jár mozarti magaslatokon, de nem is
sekélyes; kedvesen napsütötte bieder-
meier muzsikája körülbelül azt a szerepet
töltötte be a német színpadokon, mint a
kortárs Donizettié az olaszoknál. Híd volt
Lortzing két nagy német zene-szerző,
Weber és Wagner között. Nem
világmegváltó és nem reformátor ugyan,
de végtére is a zenei nyelv megújítói
között helyük van azoknak is, akik előd-
jeik munkáját magasabb fokon folytatták,
ahogyan Lortzing is például Dittersdorfét
és másokét. Librettóiban van valamiféle -
mai szóval élve -- „konformizmus", az
életnek szinte rajongó igen-lése;
Szabolcsi Bence szavaival „a fejedelmi
szív melegségét" hirdeti, és saját
bevallása szerint sem kíván többet, mint
néhány kellemes órát szerezni a becsüle-
tes embereknek.

Muszorgszkij operájának históriája ön-
magában is izgalmas fejezete a zenetörté-
nemek, kezdve egy szűkebb zenei kör
bírálatától, sőt elutasításától Rimszkij-
Korszakov pártfogásáig és Saljapin szín-
re lépéséig az opera címszerepében. En-
nek alapján négyféle Borisz-változatot
ismerünk, Muszorgszkij eredeti válto-
zatait, az ős-Boriszt, majd a két lengyel
képpel és a kromi erdőben játszódó
jelenettel gazdagított verziót, azután
Rimszkij-Korszakov és jóval később
Sosztakovics átdolgozásait. De ezen
belül is sokféle változat létezik, kisebb-
nagyobb kihagyásokkal, képek cseréjé-
vel, például az első lengyel kép kiikta-
tásával, és Muszorgszkij eredeti elgon-
dolásához visszatérve, az úgynevezett
forradalmi jelenettel, nem pedig Borisz
halálával fejezve be az előadást.

Ahogyan az olasz és francia opera-

szerzőket Shakespeare, úgy termékenyí-
tette meg az orosz komponistákat Puskin
drámaköltészete. Tőle merített Mu-
szorgszkij is, kezdetben szorosan tapadva
a sok képből álló, szerteágazó drámához,
később jobban elszakadva attól, új
színekkel, szereplők kel gazdagítva a
cselekményt. A témát, a XVI. század
fordulóján bekövetkezett orosz történelmi
eseményeket, Fjodor cár öccsének,
Dimitrij cárevicsnek meggyilkolását,
Borisz uralkodását földolgozta már Lope
de Vega, majd az orosz irodalomban
Puskinon kívül Osztrovszkij és Alekszej
Tolsztoj, több tervről, drámatöredékről --
például Schilleré-ről - nem is beszélve.
De megjelent Dimitrij alakja az
operaszínpadon is. Igaz, ezekben a
művekben Borisz alakja még háttérbe
szorult, hogy a maga tépelődéseivel,
mardosó önvádjával Puskinnál és
Muszorgszkijnál keljen a maga
teljességében életre.

Ha az előbb azt mondtuk, hogy
Lortzing nem volt zenei reformátor,
Muszorgszkij feltétlenül megújította
nemcsak saját nemzete, hanem Európa
operaművészetét is. A XIX. századi orosz
muzsikának ez az újkori Monteverdije a
múlt század hatvanas, hetvenes éveiben
elsőként állította a népet, a tömeget
kulissza és statisztéria helyett a
cselekmény középpontjába. Maga val-
lotta, hogy „nemcsak ismerkedni sze-
retnék a néppel, hanem testvérévé is
válni". Mennyire emlékeztet ez Bartók
egy vallomására, „vezérlő eszméjére",
annak a Bartóknak, aki ugyanabban az
évben született, amelyben Muszorgszkij
meghalt.

