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Operaévad két színház-
ban

Népszínház

Csaknem negyedszázados múltra tekinthet
vissza a Népszínház - korábban Déryné
Színház - operatársulata, amely a hosszú
idő óta mindvégig ugyanannak a
rendezőnek, az együttes spiritus rec-
torának, Kertész Lászlónak a vezetésével
végezte áldásos munkáját. Szeretném, ha a
tisztelt olvasó e kifejezést szó szerint
értelmezné. Mert lehet-e áldásosabb te-
vékenység a kulturális életben - a Gördülő
Operának az ötvenes évek közepe táján
történt érthetetlen és értelmetlen
megszüntetése óta -, mint a sok évtizeden
át főképpen egy kiválasztott réteg számára
fenntartott színpadi műfajt el-vinni oda,
ahonnan a XIX. század második fele óta
részben témáját is meríti: a néphez.

Mindezt azért kellett elmondanom,
hogy segítségével megindokoljam azt,
amit az utóbbi időben mind több zene-
kritikus állapít meg: a Népszínház rend-
kívül fontos missziót teljesít azzal, hogy a
szó szoros értelmében a népnek viszi el az
operairodalom értékes alkotásait. Nem
szabad azonban e küldetést vala-miféle
jószolgálati, afféle jámbor „kis-cserkészi"

cselekedetnek tekinteni. Ez a
Népszínháznak és a hajdani Déryné (Falu)
Színháznak olyan kötelessége, ame-

lyet nem a néphez leereszkedve, hanem a
falusi közönséget a műfajhoz szoktatva
teljesít.

Itt jutunk el ahhoz a magyar remek-
műhöz, a Háry Jánoshoz, amelyet immár
másodjára mutat be a Népszínház. Kodály
daljátékának dallamai - a szerző-nek
1926-ban, az operaházi bemutató
alkalmából adott nyilatkozata szerint -
„egytől egyig a néphagyományból valók,
egy-két órai utazás árán ma is hallhatók
falun". Nos, lehet-e fontosabb feladata
ennek a kis létszámú társulatnak annál,
hogy a Háry János muzsikáját, dalait
visszajuttassa azokhoz, akiktől vétetett?
Ezt tette a Déryné Színház, amidőn 1961-
ben, a megalakulás tizedik évfordulóján
ezt a magyar színpadokon kívül egyebek
közt Moszkvában és Berlinben is
bemutatott alkotást tűzte mű-sorára. Igaz,
akkor a jelenleginél mostohább
körülmények között, mindössze héttagú
zenekarral, és viszonylag kevés iskolázott
hangú énekessel. Abban az időben még
nem jelentett rangot az operarészleg
tagjának lenni, és akkoriban onnan
verbuválta Kertész László a köz-
reműködőket, ahonnan tudta.

Mára azonban nagyot fordult a világ a
Népszínház háza táján is. Most már nem
jótétemény ebben a társulatban föl-lépni,
hanem olyan munka és feladat, amelyet
Budapesten kívül Szegeden, Debrecenben,
Pécsett és Győrött egy-azon tisztességgel
és művészi alázattal lehet és kell végezni.
Így lett a Népszín-ház operaegyüttese
hazánk hat társulata közül az egyik,
amelynek, igaz, a többi-ekénél sokkal
rosszabbak az anyagi,

a technikai és egyéb feltételei, de iránta
sem a követelmények, sem az igények
nem lehetnek kisebbek. Tovatűnt az az
idő, amikor az „ekhós szekéren" utazó
vándorszínészek áldozatvállalásáról illett
szólni, némi lekezeléssel és vállon vere-
getéssel, szemérmesen elhallgatva az
együttes fogyatékosságait. Azt hiszem, a
legtöbb, amit a kritika tett e társulattal,
hogy - ha nehézségeit ismerve kénytelen-
kelletlen tudomásul vette is azokat - olyan
mércét állított fel vele szemben, mint
társaival.

Éppen a Háry János kitűnően sikerült
előadása a példa arra, hogy e produkciónál
nem szükséges az igényeket lejjebb
szállítani. Mert láttuk e daljátékot egészen
kitűnő körülmények között a Szegedi
Szabadtéri Játékokon vagy az
Operaházban színre vinni, de talán éppen
azért, mert rendezőik a Kodály óhajtotta és
elgondolta elképzelésekből a szükségesnél
többet akartak megvalósítani és a Háry
útján közölni a közönséggel, az előadás
nem mindig sikerült. Anélkül, hogy
mélyebb elemzésbe bocsátkoznék - ezt
megtették helyettem a nálam jóval
fölkészültebb zenekutatók -,
elmondhatom, hogy a Garay János el-
beszélő költeménye alapján alkotott Háry
egy nép szép ábrándjait álmodja a
színpadra. De ezt - olykor a sokat vitatott
szöveg ellenében is - úgy teszi, hogy nem
kívánja elfeledtetni: ezt a mesét a valóság
elemei hatják át, s benne a nagyotmondás
és az igazság mentes minden
nacionalizmustól és sovinizmustól.

Azért szükséges ez utóbbit külön hang-
súlyozni, mert némely rendezés nemzeti
zászlót lobogtató, kokárdás, hősi
vágyakról regélő nagyoperává kívánta
növelni Kodály daljátékát. Ez ugyan
elősegítheti a sikert, de erre sem Kodály-
nak, sem a .Háry Jánosnak nincs szüksége.
Igaz, Harsányi Zsoltnak és Paulini Bélának
az előbb említett szövege erre alkalmat
kínál, ám ezt csaknem mindig
ellenpontozza a librettó kedvesen naiv
bája.

A Kertész László rendezte és a Kodály-
centenárium alkalmából ismét mű-sorra
tűzött Hárynak éppen abban rejlik a
varázsereje, hogy a produkció nem kíván
több lenni, mint maga az egész mű:
varázsos hangulatú, kedves és egyszerű
mese, amelyben a nép álmodta illúziók
nem különülnek el a realitásoktól. Két
példát említek erre. Az egyik a harang-
játék a második kalandban. A bécsi ud-
varban megszólaló harang figurái itt fából
faragott bábok, amelyek nem a va-
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lóságot akarják utánozni - mint tette ezt
nem egy rendezés korábban -, hanem
azok, amiknek lenniök kell: egy mese
elemei. Hasonló a helyzet a Majland alatt
játszódó jelenettel. Itt többnyire két
véglettel találkozhatni: va g y a hős Háry
kardját megsuhogtatva úgy teríti le a
francia ellenséget, hogy közben nem is
érinti meg őket, vagy pedig színlelt
csatában mérkőzik meg velük. Nos,
Kertész László ezt is bábokkal játszatja el,
s így nem vész el a szituáció mesesze-
rűsége, és sem Háry, sem a francia had-
fiak nem válnak nevetségessé.

