
antik komédiában természetszerű arisz-
tophanészi vaskosságokat. Ezt a hang-
ütést játékosan exponálja a kis pantomi-
mikus kezdés, amellyel Pogány Judit ár-
tatlanul kislányos külsejével kontrasztáló
csibészes humorral besétál a termé-
kenységi ünnep hagyományos kellékeit
bemutató színpadra.

Örültünk volna, ha a rendezés még
sokkal többször él a tánc, ének és panto-
mim csakugyan szellemesen alkalmazott
lehetőségeivel. A komédia jellege,
töredékes rövidsége és maga a helyszín
szinte megkövetelte volna a kórusszerű
nagyobb tömegeket is mozgató ilyen-
fajta dúsítást.

A második részben megjelenő, na-
gyobb létszámú statisztériának a színé-
szek örvendetes mozgáskultúrájától me-
rőben elütő gyakorlatlan mozgása sajnos
nem töltötte be ezt a szerepet, sőt éppen
része volt abban, hogy a darab befejezése
nem érte el az alapgondolatban és a
kitűnő színészek (ezúttal kiváltképp
Koltai Róbertnek drámaian delíriumossá
fokozódó) játékában rejlő hatás lehető-
ségét.

A rövid próbaidő alatt meglepően
összecsiszolódott, frissen, élvezettel ko-
médiázó együttesből a vezérszerep a cse-
lekményt irányító, Kremiloszt játszó
Koltai Róbertnek jut, aki megkapó köz-
vetlenséggel, vérbő humorral és dina-
mikával, sokszínű játékkal győzi a szere-
pet. Mellette ragyogóan derűs, eleven
komikumú Karion Szombathy Gyula.

Kern András erőteljes színpadi jelen-
léttel tudatosan elidegenített, sajátosan
agresszív, zsémbes, vénembert, groteszk
Plutoszt formált. Vörös hajú Pénia
asszonya komikus és hatásos, de a
szöveg-

be beiktatott komikusan malackodó dal
sikere ellenére sem szolgálja a jelképes
alak jelentős mondandójának helyes ér-
telmezését.

Pogány Judit a feleség és a vénasszony
kettős szerepében pikánsan fanyar hu-
morral, játékosan komédiázik. A többi
szereplő Mikó István, Galán Géza, Sza-
kácsi Sándor, Ivánka Csaba és Papp Zol-
tán kettős, hármas szerepekben, hol mint
biztosan irányított, határozott jelenlétű
kar, hol pedig mint egyénien jellemzett
epizódszereplők felszabadultan fegyel-
mezett, pattogó összjátékkal döntő mó-
don meghatározták a jól összehangolt ze-
nekar élvezetes hatását.

Összegezve: a gorsiumi színház újabb
fegyverténnyel bizonyított; beváltotta a
múlt évi indításban rejlő ígéretet. Ka-
rinthy Márton a rendkívüli feladat adta
buktatókkal viaskodva is meggyőző len-
dülettel valósítja meg célkitűzését, hogy
Gorsiumban ritkán vagy sohasem látott
ókori művek bemutatásával, izgalmas,
igazi színházzal valljon az évezredes mű-
vek korszerűségéről. A saját utat járó
gorsiumi színház immár erőteljesen ki-
bontakozó, egészséges, friss hajtása szín-
házi életünknek.

Arisztophanész: Plutosz (Gorsiumi Nyári
Játékok)

Arany János ,fordítása nyomán színpadra írta:
Katona Imre.
Díszlet: Götz Béla. Zene: Walla Ervin.
Jelmez: Piros Sándor. Koreográfus: Széky
József. Rendezte: Karinthy Márton.

Szereplők: Koltai Róbert, Pogány Judit,
Kern András, Szombathy Gyula, Mikó
István, Galán Géza, Szakácsi Sándor, Ivánka
Csaba, Papp Zoltán.