Ezt a robusztus erejű, az orosz népi
dallamvilágban gyökeredző muzsikát hí-

Jelenet Hindemith: A hosszú karácsonyi ebéd című operájából (pécsi Nemzeti Színház)



ven jellemzi Szabolcsi Bence, amikor
Zenetörténetében ezt írja: „Az élet
végletes kontrasztjainak rettenetes erejű,
szinte személytelen ütközése és egy-
másba rohanása nyers, döbbenetes, először
megpróbált harmóniákban és ritmusokban;
gyors villanások és gyors elborulások,
vakító fény és fekete ár-nyék, kacaj és
hörgés, bűn és lelkifurdalás - s hozzá,
keretül, nagy tömeg-víziók, barbári fény,
ázsiai dobok és moszkvai harangok zúgása
közepette, szimfóniák bizánci aranyban és
szláv feketében." Tegyük ehhez hozzá
Saljapinnak, a címszerep első, döbbenetes
hatású alakítójának személyes vallomását:
„Szerintem az Isten ugyanolyan óriás-nak
teremtette őt, mint Michelangelo
Buonarotti a szobrait." Saljapinra egyéb-
ként hivatkozunk még a Borisz szegedi
előadásával kapcsolatban.

Rimszkij-Korszakov baráti érzésektől
vezettetve, Muszorgszkijnak mintegy
végakaratát végrehajtva, hangszerelte át és
egészítette ki Muszorgszkij több művét,
mindenekelőtt a Borisz Godunovot.
Munkásságát azonban az a vád érte, hogy
meghamisította az eredeti szándékot, mert
a nyersnek és barbár-nak vélt
harmóniavilágot megszelídítette, Wagner
stílusához, törekvéseihez igazította. Maga
Rimszkij-Korszakov, a támadásokra
válaszolva, terjedelmes élet-rajzában azt
írta: „Sajnálom, hogy Muszorgszkij
dühödt tisztelői kissé megnehezteltek rám
. . . Pedig a Borisz átdolgozásával nem
semmisítettem meg az eredeti változatot,
nem festettem át mindörökre annak régi
színeit. Ha majd valakinek az a gondolata
támad, hogy az eredeti jobb, értékesebb az
én átdolgozásomnál, akkor az enyémet
elvetik, és a Boriszt az eredeti partitúra
szerint fogják játszani."

Ez a gondolat valóban föltámadt, kö-
rülbelül harminc évvel azután, hogy
Rimszkij-Korszakov 1896 novemberében
a Zenehallgatók Társaságában saját
átdolgozásában és vezényletével bemu-
tatta az operát; ennek a bemutatónak egyik
zenetörténeti érdekessége, hogy
Varlaamot Sztravinszkij édesapja éne-
kelte. Nos, 1928-ban Leningrádban,
később Londonban, Hamburgban, majd
egy újabb eredeti Borisz-hullám követ-
kezményeként 1956-ban Milánóban - a
címszerepben Nicola Rossi-Lemenivel, az
orosz származású basszistával - elővették
az eredeti partitúrát. Így tért vissza
Muszorgszkij változatához az Operaház is,
amikor i975 márciusában

a Boriszt újból előadta, ezúttal vissza-
állítva mindkét lengyel képet is. Ez a
törekvés persze nem kötelező érvényű, és
a világ sok dalszínházában a Rimszkij-
Korszakov-féle átdolgozást játsszák. Ezt
tették Szegeden is.

Puccini egyik legnépszerűbb,
valószínűleg a leggyakrabban játszott ope-
rájának, a Pillangókisasszonynak története
nem kíván hosszasabb bemutatást.
Legföljebb azt érdemes mai librettó- és
operaszerzők figyelmébe ajánlani, hogy
milyen szenvedélyes, már-már ádáz erő-
vel küzdött meg Pucccini a szöveg min-
den egyes soráért, egészen addig, amíg a
Londonban látott Belasco-egyfelvo-
násosból előzményeivel, Pierre Loti
orientalisztikus különlegességeket érzé-
keltető regényével, John Luther Long
Madame Butterfly című elbeszélésével
együtt a két gyakorlott szerző, Giacosa és
Illica tollán elfogadható librettó született.
Azért említjük föl ezt, utalva Puccini
levelezésére, keserves küzdelmére,
szerzőtársaival való viaskodására, mert a
mai magyar opera egyik problematikus
kérdése éppen a megfelelő szövegkönyv
hiánya. Ma aligha akad olyan komponista,
aki ilyen késhegyig menő küzdelmet
folytatna szövegírójával, de sajnos, kevés
az olyan szerző is, aki kész volna
meghajolni egy nagyobb egyéniség, a
zeneszerző akarata előtt. Pedig Puccini
máig és még valószínűleg sokáig tartó
népszerűségének egyik titka ebben van: a
mérnöki pontossággal és gonddal
megszerkesztett librettóban, abban a
tudatosságban, ahogyan egy-egy jelenetét
fölépítette, indította és befejezte.