Végeredményben a Népszínház 1983-as
előadásán az igazi fabula elevenedik meg,
a folklór jó ízeivel -- Kertész Lászlónak
ezt az erényét már megcsodálhattuk
Kodály másik színpadi művének, a

Székelyfonónak színrevitelénél is -,
glorifikálás, nemzetieskedés, fölösleges
átértelmezés és belemagyarázás nélkül.
Ezt a meseszerű tisztaságot csak itt-ott
zavarja meg néhány népszínműves részlet,
a rendezőnek talán attól való félelmében,
hogy a cselekmény nem elég mozgalmas a
falusi közönség számára, Ott azonban,
ahol a csekély számú szereplő valóban
adósa marad a nézőnek a monumentális
látvánnyal, közbeszól a zene, amely
mindezért a spektákulumért kárpótlást
nyújt.

Ideje szólnom a zenei megvalósításról
is, amely az 1961-es előadásénál jóval
kedvezőbb körülmények között hall-ható.
Akkor Németh Amadé átdolgozásában,
mint említettem, mindössze hét-tagú
kamaraegyüttes adta elő a muzsikát,
mostanra a létszám tizenhatra nőtt. És ez
végtére egyezik rangos kamara-
zenekaraink átlagos létszámával is. Az,
hogy a Há ry muzsikája lényegében - talán
csak a népszerű Intermezzónak nagyobb
apparátust igénylő megszólaltatásától
eltekintve - jó színvonalon hangzik el,
mindenekelőtt László Endrének, a társulat
dirigensének köszönhető. Az ő nagy
szakértelmet kívánó átiratában Kodály
zenéje illúziót keltően szólal meg, amelyet
a karmester megfelelően interpretál is.
Nem állítható, hogy e kamaraegyüttes
valamennyi tagja szólista-színvonalon
játszik, de az bizonyos, hogy különösebb
hiányérzet nélkül hallgatható ez a mesteri,
bravúros muzsika.

Nagy szerepet játszik ebben a kórus,
amely, amint ez talán köztudott, magukból
a szólistákból áll. A szükség itt erényt
teremt; mert vajon melyik nagyobb ope-
ratársulat mondhatja el, hogy a kar tagjai
szinte egytől egyig magánénekesek is.

Ők azonban mindannyian énekes szí-
nészek is, és ha a statisztéria valamennyi
tagja egyéni alakítást nyújt, az nem utol-
sósorban köszönhető a közreműködők
színpadra termettségének. Az énekesek
tudják, hogy a komponista gyakorta a
csoportos szereplőkre bízta legfontosabb
közlendőit, és ehhez híven cselekednek
is.

Kettős szereposztásban vitte színre
Kertész László a Há ry t , és az általam lá-
tott estén megcsodálhattam Ötvös Csa-
bának, az Operaház magánénekesének
előadásában a címszerep megszólaltatá-
sát. (A másik Háry Bordás Dezső, és
mint a sajtóvisszhangokból kiderült, ő
sem marad el színvonalban operaházi
társától.) Ötvös Csaba mindazt ügyesen
és jó alakítókészséggel valósítja meg,
amit a rendezés elképzelt. A szép hangú
baritonista ugyan kedves mosollyal érzé-
kelteti, hogy itt naiv meséről vagy szép
álomról van szó, de mindez nem nevetni-
való história, hanem az eltúlzott valóság-
nak egy szelete. Szót kell még ejteni
Bihari Tóth Zsuzsa szép hangjáról Örzse
szerepében - bár színészi eszközei gaz-
dagabbak lehetnének - Bagó Gizi Mária
Lujzájáról, Csongor József Ferenc csá-
száráról, Kálny Zsuzsa figyelemre méltó
Császárnéjáról, Németh József Ebelasztin
bárójáról. Talán csak Iván József lő túl a
célon Napoleonként, a figurát a kívántnál
jobban nevetségessé téve, és Vajda Dezső
hozza be a színpadra mint Öreg Marci,
azokat a népszínműves ízeket,
amelyekről a bevezetőben szóltam.

Ez utóbbi tehertételt kellőképpen el-
lensúlyozzák a nagyon tehetséges
Rimanóczy Yvonne látványos, a
népmesét a fantázia világával egyesítő
kosztümjei, amelyek Szegő Györgynek, a
történet hangulatát megerősítő,
választékos, ugyanakkor egyszerű
díszleteiben különösképpen jól
érvényesülnek. Zenekar, énekesek,
táncosok, díszlet- és jelmez-

tervező és nem utolsósorban a rendező
kollektív munkája ez a szép Háry-
előadás, amely semmiképpen sem méltat-
lan szerzője emlékéhez. Joggal mondható
el róla az, amit 1939 júliusában Tóth
Aladár írt a, Pesti Naplóban egy szegedi
szabadtéri élőadásról: „Még aki most
hallotta először ezt az elragadó daljáté-
kot, még az is kinyújtotta felé a karját,
hogy magához ölelje, magáénak vall-
hassa... Megérthette, hogy ez a remek-mű
neki szól, hogy ezt a darabot nem a
»kultúrfölény«-nek írták, hanem ma-
gának a kultúrára szomjas népnek."

Jacques Offenbachnak, a kölni kántor
Párizsba szakadt fiának romantikus
életéről már oly sok ismertetés, regény,
tanulmány jelent meg, hogy az epizódok
fölelevenítése csak szócséplés volna.
Annyit azonban föltétlenül el kell mon-
dani, hogy Offenbach ízig-vérig színházi
ember volt; aki nagy elődök és pálya-
társak nyomdokaiba lépve a közönség
véleményét tartotta a legfontosabbnak, és
az ő tetszésüket kívánta elsősorban
megnyerni. A. múlt századi francia kom-
ponista nemcsak százkét operettjében
függesztetté tekintetét -- ami egyébként
természetes is - a pénzéért szórakozni
kívánó nézőre, hanem élete hattyúdalá-
ban: a hangszerelés nélkül maradt, de így
is teljés és tökéletes operájában, a
fantasztikumot a realitással elegyítő
Hoffmann mesé ib en is. Bizonyára nem a
véletlen műve, hogy ezt az egyetlen
operáját valamennyi magyar operatársulat
műsorára tűzte már, és például
Debrecenben négyszer is fölújították. A
debrecenin kívül a szegedi és a pécsi
színházaknak is ez volt az egyik legsike-
resebb operaprodukciójuk.