RÉVY ESZTER

Budavári Vigasságok

Egyre bővülő, színesedő választékkal
szolgáló nyári rendezvénysorozataink
színhelyei közül a Hilton szálló Domini-
kánus udvara kétségtelenül a legszeren-
csésebben kiválasztottak sorába tartozik.
A kis tér, melyet a régit a modernnel
tehetségesen ötvöző építészet kiváló
akusztikai tulajdonságokkal ruházott fel,
egyértelműen bizonyította alkalmasságát
intim, kamara jellegű énekes-hangszeres
előadások befogadására. Idén négy külön-
böző produkció között válogathatott a
Budavári Vigasságok közönsége: állandó
műsoron szerepelt egy estén két Pergo-
lesi-vígopera, Az úrhatnám szolgáló és A
zenemester; a másik estén pedig Karl
Ditters von Dittersdorf A hűséges
parasztlány című, magyarországi ősbe-
mutatónak tekinthető vígoperája. De a
hangversenyek kedvelői is találhattak
maguknak érdekességet: a Budapesti
Madrigálkórus Commedia Harmonica cím-
mel madrigálkomédiákat, illetve Viva la
musica címen énekes-hangszeres zenét
adott elő a XVI-XVII. századból. Mintegy
„közjátékként", a vígoperák szünetében
találkozhattunk a Dominó
pantomimegyüttes két rövid produkció-
jával és ugyancsak két különböző
marionettjátékkal.

Az első kellemes meglepetést vitatha-
tatlanul az okozta, hogy sikerült egységes
stílus kereteibe illeszteni az előadások
kompozícióit. Seregi László szabályos
udvari etikettet talált ki a közönséget
bevezető, műsorfüzeteket kínálgató,
korabeli libériás inasoktól az előadás-
kezdetek ünnepi szertartásán keresztül a
szünetek szórakoztató látványosságainak,
a zenekar, a karmester és a súgó
funkcionális egybekomponáltságán vé-
gezve. Dicséretére váljék a Budavári
Vigasságok „személyzetének" - melynek
jelentős része a Budapesti Gyemekszínház
stúdiósai közül került ki -, hogy nem
csupán a premieren bonyolódott minden a
legnagyobb fegyelmezettséggel, ünnepi
hangulattal, hanem minden este
produkciójának megbízható, szilárd külső
keretét biztosították.

A stílusegység töretlenségét szolgálta,
hogy minden előadásnak közös díszlet-

Ivánka Csaba, Papp Zoltán, Galán Géza és Kern András Arisztophanész Plutosz című
komédiájában (MTI fotó, Ruzsonyi Gábor felvételei)



és jelmeztervezője volt Szegő György és
Kemenes Fanny személyében. Mindketten
messze a szokásos nyári produkciók
színvonalán túlmenően kitettek magukért.

A rendezésekről

A. két operaest két rendező műve: a
Pergolesi-vígoperákat Seregi László,
Dittersdorf vígoperáját Huszár Klára
állította színpadra. Noha a már említett
külső stíluskeret változatlan volt, a két
rendezés arculata lényeges és tanulságos
eltéréseket mutatott. Az egyik a színész-
vezetés, a másik a látvány és a játékbeli
hatások felhasználása. Seregi őszinte,
természetes játékösztönöket segítő, ki-
bontó törekvései az énekes-színész ki-
kristályosodása felé vezette énekeseit.
Nem kíván: tőlük prózai színészhez mért
szakmai mélységeket, de tudatosan harcolt
a felvett, ezerszer látott, tartalmatlan
gesztusok, mimika ellen. Furcsa módon az
ő keze alatt mintha énekesei jobban
hinnének a zene, a hang, a harmóniák
kifejező, meggyőző erejében is, felsza-
badultabban adják át magukat az éneklés
törvényeinek és örömeinek. Huszár Klárát
a hely, a tér és a lehetőségek, az intim
jelleg, a kamaraszerűség kevésbé
befolyásolták a színészi alakítások
megkomponálásában. Énekeseinek játéka
jellegzetesen „nagyoperai", amely több
esetben a nézőtér közelsége, a játéklehe-
tőségek intimitása következtében paro-
disztikusnak hat. Ehhez járul még a
játékstílusok és önálló kezdeményezések
közötti kavarodás, mely végül is nem
vezet egységes stílus kialakulásához.