Ezen a tényen mitsem változtat az, hogy
a Pillangókisasszony az 1904-es milánói
bemutatón csúfosan megbukott. Jellemző
módon a premiert követően az egyik lap
ezt adta kritikája címéül:
„Pillangókisasszony, a cukorbeteg opera,
avagy egy autóbaleset következménye",
szellemtelenül utalva arra a tényre, hogy
operájának komponálása közben Puccinit
súlyos autóbaleset érte, és emiatt nyolc
hónapon át betegeskedett. A zeneszerzőt
azonban, ha letörte is a rossz és
valószínűleg előzőleg gondosan
megszervezett fogadtatás, változatlanul
éltette a hit műve értékeiben. Ezért írta
nővére családjának, hogy „A bukás
ellenére elég nyugodt vagyok. Tudom,
hogy élő és őszinte operát írtam, amely
biztosan fel fog támadni." Egy másik, két
nappal később írott leve-lében még
határozottabban leszögezte: „A sajtó és a
közönség mondhat, amit

akar, rám dobhatják az összes »küvet«,
mint István vértanúra, mégsem sikerül
nekik eltemetniük, sem pedig megölni az
én Pillangókisasszonyomat, mert ő új életre
támad, elevenebb és egészségesebb lesz,
mint valaha." Azt már fölös-leges is
hozzátenni, hogy az idő Puccinit igazolta.

Noha az opera értékelésébe, közis-
mertsége miatt, sok kitűnő hazai és kül-
földi elemzése után szószaporításnak
tűnik részletesen belebocsátkozni, annyit
azért érdemes még megállapítani. hogy ez
a mű a maga tömör drámaiságával az
operairodalom egyik csúcspontja. Azzá
teszi különlegesen bensőséges szerelmi
lírája, az érzelmeknek az a magasba csapó
lángja és hevülete, amelyet sokan ugyan
érzelgősnek tartanak, de ami azért ma is
átélhető szenvedélyeket fejez ki. A
Pillangókisasszonynak, ennek a japán
Solvejgnek hűsége, megtisztítva annak
egyedi, egzotikus vonásaitól, napjaink
közönségétől sem idegen, és az amerikai
tengerésztiszt, Pinkerton hideg cinizmusa,
az érzelmek megvásárlása, a
következmények előli menekülés ugyan-
csak közel van a mai világhoz. Ez a mű
ugyan a század kezdetén a múlt század
utolsó évtizedeinek kissé elkésett remek-
műve és üzenete, de mert remekmű,
keletkezése óta meg tud küzdeni min-
denféle modern áramlattal, stílussal.

2.

Hindemith és Lortzing operáit fiatal,
kezdő rendező, Konter László állította
vendégként színpadra Pécsett. A hosszú
karácsonyi ebédben a folyamatosságot, a
keletkezést és az elmúlást, a változásban a
változatlanságot, a mű sötét színeit
következetes logikával ábrázolta, a
szereplőknek rövid szövegük és jelen-
létük ellenére igyekezett egyéni karaktert
adni. Az időváltozás közvetlenebb
szemléltetésére Konter segítségül hívott
egy, az eredeti műben nem szereplő
figurát, egy pantomimalakot. Ő az, aki az
opera jelzéseit világossá teszi, néma-
játékával előlegezi, majd kommentálja a
cselekményt, az élőket balról bevezeti a
Bayard-házba, a távozókat pedig elkíséri a
jobb oldali ajtóig. Ez a jelképes figura, aki
nyomban a függöny felgördülésekor ott
található a színpad előterében, a terített
asztal előtt, egy idő után, mint a
bűvészinas Goethe versében, túlnő életre
keltőjén, és fölöslegesen önállósodni
látszik. Olykor szinte kér-



kedik elenlétével, fölébe magasodik a
cselekménynek, élénk gesztusaival eltereli
arról a figyelmet. A jó gondolatot kevésbé
szertelen, mértéktartóbb meg-oldásnak
kellett volna követnie.