Érthetően Kertész László társulatát is
fűtötte az ambíció, hogy az E. T. A.
Hoffmann regényes elbeszéléseit csokor-
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Jelenet Az ezred lánya című Donizetti-opera népszínházi előadásából (MTI Fotó - Tóth István Csaba
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ba fűző zenés drámát műsorába illessze.
1983 januárjában az akkor már komoly
zenei múltra és sikerre visszatekintő
együttes bemutatta ezt az oly sok látványt
kínáló, zenéjében a legjobb olasz, német
és francia hagyományokat követő operát.

Kertész László, aki a rendező, a peda-
gógus, a szervező és irányító mellett a
dramaturg szerepét is gyakorta magára
vállalja, ezúttal Innocent Vince Ernő
fordítását Vidor Miklós átdolgozásában
hozta közelebb az operairodalomban
kevésbé jártas közönséghez. E megújított
szövegben Miklós, Hoffmann barát-ja
bevezető megjegyzéseket fűz a fantasz-
tikus epizódokhoz. Ha olykor didakti-
kusnak érezzük is ezt a megoldást, a gya-
korlat mégis e koncepciót igazolja; két-
ségtelen, hogy a nézőnek fogódzkodóra
van szüksége E. T. A. Hoffmann tör-
téneteinek megértéséhez.

Más kérdés, hogy az egyébként kivá-
lóan sikerült előadásnak a narrátorszöveg
mellett szükséges-e mindazt elismételnie,
amit a bevezetés és maga a librettó is
megértet. Az előjáték például Luther
nürnbergi borospincéjében játszódik, ahol
a mulatozó diákok dalt kér-nek
Hoffmanntól. A költő előadja Kleinzack,
a törpe bolondos-bohókás dalát. E szöveg
- különösen azért, mert mind Csongor
József, mind Hegedüs József nagyon jól
érthetően énekli - a történet megjelenítése
nélkül is fölfogható. Kertész azonban
nem bízik ebben, és minden strófát a
színpadra behozott némaszereplővel
illusztrál. Hasonlóképpen fölöslegesnek
vélem megmutatni - ugyancsak
előjátékban -, miképpen készül
öltözőjében Hoffmann szerelme, Stella,
az énekesnő - akiben a másik három
nőalak tulajdonságai is egyesülnek - a
Don Giovanni előadására. Ez ugyan-csak
kitetszik a szövegből, és a további

nészileg képzett tagokból verbuválódik,
és ezért kis létszáma ellenére is minden
zenei igénynek eleget tesz.

Hagyományaihoz híven a Népszínház
most is csaknem minden szerepet két
énekesre osztott ki; azt bizonyára nem-
csak az az óhaj diktálja, hogy minél töb-
ben jussanak szóhoz, hanem az a gyakor-
lati szempont is, hogy megbetegedés
miatt ne maradjon el előadás. A címszere-
pet Csongor József és Hegedüs József
énekli; nekem az előbbi tetszett jobban,
még ha játékában némi darabosságot
éreztem is, de ez a premierláz számlájára
is írható. Szép tenorhangja azonban arról
győzött meg, hogy a művész a
Népszínház egyik erősségévé válhat.
Mindkét előadáson Bakonyi Ilona sze-
mélyesítette meg Olympiát, aki erőszakolt
merevség nélkül, mégis a romantika
világát érzékeltetve keltette életre a szép
babát. Hangi adottságai ugyancsak figye-
lemreméltóak; nehéz koloratúráriáját
roppant muzikálisan és tehetséggel adta
elő. Antoniát a látott előadáson Zöld
Ildikó énekelte, líraian és őszinte igyek-
véssel, Giuliettát, a szép kurtizánt pedig
Palojtai Zsuzsa úgy mintázta meg, hogy a
szerepbe hangban és játékban is egész
életsorsot sűrített, érzékletes eszközök-
kel.
A férfiak közül Hoffmann mellett ba-

rátja, Miklós megszemélyesítője, Németh
József azért kívánkozik az élre, mert az ő
feladata a mű prózai magyarázata is, és
ennek az énekes dicséretes szövegejtéssel
tesz eleget. Hoffmann vetélytársai, akik a
költő szenvedéseit és sikertelenségeit
előidézik, Kertész László értelmezésében
egyben Hoffmann démonai is. Ezt a
négyes szerepet Bordás Dezső elő-
adásában láttam; nála valamennyi figura
egyazon sátáni vonásokat hordozza, nem
engedve teret annak, hogy Hoffmann talán
egyszer legyőzhető ellenfelét lát-hassuk
benne. A démoniság nála a velencei
képben nyeri el létjogosultságát; ebben a
jelenetben a híres gyűrűáriát is meggyőző
erővel, szépen énekli. Iván Józsefet
említjük még meg a süket szolga
szerepében; ez a Ferenc jól ellenpontozza a
jelenet tragikumát. A rendelkezésre álló
szűk teret ügyesen és illúziót keltően töltik
ki Makai Péter díszletei, és a fantasztikum
látványát erősítik meg Rimanóczy Yvonne
jelmezei is.

Nem szívesen vállalom a polémiát
kollégáim véleményével, és ha ettől a
szokásomtól most mégis eltérek, arra Az
ezred lánya című Donizetti-vígopera
bemutatójáról az Új Tükörben olvasható

magyarázat nem látszik indokoltnak.
Ezek az apró szeplők azonban nem

homályosíthatják el a rendezés legfőbb
érdemét, hogy a valóság elemeit művé-
szien egyesíti a fantázia világával. Ta-
núbizonyság erre mindhárom, Hoffmann
elmesélte és álmaiban megelevenedő tör-
ténet, Olympiáé, Antoniáé és Giuliettáé.
(Megjegyzendő, hogy Kertész helyesen
visszaállította a képek közötti sorrendet,
aminthogy az is csak üdvözölhető, hogy
Hoffmann barátját, Miklóst végre férfi
énekli, ami jobban közelít a valósághoz, és
zeneileg is kellemesebb a fülnek.)