És ezen a ponton érkeztünk el a máso-
dik rendezési alapkérdéshez: a látvány és a
játékhatárok funkciójának eltérő alkal-
mazásához. Huszár Klára énekeseit
 néhány alapvető indulati formát leszá-
mítva - nem „játszatja", hanem mozgatja.
Az egyes mozgásformák nagy szakmai
rutinnal és fölényes biztonsággal kezelt
kompozíciók, amik azonban egyre
kevésbé tudják feledtetni a színészi meg-
fogalmazás., megformálás hiányát. A szín-
pad lehetőleg állandó mozgásban tartása
 kellékek ki-be hordása, statisztéria,
táncosok hömpölygése, átdíszítési cere-
móniák (amelyekben igen sok az üres-
járat) nem tudják elfedni, hogy a szín-
padon nem történik semmi. Így alakul ki
az a végső benyomás, hogy míg a
Pergolesi-vígoperák énekesei meghitt
kapcsolatba kerülnek a közönséggel, a
Dittersdorf-mű figuráit, egy-két alakítást
leszámítva, egy láthatatlan, de annál

jobban érezhető szakadék választja el a
hallgatóságtól. Míg Sereginek minden
„pausá"-ra, áriára, történésre, illetve a
történések közeinek kitöltésére akad egy-
egy találó, önmagában is mulatságos, az
egésszel mégis harmonizáló és elsősorban
az adott színpadi helyzetből kiinduló
ötlete, addig Huszár Klára kétségtelenül
gondosan megkomponált, de szinte min-
dig külsőséges, „elhitető", formalista
mozgás-kellék megoldásokhoz folyamo-
dik. Ez az egymástól olyannyira külön-
böző két felfogás erőteljesen rányomja
bélyegét az előadások énekes-színészi
teljesítményeire is.

Színész-énekesek, énekes színészek

Két kiváló színészi képességekkel is ren-
delkező „primadonnája" akadt az opera-
esteknek. Első helyen Ötvös Csillát kell
említenünk, aki A zenemester és A hűséges
parasztlány Laurettájaként - ugyanaz a
név, mégis két mennyire más szerep -
egyöntetű sikert aratott. Minden regisz-
terben kiegyenlített, hajlékony, rendkívül
kifejező szopránja friss, egészséges
komédiázókedvről éppúgy, mint lírai
adottságokról tanúságot tevő színészi
képességekkel párosul. Meglepetést tu-
lajdonképpen a másik „primadonna",

Domonkos Zsuzsa, Az úrhatnám szolgáló
Serpinája okozott. Ami a színészi meg-
fogalmazást illeti, nyilván segítségére
voltak eddigi operettszerepei. Megoldá-
saiban semmiféle sablon nem volt. Hu-
mora, hanganyaga, elegánsan pergő, ola-
szos könnyedségű dallamformálása nem
hagytak kívánnivalót maguk után.

Rajtuk kívül érett énekesi-színészi te-
hetségük alapján Gáti István Colagianni
impresszárióját A zenemesterből és Vág-
helyi Gábor Grófját A hűséges

parasztlányból emelhetjük ki. Mindketten
más-más stílusban Gáti felszabadultan,
őszintén, tisztán, Vághelyi szellemesen,
ironikusan és alkalmanként diszkréten
parodisztikus vonásokkal - remekeltek.
Sajnos, ezzel a színész-énekesek felsoro-
lását be is fejezhetjük. Igen szép hang-
anyaggal, nagyszerű pillanatokkal meg-
ajándékozó énekesi teljesítményt hallhat-
tunk Horváth Józseftől A hűséges

parasztlány Nardinójaként és Halász Má-
riától ugyanezen opera Bárónőjeként. És
- cl ne felejtsük - akadt még egy alakítás,
mely bravúrosságával minden este újra
és újra meglepően hatott: ifj. Palcsó
Sándor mint a két operaelőadás súgója és
narrátora keltett figyelmet.