A jogosan szertelen játékra a Lortzing-
egyfelvonásos ad lehetőséget, és Konter
László élt is a kínálkozó alkalommal. Ez a
háromnegyed órás színpadi bohóság tele
van mulatságos, már-már képtelen
ötletekkel, kezdte a falusi muzsikusok
álmos bejövetelétől, nyekergéseitől a
zsinórpadlásról leeresztett
terüljasztalkámig. Ez a lakoma, amely
véget vet a játéknak és fátyolt borít a
bonyodalmakra, hűen kifejezi Lortzirgnak
már idézett szándékait, mi-szerint csupán
néhány kellemes percet kíván szerezni
hallgatóságának. Ugyan-akkor a
Hindemithnél egyhangúan körülült
karácsonyi asztalra ráfelel a rendezés
azzal, hogy lám, mégis van értelme az
életnek; abban, hogy a néző ezzel a
kellemes érzéssel távozhat a színházból,
Konternek is érdemei vannak.

Műves munkáiról, gondolati gazdag-
ságáról ismert prózai rendező, Giricz
Mátyás mutatta be a Borisz Godunovot
Szegeden. Miután ezzel az előadással a
színház egyben a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom hatvanadik évfor-
dulóját is köszöntötte, nyilvánvaló volt az
elhatározás, hogy az opera reprezentatív
módon kerüljön színpadra. Giricz
rendezéséből világosan kitűnik, hogy
pontosan ismeri a kort, amelyben a Borisz
szereplői élnek, küzdenek, harcolnak a
hatalom megszerzéséért és megtartásáért,
és ennek a Puskin által már pontosan
meghatározott konfliktusnak az ábrázolása
mind a tömegjelenetekben, mind Borisz
tusakodásában jól nyomon követhető. De
arról a Borisz Godunovról, aki Szegeden
már a koronázási jelenet kezdetén
kékesszürke, hálóköntösszerű mezében
színre lép, és akit a szemünk láttára
öltöztetnek föl aprólékos részletességgel,
nem tudni pontosan, hogy miféle ember.
Az-e, aki valóban csak kényszerből, a
tömeg nyomására hagyja magát
megkoronáztatni, avagy egy okos, számító
politikus, aki orosz III. Richárdként játszik
a tömegek hangulatával, és vonakodása
csak egy politikai manőver része.
Tétovasága a későbbiekben sem tűnik cl,
és változatlanul kétségek között marad a
néző Borisz igazi emberi mivoltát illetően.

A rendezésnek ezenkívül is van néhány
olyan megoldása, amely fölösle-

gesnek látszik. Ilyen a Bordal közben a
hordógörgetés, az asztal feldöntése, az
asztalterítő meghempergetése a színpad
porában. Hasonlóképpen túlzásnak érez-
tem a kromi erdőben játszódó, úgyneve-
zett forradalmi jelenetben az elfogott
bojár megkínzását. A színpadon lábánál
fogva egy fára kötözik, fejjel lefelé ló-
gatják, felső testét lemeztelenítik, egy csúf
boszorka ingerkedik vele stb. De a tömeg
kitűnő mozgatása, a jelenetek tudatos
megkomponálása, és sok részletérték
feltétlenül kiemeli ezt a produkciót az
átlagos operaelőadások sokaságából.

A Borisz Godunovot Szegeden, mint
említettük, a Rimszkij-Korszakov-féle
változatban adják elő, az első lengyel kép
indokolt elhagyásával. Az előadás a
forradalmi jelenettel, tehát Muszorg-

szkij szándékait figyelembe véve ért
véget, bár a műsorfüzet tanúsága szerint
egy korábbi meggondolás Borisz halálával
tett volna pontot a cselekményre.