E képek korunkban ugyanúgy átélhetők,
mint Hoffmann vagy Offenbach idejében.
Es itt nem elsősorban a romantikus
meseszövésre, az élőnek hitt bábura, a
tükörkép elorzására, az énekléstől el-tiltott
lány tragikus halálára gondolok, hanem
arra, hogy mindenkinek vannak
beteljesületlen vágyai - legyen az nő, pénz,
siker, megvalósulatlan életcél
amelyekből az álmok birodalmába mene-
kül. Ha így értelmezzük a Hoffmann meséit,
akkor nagyon is modern opera ez,
amelynek van mondanivalója számunkra
is. Éppen ezt érezte ki a történetből Ker-
tész László, amikor a látványos és a káp-
rázatos zenével mindig összhangban álló
rendezésében kitekint a mára is.

Állandó segítőtársát, László Endrét, aki
karmesteri erényei mellett a kamara-
zenekarra való átdolgozás kényes feladatát
ezúttal is magára vállalta, a legnagyobb
dicséret illeti meg. Igaz, ez az offenbachi
muzsika, minden látszólagos könnyedsége
ellenére meglehetősen bonyolult, rafinált
hangszerelésű, és ha jelenlegi létszámában
az együttes nem is képes megfelelően
visszaadni például a Barcarola összetett
harmóniavilágát, a törekvés föltétlenül
méltányolható. Akárcsak a kórusé, amely -
említettük már - szólistákból, tehát
hangilag és szí-



recenzió ad okot. Azt írja a kritikus, hogy a
Népszínház „tevékenységének a
publicitása csekély - ha olykor van,
jobbára nem esztétikai jellegű, hanem a
társulat létének a kérdését elemzi,
váltakozóan támogató, illetve támadó
hangsúllyal".

Nos, ez az állítás több szempontból is
vitatható. Ma már a Népszínház ope-
ratársulatáról nem feledkezik meg a sajtó,
egy-egy bemutató valósággal szín-házi
eseményszámba megy, és ezt a bírá-
latoknak nemcsak a mennyisége, hanem a
színvonala is tükrözi. Ami számukat illeti,
azt hiszem, bármely vidéki operaegyüttes
megelégednék, ha annyi írás jelennék meg
premierjeiről, mint a Nép-színházéiról.
Ennél is fontosabb az a kérdés, hogy vajon
tényleg csak a létezés tényét regisztrálják-e
ezek a cikkek, és nem „esztétikai
jellegűek-e". Nos, minden további
bizonyítás helyett elegendő csupán Pernye
András kritikáira utalnunk. Az ő műítészi
rangja, bírálatainak közismerten magas
színvonala és mércéje, amely a színház
korábbi, a jelenlegieknél sokkal
kezdetlegesebb színvonalon álló
produkcióinál is érvényesült, igazolhat-ja,
hogy e társulatról már régebben sem
pusztán a fennmaradás érdekében kellett
szót emelni. Igaz, volt vita erről, de ezt a
múltat anakronizmus lenne a jelenbe
vetíteni. Ma már aligha van olyan szak-
ember és zenekritikus - ha pedig akad,
akkor bizonyára gondosan a véka alá rejti
ma már népszerűtlennek ható véleményét -
, aki nyíltan vállalná a meg-szüntetéssel
vagy akár a működési feltételek
korlátozásával járó bonyodalmakat.

Azért térek ki erre a kérdésre, mert az e
cikkben méltatott három előadás közül
talán Az e z r e d lánya az, amely a
legmeggyőzőbben bizonyítja e társulat
létjogosultságát. Már önmagában az a tény
is figyelemre méltó, hogy húsz évvel
bemutatója után tűzte ismét műsorára a
bájos Donizetti-művet a Népszínház. Ez a
stabilitásnak egyik jellemző vonása. Ha a
társulat irányítói úgy érzik, hogy tudnak
még újat mondani egy korábban már
játszott műről, ez nemcsak a fenn-
maradásnak, hanem a továbbjutásnak és az
előrelépésnek a biztató jele.

Donizetti több népszerű műve között
ugyan nem az elsők között foglal helyet Az

ezred lánya, de kétségtelen, hogy ez a mű,
a maga zenei igényességével, gazdagon
áradó olasz bel canto-világával eljut a
francia nagyoperettnek szállást teremtő
alkotásai, Lecocq, Hervé, Planquette,
Audran, Messager és minde

nekelőtt Offenbach munkái számára.
Valószínűleg nem ez volt Donizettinek,
ennek a legendásan könnyen és gyorsan
alkotó komponistának az elsődleges célja,
inkább az, hogy nápolyi üldöztetésétől, a
cenzúra tilalmaitól szenvedve Párizsba
költözvén bebizonyítsa, nem-csak olasz,
hanem francia szövegű librettóra is képes
maradandó művet alkotni.

Maga a szöveg, Saint Georges és
Bayard munkája nem jobb és nem
rosszabb korának más, valószínűleg
ugyan-csak sebtében készült librettóinál.
Napoleon egyik gránátosezrede a
harctéren talált, oda kitett csecsemőt
fölneveli, és valamennyi marcona harcos
kissé a magáénak vallja Marit Aki persze
közben fölcseperedik, szemrevaló lány
lesz, és a természet parancsainak
engedelmes-kedve szerelmes egy kedves
parasztfiúba, Tonióba. Ez a vonzalom
azonban már az ezred íratlan törvényeibe
ütközik, hiszen csak a nevelőapák joga
lehet meg-határozni, hogy kit szeressen
Mari. A vígjátékok szokásos fordulatai
szerint folytatódik a cselekmény, kiderül,
hogy a harctéren föllelt csecsemő főúri
család sarja, akit tizennyolc évvel ezelőtt
véletlenül hagytak el. Mari nagynénje, ki
e titkot fölfedi, előkelő otthonába viszi az
ezred kedvencét, és ott rangjához illő
vőlegényt keres számára. ,\ terv azonban
meghiúsul, mert Mari a szív szavára
hallgat, és a harctérről szerencsésen
visszaérkezett Toniónak adja a kezét.

Az eged lánya szövegében talán ez az
egyetlen nem szokványos fordulat, hiszen
Tonióról nem az derül ki, hogy ugyancsak
előkelő család sarja, hanem tényleg svájci
parasztfiú, aki a csatákban tanúsított vitézi
magatartása miatt lépett elő közlegényből
tisztté. Ez meg-lehetősen plebejus
fordulat, amely jól beleillik 1840-ben, a
párizsi bemutató

évében a francia forradalmi eseményeket
megelőző időszak légkörébe.