Az Úrhatnám szolgáló a Hilton szállóbeli Budavári Vigasságokban (MTI fotó, Danis Barna felvétele)



Zenészek, hangversenyek

Nem szabad említésen kívül hagynunk a
Nagy Ferenc vezette kamarazenekart sem,
mely az operaelőadások kísérője és a siker
fontos tényezője volt. Teljesítményük
minden estén ugyanolyan pontos, precíz,
megbízható, hangzásában ki-
fogástalannak mondható volt, mint a
premieren.

Mindez kevésbé mondható el a Buda-
pesti Madrigálkórust Kecskés András ve-
zetésével kísérő Bakfark Lanttrióról. A
Szekeres Ferenc vezette Madrigálkórus
viszont megőrizte élményt nyújtó, dús
hangzását, különösen a madrigálkomédiák
előadásában. Érdekes, jól eltalált
színfoltja lett a Commedia Harmonica
előadásainak Kovács P. József narrátori
közreműködése.

Hogy teljes legyen a Budavári Vigas-
ságokról alkotott kép: a hazánkban oly
ritkaságszámba menő marionett-bábjáték
mint különlegesség is megérdemelte a
figyelmet. Erdős István, Gruber Hugó és
Gyurkó Henrik ügyes, korabeli zenére
megkomponált páros marionett-jelenetei a
műfaj kis remekműveit varázsolták elénk.
A Dominó pantomim-együttes tagjai
közül elsősorban Köllő Miklóst, Az

úrhatnám szolgáló néma Vesponejaként is
szereplő vezetőjét kell megemlítenünk.
Alakításában annyi egyéni, de soha nem
tolakodó ötlet, kifogástalanul kivitelezett
mozgásvariációk szerepelnek, hogy
nyugodtan állíthatjuk: jelentősen
hozzájárult az előadások sikeréhez.

A Budavári Vigasságok idei előadás-
sorozata nem csupán kezdeti ígéretként
tekinthető sikeresnek. Reméljük, hogy a
következő évad további előrelépést ered-
ményez majd.

Karl Ditters von Dittersdorf: La contadina fedele
avagy A hűséges parasztlány (A Hilton-szálló
Dominikánus udvara)
Rendezte: Huszár Klára. Díszlet: Szegő
György. Jelmez: Kemenes Fanny. Koreo-
gráfus: Géczy Éva.

Szereplők: Halász Mária, Tokody Ilona,
Horváth József, Vághelyi Gábor.

Pergolesi: La serva padrona ( A z úrhatnám
szolgáló)

A szövegkönyvet írta: Gennaro Antonio
Federico. Rendezte: Seregi László. Díszlet:
Szegő György. Jelmez: Kemenes Fanny.
Koreográfus: Géczy Éva.

Szereplők: Marczis Demeter, Bikfalvy
Júlia, Köllő Miklós.

MAGYAR FRUZSINA-DURÓ GYŐZŐ

Beszélgetés
Paál Istvánnal

1942-ben született Szegeden. 1960-ban
érettségizett, majd a szegedi József Attila
Tudományegyetem magyar nyelv és
irodalom szakán szerzett tanári diplomát
1965-ben. 196o és 1975 között a Szegedi
Egyetemi Színpad tagja, illetve vezetője
volt. 1965-től három évig hivatásos nép-
művelő, közben egy évig a kaposvári
Csiky Gergely Színházban súgó, 1968-tól
73-ig a Szegedi Nemzeti Színházban
ügyelő, majd rendezőasszisztens. 1973-
75-ben a JATE Kulturális Titkárságának
munkatársa volt és meghívott óraadó ta-
nárként színház- és filmesztétikát oktatott
az egyetemen. 1973-74-ben két előadást
rendezett az Universitasban. 1975 tava-
szán vendégként rendezett Pécsett
(Krasiński: Ha megjönnek a fivéreim...),
majd azután két évig szerződéssel. 1977-
től a szolnoki Szigligeti Színház
rendezője. Fontosabb rendezései: Szegedi
Egyetemi Színpad- A király halódik, Piotr
Ohey mártíromsága, Az óriáscsecsemő, Örök
Elektra, Petőfi Rock, Kőműves Kelemen;
Universitas - Három majom a pohárban,
Kedd, július 14; Pécs - Caligula, Übü király;
Szolnok - A/szentek összeesküvése, A z öreg
hölgy látogatása, Január; Győr
(vendégként) - Gőzfürdő. Mind amatőr,
mind hivatásos színházakkal részt vett
külföldi fesztiválokon Lengyelországban,
Jugoszláviában, Olaszországban,
Ausztriában.
 Ön az egyetlen olyan rendező, aki nem