Kertész Gyula Pillangókisasszony-
rendezése Debrecenben a hagyományos jó
eszközökkel él, és a rendezőnek gondja
van arra, hogy nagyon pontosan és tuda-
tosan megrajzolja a karaktereket; a sze-
relmes, hűséges és szenvedő Csocsoszá-
nét, az önhitt, önelégült, a játékba kész-
ségesen belébocsátkozó Pinkertonét, az
odaadó Szuzukiét, a kínos ügyben akarata
ellenére részt vevő amerikai konzulét,
Sharplessét. Érdekes az előadás fináléjá-
nak megoldása is: a halálba készülő Cso-
csoszán letépi magáról a nyakában függő
keresztet, amely eddig a Pinkertonhoz
tartozását jelképezte, majd a spanyolfal
mögött átöltözik. Magára veszi azt a
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fehér kendőt, amelyet szerelmük betel-
jesedésekor viselt, ugyanakkor öltözete
amerikai. Ebben a kettősségben azonban
megtörik a szándék, és kissé logikátlanná
válik: a cserbenhagyott japán nő egyrészt
megtagadja kapcsolatát Pinkerton hitével
és életformájával, más-részt
nosztalgikusan emlékezik és emlékeztetni
akarja egykori szerelmesét is a múltra. Az
előadásnak vitatható mozzanata a kissé
túlhangsúlyozott keletiesség, ami ugyan
benne van a zenében - tudjuk, hogy
Puccini milyen alaposan tanulmányozta a
japán muzsikát -, de a szituációk már nem
kizárólag és pregnánsan keletiek. Az
orientalizmus fölhasználása díszletben,
mozgásban, játékban valamennyi
Pillangókisasszony-előadás egyik
problematikus pontja, és ennek
csökkentése, a játék európaibbá tétele
semmiképpen sem gyöngíti, sőt meg-
erősíti az előadás hitelét.

3.

A két pécsi bemutató díszleteit, ugyan-
csak vendégként, Székely László tervez-
te; a Hindemith-opera borongós hang-
vételét a végtelenbe nyúló előcsarnokkal,
kopár színpaddal, sötét tónusú
díszletelemekkel hatásosan fejezte ki, a
Lortzing-műben jól igazodott műsor-
szerkesztésnek és rendezésnek ahhoz a
helyes elképzeléséhez, hogy az előbbi
modern alkotást egy múlt századi bohó-
sággal ellenpontozza. Ennek megfelelően
rengeteg díszletelem mozog, ját-szik,
szerepel az előadásban, és mind-egyiknek
megvan a jól kiszámított funkciója. A
színpadon látható alkalmi színpad kusza
összevisszasága, a mennyezetről égi
mannaként leereszkedő asztal szellemes
tervezői lelemény. A két operához -
szintén vendégként - Vágó

Nelly tervezte a jelmezeket; Hindemith
szereplőinek bemutatásában szűkszavú-
ságra és a család tagjainak bemutatására
szorítkozott, néhány jellegzetes, az idő
múlását is kifejező ruhadarabbal. A z
operapróba kosztümjeiben azonban
megjelennek már a szatíra kedves és
mulatságos vonásai is, és itt mindenki
megkapja a magáét gúnyban, kifigurá-
zásban, vígjátéki ábrázolásban.

A szegedi Borisz Godunov-előadás dísz-
leteit és jelmezeit Gyarmathy Ágnes
tervezte, nyilvánvalóan a rendezői kon-
cepcióval egyetértésben. Ennek meg-
felelően a rendezéssel együtt vitatható az
az elképzelés, hogy egy székesegyház
vonalait sejtető építmény mindvégig a
színen van, és valósággal a történet fölé
magasodik. Ezzel ugyanis a színpad erő-
teljesen korlátozza a mű érvényét az
egyházi hatalomra, amelyet egyébként ez
a lépcsőfeljáratos, inkább a Bajazzók-beli
vándorkocsira, mintsem székesegyházra
emlékeztető házikó nem is elég
meggyőzően hangsúlyoz. A tervezői
tömörítés az előadásban egységbe vonja
azt is, ami egymástól eltérő és ellentétes
volna. Néhány jelmez, főként a nép
öltözetének találó megfogalmazása mel-
lett kevésbé sikerült a címszereplő kosz-
tümjének terve; Borisz ruházata nem
igazít el abban, hogy ki is tulajdonképpen
ez az ember.