Ma már természetesen a legcsekélyebb
ilyen időszerűséget is elvesztette Az ezred

lánya, bár nem biztos, hogy ennek híján
volt az 1844-es pesti nemzeti szín-házbeli
bemutató idején, és még korábban, 184o-
ben, Miskolcon, amidőn Déryné játszotta
Kilényi Ede társulatában a Donizetti-
vígopera címszerepét. Meg-maradt
azonban a franciás könnyedséget árasztó,
katonás dallamokkal átszőtt muzsika, jó
néhány mutatós és az énekessel szemben
nagy igényeket támasztó ária. Köztük az
egyikben, amint ez Luciano Pavarottinak,
a világhírű olasz tenoristának a
Zeneműkiadónál megjelent élet-rajzában
olvasható, kilenc magas cé található, amit
-- sok társával ellentétben - a művész
rendre ki is énekel.

Bizonyára nem e bravúrária tökéletes
megoldása sarkallta az újabb bemutatóra a
Népszínház társulatát, hanem maga a
kedves, játékos cselekmény és az a sodró
lendületű muzsika, amely a zenében
kevésbé tájékozott hallgatóhoz is könnyen
utat' talál. Rendezésében Kertész László
ezúttal is a színes effektusokra helyezte a
hangsúlyt, és munkájából most is
kiragyog a színvonalas szórakoztatás
igénye. A színpadi cselekménnyel dúsított
és értelmezett nyitány után - amely a
bábjáték, a pantomim és a tánc mellett a
rendezőnek ugyancsak kedvelt színpadi
eszköze - jókedvvel előadott cselekmény
részesei lehetünk. Helyet kap benne a
vidámság, a szerelem, de a humánum is,
amely ugyancsak nem idegen sem
Donizetti, sem a Népszín-ház világától.

Az emberséget itt mindenekelőtt Mari
nevelőapjai, a gránátosok jelentik, akik
féltő szeretettel igyekszenek védencüket
minden bajtól megóvni. Csak a szerelem-
től nem tudják megvédeni, de hiszen ez
nem is feladatuk. Az ő kötelességük

Mascagni Parasztbecsülete a szegedi Nemzeti Színházban (Réti Csaba és Gurbán János)



pusztán annyi, hogy ha már Mari az ő
megkérdezésük és beleegyezésük nélkül
választott, az méltó legyen a gárda be-
csületéhez. Miután Tonio erről is bizony-
ságot tett, most már semmi akadálya ket-
tőjük nászának. Ezt a bájos mesét kedves
könnyedséggel játszatja el énekes színé-
szeivel Kertész. Ha némely szereplő
erőlteti is a komorságot, vagy külsőd-leges
eszközöket alkalmaz is egy-egy vígjátéki
feladat ellátásához, a végső eredmény
mindenképpen a társulatot, valamint
László Endre kiszenekarra való átiratát,
biztonságos és a színpadszerűséget
hangsúlyozó vezénylését igazolja.

Tapasztalható, hogy a karmester keze
alatt a zenekar fokról fokra fejlődik, és
ugyanez mondható el az énekesek szín-
vonaláról is. Kórusos opera lévén ezúttal is
nagy feladat hárul a közreműködőkre, akik
nemcsak szólistákként, hanem katonákként
vagy a főúri társaság tagjai-ként is
helytállnak.

Ha nem is meglepetés Bakonyi Ilona
kedves egyénisége - mert értékes tulaj-
donságairól már korábban is meggyő-
ződhettünk -, mindenképpen öröm ezzel az
iskolázott hangú, üde bájjal, cserfes
humorral, némi romantikával játszó
énekesnővel a színpadon ismét találkozni.
Címszerepét harmatos kedéllyel, népies
ízekkel formálja meg, a Donizetti-zene
világában pedig teljesen otthonosan
mozog.

Jó társa ebben az általunk először látott
Pető András, akinek értékes tenorhangja
nagymértékben előrelendíti az előadás
színvonalát, meseszerűen naiv

játéka pedig gondosan illeszkedik a ren-
dezői elképzelésekbe. Talán nem tévedünk
nagyot, ha komoly jövőt jósolunk ennek a
rokonszenves fiatalembernek, akiről máris
elmondható, hogy színpadra termett hős.
Van némi túlzás Bordás Dezső játékában,
amikor a gyáva, pipogya, bugyuta
hoppmestert olykor kulisszahasogató
eszközökkel igyekszik még nevet-
ségesebbé tenni, de ez a manír -korábban
említettük már - a Népszínház egyéb
produkcióiból sem hiányzik. Valahol ott
bujkálhat mögötte az a szándék, hogy az
ilyen manírok segítségével az operát
ritkán vagy sohasem látott közönség
jobban megnyerhető a műfaj számára.

A szereplők sorából még kiemeljük
Németh Gábort, a kellőképpen harcias,
zord őrmester alakítóját, aki azért derűs
mosollyal sejteni engedi, hogy e marcona
külső jólelkű, érző embert takar. Makai
Péter és Rimanóczy Yvonne most is
bebizonyították, hogy kis színpadon és
kevés szereplőt is lehet - bizonyára nem
túlságosan sok pénzből - esztétikusan
elhelyezni és az egész cselekményt
látványossá tenni. Ebben fontos szerepe
van, akár a korábbi produkciókban Barta
Judit táncainak, a második felvonás
nyitóképéhez tervezett koreográfiája jó
ízléssel vezeti be a nézőt a cselekmény
hangulatába.

Szegedi Nemzeti Színház

Nem tudhatom, a véletlen rendezte-e így,
vagy a színház tudatos műsorpolitikájából
következik, hogy a szegedi társulat
egymást követő három opera-

bemutatója, illetve felújítása, állandóan
fölívelő tendenciát mutatott. Míg a
Parasztbecsület-Bajazzók előadásán né-hány
kiemelkedő alakítás emlékét a csap-
nivalóan rosszul, olykor hamisan éneklő
kórus aligha feledtethette, addig A sevi l l a i
borbély produkciója már lényegesen jobb
volt, Smetana operája, Az eladott
menyasszony pedig a Szegedi Nemzeti
Színház legjobb, legnemesebb hagyomá-
nyaira emlékeztetett.