végzett főiskolát, mégis amatőr színházi ren-
dezései alapján hivatásos színházhoz került.
Előnyét vagy hátrányát érezte, illetve érzi en-
nek a „szabálytalan útnak"?
 Nézzük először a hátrányt - mert

kezdetben főleg ezt éreztem. Az, hogy
nem járhattam a Színházművészeti Fő-
iskola rendező tanszakára - ahova 1968-
ban sikertelenül felvételiztem -, oly mó-
don korlátozott, hogy rendezőként nem
csinálhattam színházat hivatásszerűen.
Dolgozhattam színházban mint súgó,
ügyelő, segédszínész, később mint rende-
zőasszisztens és bizonyos esetekben mint
játékmester, de többször is egyértelműen
értésemre adták, hogy főiskolai diploma
nélkül nem lehetek rendező. Ez pszichi-
kailag természetesen nyomasztó volt.
Ezen túl kellett lépnem: a hetvenes évek

elején leszámoltam azzal, hogy hivatásos
rendező leszek. Megmaradtam annál, hogy
jó színházat akarok csinálni, és - úgy
gondolom - ezt meg is tudtam való-sítani a
Szegedi Egyetemi Színpad társulatával.
Váratlan fordulat volt, amikor a Pécsi
Nemzeti Színház - elsősorban a szín-ház
vezetőinek személyes felelősségvállalása
és rugalmassága következtében - amatőr
rendezéseim alapján meghívott
vendégként rendezni. Vendégrendezésem
számukra megnyugtató eredménye után
pedig rendezői szerződést ajánlottak fel.
Azóta nem érzem semmiféle hátrányát
annak, hogy nincs rendezői diplomám.

És most beszéljünk az előnyökről.
Magam választhattam meg mestereimet,
példaképeimet, illetve azokat a tájékozó-
dási pontokat, melyek egyéniségemhez és
annak öntörvényű alakulásához a
legközelebb álltak. A másik előny az,
hogy az amatőr színház - jellegéből, mű-
ködése alapvető törvényeiből fakadóan -
sokkal nyitottabb, lazább és rugalmasabb
jellegű intézmény volt a 60-70-es évek
fordulóján, mint a profi színházak.
Rendezői magatartásom ezen alapul, és ez
a hivatásos színház „zártabb", feszesebb
körülményei között eddigi munkámnak
előnyére vált, mi több, a velem dolgozó
művészek többségének részéről is
rokonszenvvel és egyetértéssel találkozott.

Minden rendezői munka alapkérdése: milyen
a rendező és a színész kapcsolata. A z Ön által
körvonalazott rendezői magatartásból milyen
viszony következik ?

- Úgy gondolom, színház csak egyet-len
tényező nélkül nincs : és ez a színész;
illetve nincs egyetlenegy alapszituáció
nélkül: és ez a színész és néző kapcsolata,
kölcsönhatása. Elvileg színházi előadás-
nak tekinthető, ha legalább egy színész
legalább egy nézővel közös térben és idő-
ben valamit közölni akar, azaz kapcsolat-
ba, szituációba kerül (és ez bizonyos
színházesztétikai és formai kritériumok-
nak megfelel). Tehát ily módon a színész-
re mint alapelemre lebontott színház, a
színész mint a színház lényege, a színész
közlési vágya az, amit a magam számára
kiindulópontnak tekintek.

Arra törekszem, hogy a színészek és
köztem a megszokott, a hétköznapi,
kiürült, formálissá vált színész-rendező
viszony helyett egy tartalmában új vi-
szonyt hozzak létre, aminek az egyenjo-
gúság és a kölcsönösség a legfontosabb
alapelve. Egy ilyen viszonyban a színész -
ha él vele - új és új lehetőségeit, saját
belső emberi és művészi gazdagságát fe-