A Pillangókisasszony debreceni elő-
adásához ugyancsak vendég, Horváth
László készítette a díszleteket; a deb-
receni színpadkép nemcsak bőbeszédű,
hanem túlburjánzó is. Sok benne a nö-
vényzet, a dekoráció, amely mégsem
kelti a dekorativitás hatását. Azokhoz a
nagy drámai pillanatokhoz, amelyeket a
rendező például a második és harmadik
felvonásban hatásosan megteremt, nem
nyújt elegendő segítséget ez a nem túl-
ságosan tetszetős, kissé harsány színpad.

Greguss Ildikó jelmezei az ellentétet
hangsúlyozzák két életforma között; a
modern szabású európai öltözetek a
műnek ma is átélhető érzelmi töltésére
utalnak, a japánok viseletei viszont azt a
keleties koloritot domborítják ki,
amelyből a valamivel kevesebb is ele-
gendő volna.

4.

Zenei megfogalmazásában is példamutató
Hindemith és Lortzing operáinak előadása
Pécsett, és ez mindenekelőtt Breitner
Tamás vezetésének köszönhető.
Hindemithnek távolról sem könnyű művét
a zenekar és az énekes-gárda Breitner
Tamás vezénylete alatt világos
értelmezésben adja elő, áttetsző
egyszerűséggel, visszafogott zenei effek-
tusokkal, szépen énekelt dallamívekkel.
Nem a kritikusi bizonytalanság, hanem a
szerepeknek rendkívüli tömörsége és
szinte percre kimérten azonos ideje
késztet arra, hogy külön elemzés nélkül
felsoroljuk az operában kitűnően közre-
működő énekesek nevét, Ágoston Editét,
Piróka Éváét, Bolla Tiborét, Marczis
Demeterét, Kovács Zoltánét, Kő-vári
Anikóét, Eszéki Zsuzsáét, Németh
Józsefét, Gyulai Editét, Albert Miklósét.
valamint egy pantomimfigura tehetséges
megfogalmazójaként a táncos Szabolics
Éváét.

Lortzing egyfelvonásosa több lehető-
séget kínál az önálló játékra, egyed
típusok életre keltésére, és a recenzens-
nek is arra, hogy teljesítményüket külön
méltassa. Kitűnően komédiázik a benn-
fentes szobalány-karmester szerepében
Ágoston Edit, és figurája alkalmas arra
hogy szelíden utaljon mai színházi
anomáliákra. Mulatságos álöltözetes
szerepet hoz a színpadra egy házasodni
vágyó gróf szerelmes unokaöccseként
Kovács Zoltán, szolgájaként pedig Bolla
Tibor Berczeli Tibor a grófi család fejét,
Kő-vári Anikó a feleségét, Eszéki Zsuzsa
a lányukat karikírozza ki ügyes színész
fogásokkal, jelentékeny hang birtokában.

A Borisz Godunovot fiatal karmester Cser
Miklós vezényelte az általam látott
szegedi előadáson, és bár megfogta a
hallgatóságot színpadérzékenységével
indokolhatóan gyors tempóival, a mű
világos értelmezésével, látnivaló, hogy a
dirigensnek, aki Pál Tamással fölváltva
vezényli az előadásokat, még sok
gyakorlatra van szüksége zenekar é:
színpad összhangjának megteremtésé
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ben. Az előadáson egyébként a kis lét-
számú színházi kórust, figyelemre méltó
módon, szegedi egyetemisták és általános
iskolások együtteseivel egészítették ki,
méghozzá igen jól; a diákok énekkarai
egységes összhatásban olvadnak bele a
színházi produkcióba.