Mielőtt az előadásokról részletesen
szólnék, szeretném elfelejteni azt a pilla-
natot, amidőn a jegyszedő az első elő-adás
kezdetén kezembe nyomott egy két-lapos
nyomtatványt, azzal a felirattal, hogy 100
éves a Szegedi Nemzeti Szín-ház. Nos, én
az ottani vezetők helyében inkább
hallgatnék erről az évfordulóról, amely
még jobban eszünkbe idézi, hogy e
jubileumot a moziteremben kellett át-
vészelnie a társulatnak. Észokokkal ugyan
az arra illetékesek megindokol-hatják,
miért késlekedik a színház újjá-építése, de
ez a szegedieket aligha vigasztalja meg.
Nem feladatom a késésre magyarázatot
keresni, inkább a közönséget becsülöm,
amely a hanyagságok ilyen láncolata után
is elmegy a zenés előadásokra teljesen
alkalmatlan terembe operát hallgatni. De ki
tudja, meddig teszi ezt meg, amidőn a
magyaron kívül a mind több külföldi
állomást is fogható tévé-ben szebbnél
szebb előadásokat hallgat-hat, nézhet.

A válasz helyett térjünk inkább vissza
témánkhoz, elsőként a páros csillaghoz,
Mascagni Parasztbecsület és Leoncavallo
Bajazzók című operáinak előadásához. E két
művet mindössze két év választja el
egymástól, és mindkettő a milánói
Sonzogno cég 1890-ben kiírt pályázatára
készült. De míg Mascagni műve elnyerte
az első díjat, Leoncavallóét - tekintettel
arra, hogy kétfelvonásos opera lévén, nem
tett eleget az egyfelvonásos
követelményének - kizárták a pályaművek
közül. Ennek ellenére a cég fölfigyelt az
opera értékeire, és éppen két évvel a
Parasztbecsület 1890. május 17-i római
bemutatója után, 1892. május 17-én a
Bajazzókból tartottak premiert a milánói
Scalában. Azóta a két mű általában együtt
kerül színre, ha történtek is kísérletek arra,
hogy az olasz verizmo egyik vagy másik
alkotását különválasszák, és egyéb
kisoperával, esetleg balettel egészítsék ki,
ezek a próbálkozások rendszerint kudarcba
fulladtak.

Bizet Carmenjének 1875-ös párizsi

Juhász József, Bárdi Sándor, Németh József és Vámossy Éva a Bajazzók szegedi előadásában



bemutatója óta először fordult elő, hogy e
két olasz mű saját koráról úgy szóljon,
hogy azt a közönség hitelesnek ítélje meg.
Mascagni operája 1880-ban egy szicíliai
faluban játszódik, Leoncavallóé pedig
1865-ben, egy ugyancsak dél-olasz-
országi, calabriai községben. Mindkét
helység elmaradottsága eléggé köztudott, a
vendetta itt, a mezőgazdaságban
foglalkoztatottak aránytalanul magas szá-
ma ott ma sem elsősorban magas fokú
kulturáltságáról teszi ismertté e két terü-
letet. Igy hát a halálos kimenetelű pár-baj
a Parasztbecsületben és az ugyancsak
halállal végződő vándorkomédiás-tragédia
a Bajazzókban szintén sok párhuzamot
mutat. Ha ehhez ideszámítjuk, hogy
mindkét történet időpontja egy-egy ka-
tolikus ünnep, húsvét vasárnap, illetve
Nagyboldogasszony napja, még világo-
sabbá válik az együttes előadás indoka.

Annak ellenére, hogy az előzőekben azt
igyekeztem bizonygatni, e két nép-szerű
olasz opera mennyire összetartozik, sőt
zenéjében egymást egészíti ki, az általam
látott szegedi előadáson úgy tűnt föl,
mintha nem is ugyanaz a társulat adta
volna elő a két művet. Cser Miklós
vezényletével a zenekar ugyan a
Parasztbecsületben jól indított, de a töre-
dezett hárfajáték már előre vetítette annak
árnyékát, hogy a muzsikusok nem
mindenben engedelmeskednek a dirigens
akaratának. Ez még jobban beigazolódott a
kórusnál, amely olykor úgy szólt, mintha
egy amatőr együttes most ismerkednék az
előadásra váró művel. Ki-váltképp a
gyönyörű húsvéti kórusnál meredtünk
kétségbeesetten a színpadra: vajon miképp
szabad ilyen műkedvelő szinten énekelni
ezt a remekművet. Valósággal
szentségtörésnek véltem a kórus
közreműködését; a tenorszólam tagjai
néha olyan hamisan énekeltek, hogy ilyen
vétekért a valahai gimnáziumom pompás
fülű énektanára már régen ki-vágott volna
az iskolai karból.

A csoportos közreműködők nem ki-
elégítő színvonalú teljesítményéért sze-
rencsére a szólisták sok mindenben
kárpótoltak. Közülük elsősorban Misura
Zsuzsa és Réti Csaba mentették meg az
előadás becsületét. Előadásukban
Santuzza és Turiddu kettőse a produkció
csúcspontja volt, és mind hangban, mind
játékban kiemelkedtek az együttesből.
Misura Zsuzsa - Horváth Zoltán nagyon
átgondolt rendezése jóvoltából - azt a
fiatal szicíliai parasztlányt állította elénk,
akit a végső elkeseredésbe

kerget a csapodár legény, valamint annak
szerelme, Lola. Az intermezzo alatt a
rendező eljátszatta Santuzzával a gyer-
meket váró lányt, jóllehet ez a motívum
csak Verga novellájában található, ahon-
nan témájukat a Parasztbecsület szöveg-
írói merítették. Misura a földről felvett
kendővel úgy játszadozik, mintha kis-
dedet szorongatna karjai között, és ennél
a pontnál válik igazán drámaivá a törté-
net.

Az is az előadás előnyére válik, hogy
ezúttal két, korban nagyjából azonos
életkorú és egyenlő esélyű férfi vetélke-
dik egymással, nem pedig egy öregedő
fuvaros, aki irigységgel párosult félté-
kenységgel értesül felesége, Lola csalfa-
ságáról. Réti Csaba nemcsak kitűnő hangi
diszpozíciójával, hanem játékával is
hitelesíti a Lola szépségétől megsebzett
parasztfiút, és Németh József, aki az olasz
nyelvű előadáson bámulnivalóan szép
kiejtéssel, bár olykor meglehetősen mo-
dorosan énekel, azonos eséllyel vesz részt
a harcban, amit előadásmódja ugyancsak
elhihetővé tesz.

Mindenképpen a realista stílusú elő-
adás előnyére válik, hogy Lola szerepé-
ben Bálint Ilona rendkívül vonzó, deko-
ratív jelenség. Csáberejű dallamával, ka-
cérkodásával azt az érett asszonyt játssza
el, akiért a bortól is fölhevített két férfi-
nak érdemes életre-halálra harcolnia.
Gortva irén Luciája jól illeszkedik a mű
drámai vonulatába.