Néhány jelentékeny alakítás mellett,
mint amilyen Pimenként a kitűnő Sinkó
György. Marinaként a rendkívül szépen
éneklő és ezzel a szerep súlyát megnövelő
Lengyel Ildikó, Xéniaként Vámossy Éva,
Sujszkij hercegként Réti Csaba,
trónkövetelőként a feladatát jól értelmező
Juhász József, Bolondként az értékes
hanggal éneklő és jól is alakító Bárdy
Sándor - csak azt nem tudni, hogy miért
kell láb nélkül, a naturalisztikus hatást
fölerősítve becsúsznia a színpadra -, két
szereplőről külön kell szólni. Nem azért,
mert jók.

Kisebb a probléma Kenesey Gáborral,
aki Varlaamot énekli; itt főképpen arról
van szó, hogy az énekesnek ehhez a sze-
rephez nem alkalmas a hangja, ezért ha-
tástalan a megjelenítés is. Gregor József-
ről viszont azért kell külön írni, mert
meggyőződésünk, hogy ő a vidéki opera-
játszás legnagyobb erőssége, aki immár
európai színvonalú alakításokkal örven-
dezteti meg Szegeden kívül Budapesten is
nézőit. Gregornak nemcsak különlegesen
szép basszus hangja van, hanem nagyszerű
alakító készsége is. Csak utalunk arra,
hogy olyan kisebb szerepben is, mint
amilyent például Vántus István
operájában, az Aranykoporsóban kapott,
megnövesztette a figurát. Borisza azonban
az általam látott vasárnap délutáni
előadáson csalódást keltett. Néha úgy
hatott, mintha Pomádé király jelent volna
meg - ezt a szerepet is énekelte egyébként,
Székely Mihállyal rokonít-ható tehetséggel
és pompás komédiázó kedvvel -, nem
pedig az önmagát marcangoló, önvádtól
sújtott cár. A bevezetőben már utaltunk
Saljapin címszereplésére Muszorgszkij
operájában; ki-tűnő Saljapin-életrajzában
Jankovszkij részletesen leírja, milyen nagy
műgond-dal készült erre a szerepre a nagy
orosz énekes. „Fjodor szenvedélyesen
tanulmányozta Puskin cár-drámáját,
megismerkedett Karamzin műveivel. De
mind-ezt kevésnek érezte. A
legtökéletesebben be akart hatolni Borisz
személyiségének rejtelmeibe, cl akart
igazodni Godunovnak, az uralkodónak
tettei között ..."

írja Jankovszkij, majd elmondja, hogy
milyen további történelmi kutatásokkal
folytatta előkészületeit a szerepre Salja-

pin. Nos, nem azt kérjük számon Gregor
Józsefen, hogy nem fordult a törté-
nelemtudományhoz - lehet, hogy meg-
tette -, hanem hogy ezt az elmélyülést
szerepformálása alig engedi sejtetni.
Szinte már természetes, hogy gyönyörű,
melegfényű hangja ebben az operában is
megfelelően érvényesül, de hiányzanak az
alakításból a nagyságnak azok a vonásai,
amelyek nélkül Borisz csak báb-figura, és
nem a történelem egyik alakítója lehet.

Debrecenben a Pillangókisasszonyt

Szabó László vezényelte, akinek zenei
munkásságában örvendetesen megfigyel-
hető a fokozatos oldódás, a merevségből
való fölengedés. Ennek jó példája ez az
előadás, amelyben színesen szárnyalnak
Puccini dallamai, az érzelmeknek is tág
terük van, és ahol a zenekar is a
szokottnál bensőségesebben játszik. A
címszerepet Hegyes Gabriella meg-
győzően állította elénk, Csocsoszán
alakjának tudatos fölépítésével, magas
érzelmi hőfokon, szép énekhang kísé-
retében; talán csak a híres nagyáriára nem
fordított elég figyelmet és energiát.
Horváth Bálint Pinkertonja jelentős
színészi és énekesi teljesítmény, annak
minden színárnyalatával, könnyed élet-
elvűségével, lírájával és magára döb-
benésével. Kissé fakó középhangjaiért
bőséges kárpótlást nyújt azoknak a magas
hangoknak érces kiéneklésével, amelyek
sok kiváló tenoristának büszkeségévé
válnának. Varga Magda Szuzukija
nemesfényű, szép alakítás, nem-különben
jelentős Krémer József éneke és játéka is
Sharplessként. Az előadás jó színvonalát
mutatja, hogy az olyan kisebb
szerepekben is, mint amilyen Goróé,
Yamadori hercegé vagy Bonzóé, Kecskés
Sándor, L. Bíró János és Börcsök István
nemcsak a helyükön vannak, hanem
figyelmet is keltenek. Az együttes munka
újabb eredményes lépéseire utalnak ezek a
mozzanatok, arra, hogy Debrecenben
kialakulóban van egy jó színvonalú
ensemble-kultúra. Remélhető, hogy a
további előadások nem cáfolnak rá erre a
megállapításra.

HELYREIGAZÍTÁS

Lapunk 1978/2. száma 24. oldalán tévesen
Vadász Ilonának tulajdonítottuk a Király-
pince Philoktetész előadását, melyet valójában
Tatár Eszter rendezett. Az 1977/12. számunk
37. oldalán közölt képaláírásban betűhibával
jelent meg Demján Éva neve A hibákért
elnézést kérünk,

BELIA ANNA

Ödön von Horváth
Kaposváron

1932-ben Ödön von Horváthtal interjút
készített egy Willy Cronauer nevű újság-
író, aki a müncheni Wilhelmgymnasium-
ban, majd a Realgymnasiumban az író is-
kolatársa volt. Beszélgetését Horváthtal
így kezdi: „Gyakran a szemünkre hányják
nekünk, fiataloknak, hogy kedveljük az
iróniát és a szatírát - mértéktelenségünk
jelének tartják ezt, a tisztelettudás és az
elragadtatás hiányának. Pedig valójában
ennek épp az ellenkezője igaz. Isten a
tudója, hogy nem elbizakodottságból
érzünk bűntudatot, nem fontoskodásból; a
szatírában és az iróniában a világ és az
élet egyfajta megragadási módját látjuk, és
végső soron az önkritika egy formáját is,
mely utat mutathat nekünk. (...) El-
szigetelnek bennünket, és a nagyközönség
tekintetét kizárólag a múlt felé irányítják.
Az évfordulók és jubileumok ünneplése, a
halottakra való emlékezés közben
elfeledkeznek arról, hogy létezik egy
ifjúság, mely új formákat és új ideálokat
követel." Horváth osztja ezt a nézetet, sőt
ebben talál igazolást a saját, kritikával
való nehézségeire is: „Tökéletesen igaza
van. Ezzel magyarázom, hogy darabjaim a
sajtó egy részében megrökönyödést
váltottak ki. Fölróják nekem, hogy
közönséges vagyok, undorító, cinikus, és
más erőteljes jelzőkkel illetnek. Pedig
nem veszik észre, hogy nekem nincs más
célom, mint a tények rögzítése."

Ödön von Horváth tehát realista szer-
zőnek tartja magát, pontosabban olyan-
nak, aki hű a valósághoz. Hogy ez a
valóság milyen volt a húszas évek végi,
harmincas évek eleji Bécsben, a bécsi
VIII. kerületben, azt mi már pontosan
tudhatjuk, mert a történelem rántotta le
róla a maszkot. Horváth akkor látott át a
kedélyesség és a valcerzsongás rózsaszín
páráján a kiszolgáltatottság mélységeiig.

Ödön von Horváthról a S Z Í N H Á Z 1970.
februári számában Lázár Magda írt tanulmányt,
a Mesél a bécsi erdő 1971-es vígszínházi
bemutatóját pedig a S Z Í N H Á Z 1971. júliusi
számában Osztovits Levente méltatta.

A kaposvári Csiky Gergely Színház Asher
Tamás rendezte előadásával két cikkben is fog-
lalkoztunk, mivel az évad jelentős előadásának
ítéljük.