Mintha nem is ugyanazon az estén
ülnénk a szegedi nézőtéren, amikor a szü-
net után a Bajazzók előadása következik.
Jóllehet kezdetben Cser Miklós keze alatt
az előjátékban harsány és rikító a
zenekar, ám az összhatás fokozatosan
megjavul, különösen a két felvonást
összekötő közzenében, amidőn a szép
hegedűszóló külön kiemeli a tehetséges
muzsikusok produkcióját. Ebben a zenei-

leg sokkal kellemesebb második részben
a kórus is lényegesen szebben énekel.
Igaz, feladata is kevésbé súlyos - inkább
csak mutatós mint a Parasztbecsület ben.

Míg Mascagni operájában az előadás
Santuzza és Turridu kettősében ért el
legmagasabb pontjához, a Bajazzókban ez
rögtön bekövetkezik, mihelyt Tonióként
Gyimesi Kálmán elénekli a Prológot. Ez
a népszerű szám, amelyet világszerte a
legnagyobbak énekelnek - a nemrégiben
elhunyt Tito Gobbinak is egyik
leghíresebb produkciója volt - Gyimesi
kitűnő előadásában póztalanul szólal
meg, a mű lényegébe hatoló, színház és
valóság viszonyát mesteri eszközökkel
föltáró művészettel. Igaz, később a
baritonista játéka föllazul, és fölösleges
mozgásával nemcsak önmagára hívja föl
túlzottan a figyelmet, hanem eltereli kissé
a néző gondolatait a cselekmény
fősodráról.

Caniót, az öregedő és ezért az ifjú, szép
feleségére joggal féltékeny vándor-
komédiást Juhász József elhitető erővel
alakítja, megértetve társaival és a közön-
séggel, hogy mit jelent számára Nedda
hűtlensége, esetleg eltávozása. Ha a preg-
nánsan bel canto-szerepet olykor hangi
nehézségek akadályozzák is a szólam
íveinek teljes kibontásában, két áriáját
biztonságosan adja elő. Kitűnő játékkal
és nagyon szép hang, jó előadókészség
birtokában formálja meg Neddát Vá-
mossy Éva, aki rendkívül gazdag színészi
eszköztárral is rendelkezik a férje
rabigájában szenvedő, boldogságra vágyó
asszony alakjának ábrázolásához.
Csizmadia László Beppója és Andrejcsik
István Silviója ugyan nem ezen a magas
színvonalon, de jól illeszkedik az előadás
folyamatába.

A Parasztbecsületnél csak közbevetőleg
szóltam, de itt külön kívánok beszámol-

Réti Csaba, Gregor József és Gyimesi Kálmán A sevillai borbélyban (szegedi Nemzeti Színház)



ni Horváth Zoltán rendezéséről. Ezt az
indokolja, hogy míg Mascagni operájában
a néző - más lehetőség híján - meg-
elégedhetett szép tablók sorozatával és a
konfliktusok egyszerűbb ábrázolásával, a
Bajazzókban sokkal nagyobbak a
követelmények. Itt az előadáson belül
színre kell vinni egy rövid darabot,
amelynek megjelenítését külön megnehe-
zíti annak commedia dell'arte jellege. Nos,
az az aprólékosan kidolgozott játék, amely
már a Prológban megmutatkozott, a
későbbiekben még hatásosabban
érvényesül. A második felvonás színház a
színházban jellege rendkívüli színészi
teljesítményt kíván meg az énekesektől,
akiknek a tragédiát megelőző percekben is
azt kell érzékeltetniök, hogy Canio
fétékenységi jelenete még a rögtönzött
komédiási játékhoz tartozik.

Két függönyről kell külön megemlé-
kezni. Az egyik a vándortrupp színpadán
látható, és hevenyészetten összetákolt,
amelyet keserű áriája után Canio húz le, e
mozdulattal mintegy kettéválasztva a
színész és a magánember életét. A befe-
jezéskor két függöny egymás után gördül
le, a színházi és a színpadi kortina, és ez
már valóság és művészet összefo-
nódásáról, az egyiknek a másikba való
átjátszásáról tesz vallomást.

Mindkét opera díszleteit Csikós Attila
tervezte, az ő varázslatos tehetségének
már nem először adózunk elismeréssel.
Mert valóban szemfényvesztés, bűvészet
és mágia az, ahogyan Csikós a Pa-
rasztbecsületben egy falu főterét, a
Bajazzókban az amúgy is kicsiny
színpadon egy másik, de még mindig
bejátszható színpad képét varázsolja
elénk. Vágvölgyi Ilona jelmezei mindkét
operában rendkívül hangulatosak, és jól
érzékelte-tik a Parasztbecsületben a falusi
nép ünnepélyes áhítatát, a Bajazzókban a
komédiások ruházatának rikító tarkaságát.

Míg az előbbi előadást főképpen a
Parasztbecsület gyöngén megoldott kóru-
sos és zenekari részeiért el kellett ma-
rasztalnom, Rossini ugyancsak nagyon
népszerű vígoperájának, A sevillai bor-
bélynak színrevitele sokkal jobban sike-
rült. Már a Molnár László karmesteri
pálcája nyomán fölcsendülő nyitány is azt
az érzést kelti, mintha nem ugyanazt a
zenekart hallanánk, mint korábban. Ez a
pergő ritmusú, önálló koncertdarab-ként is
gyakran hallható előjáték olyan remek
előadásban szólal meg, ami neves külföldi
dalszínházaknak is becsületére

válnék. A dirigens, aki egyben a társulat
karigazgatója, jól kézben tartja a kórust,
amely rendkívül plasztikusan, szép dal-
lamformálással énekel, bár igaz, hogy
feladata is egyszerűbb, mint az előző két
operában. Később ugyan fölfedezhető
némi pontatlanság és bizonytalanság a
zenekarban, de ez mit sem változtat a
produkció viszonylag magas színvonalán.

Horváth Zoltán rendezésének orosz-
lánrésze van a sikerben. Munkájában meg-
őrizte a Beaumarchais darabja nyomán
keletkezett opera naiv hamvasságát, me-
seszerű báját, és nem kívánta a műre kí-
vülről ráaggatott ötletekkel elvonni a
gyönyörű, dallamos zenéről a figyelmet.
Mindvégig a plebejus humor uralja a
színpadot, amelyen a korabeli magyar és
francia vígjátékokból ismert figurák
vidáman komédiáznak. Néhány kedves
ötlet, mint például a villámlás érzékelte-
tése díszletmozgatások segítségével, vagy
a hangulati változások világítással való
jelzése is külön üde hangulatba von-ja a
játékot.

Jelentős szerepet vállalnak az előadásban
a Huros Annamária tervezte jelmezek,
amelyek a szereplők egyéniségét is
meghatározzák. Ezek a meseszerűen
rikító, hol hivalkodóan cifra, hol meg-
ejtően szép kosztümök, mint például a
Basilio meggypiros köntöse alatt viselt
barna mellény, az őrjárat égővörös, har-
sányan kiáltó ruhája, vagy Rosina fehér
tüllcsipke öltözete mind kifejeznek va-
lamit a mű eszmevilágából is. Csikós
Attila most is remekelt, amikor a szín-
padra álmodta egy délvidéki város fő-terét,
oldalt a házak jelzéseivel, de ezzel és a
perspektivikus ábrázolással is jól kitágítja
a színhely szűk határait.

Ebben a közegben, amelyben Bartolo
doktor csúfos fölsülése, Rosina és Al-
maviva násza végbemegy, a játék híven
igazodik Rossininak mindössze huszon-
négy éves korában írt és gyorsan világ-
sikerre szert tett zenéjéhez. Két szereplő
egyénisége teszi különösképpen sikeressé
a szegedi előadást. Az egyikük Vámossy
Eva, aki most a Bajazzók Neddájánál is
megragadóbb figurát formál meg Bartolo
gyámleányaként. Rosina szépen előadott
belépője után Vámossy nem azt a szende
szüzet játssza el, akit korábbi előadásokból
megszoktunk, hanem olyan cserfes,
házsártos, mintha Donizetti Don
Pasqualejának Norinája volna. Lehetne
ugyan vitatkozni ezen a játék-fölfogáson,
amely egy csitri gyors érését

és öntudatosodását mutatja be, de mert a
művésznő elhiteti velünk az ábrázolt
figura igazságát, ezzel meggyőz a rende-
zés és az ő elképzeléséről.

Gregor Józsefnek régi híres szerepe
Basilio, ezt játszotta már az 1971-es sze-
gedi előadáson is, és alakítja gyakorta a
budapesti Operaházban. Gregor nem is-
métli meg korábbi önmagát, hanem
partnereihez alkalmazkodva, szinte cir-
kuszi clownként végigkomédiázza az
előadást. Ezúttal nem veszi oly lopósra a
figurát, mint máskor, és pénzsóvársága is
visszafogottabb, ám a jellegzetes bohózati
elemek most sem hiányoznak ala-
kításából. Azt már aligha szükséges em-
líteni, hogy a híres Rágalomáriába, ame-
lyet Székely Mihály óta nem hallottunk
ilyen szépen előadni, új és új színészi ele-
meket hoz (rögtönöz ?).

A kettős szereposztású darabban az
általam látott előadáson Egri László
alakította Figarót, kedvesen mulattatva,
belépőjét kellemes énekhangon - bár
nehezen érthető szövegejtéssel - adva elő,
és az együttesekben is tisztességgel
helytállva. Kenesey Gábor Bartolója sem
nyújtja hangilag azt a színvonalat, amelyet
régebben a színház akkori tagja-ként
Sinkó György képviselt. Kenesey
megmarad a szerep hagyományos
sémáinál, akárcsak Bertaként az egyéb-
ként szép hangú, de most nem a legjobb
formáját mutató Lengyel Ildikó.

Nemcsak a megemlékezés okán - száz-
hatvan évvel ezelőtt született és száz évvel
ezelőtt hunyt el Bodrich Smetana, a cseh
opera megteremtője - volt illendő Az
eladott menyasszonyt műsorára tűznie a
szegedi színháznak, hanem azért is, mert
ez a világszerte játszott vígopera hosszú
ideje hiányzik a hazai színházak
műsorrendjéről. Pedig ez a népies motí-
vumokban bővelkedő, rendkívül in-
venciózus hangszerelésű és dallamgazdag
mű méltán kérhet helyet operaszínpadaink
repertoárjában. Játszották is nem sokkal a
felszabadulás után, Vaszy Viktor első
szegedi korszakában, azután 1949-ben
Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv
tüneményes rendezésében fölújították a
budapesti Operaházban, és csak-nem egy
évtizeddel ezelőtt műsorára tűz-te hatásos
előadásban a mai Népszínház őse, a
Déryné Színház operatársulata is.

Smetana művészete azért sem közömbös
számunkra, mert a komponáláshoz nem
utolsósorban Liszt Ferenc adott ösz-
tönzést. A cseh zeneszerző 1848-ban le-
velezésbe kezdett a nála tizenegy évvel



idősebb Liszttel, akivel azután 1 8 57-ben
és t859-ben személyes kapcsolatot is
teremtett Weimarban, a magyar művész
akkori tartózkodási helyén. Az iránta
érzett tisztelet ösztönözte Smetanát arra,
hogy 1865. augusztus i 5-én részt vegyen a
Szent Erzsébet legendája bemutatóján a
Vigadóban. Liszt közvetlen hatása ugyan
legföljebb a Hazám című zenekari
ciklusában fedezhető fel, különösen e
darabok programszerű jellegében, ám a
magyar művész inspiráló ereje, számos
tanácsa bizonyára nem maradt eredmény-
telen Smetana számára.

Az operettesen naiv, az utolsó per-
cekben jóra forduló történet szövegét
Karel Sabina írta, aki Smetana A

branderburgiak, Csehországban című első
operájának is librettistája volt. Ez a törté-
net valóban operettnek készült; Smetana
ezzel az igénnyel komponálta is meg,
hogy később a prózai szövegrészek
recitatívóra cserélésével és új zeneszá-
mok, táncok beillesztésével három fel-
vonásos operává formálja. Ma már ter-
mészetesen mindenütt ezt a változatot
adják elő, amely a Hazám-ciklus
Moldvaképe mellett Smetana mindmáig
legnépszerűbb művévé vált.

A bevezetőben említettem már, hogy
az 1983/84-es szegedi operaévad
érdekesen fölívelő tendenciát mutatott,
amely A eladott menyasszonyban érte cl
csúcs-pontját. Manapság egyre ritkábban
emlékszik vissza a színház - legföljebb
né-hány olyan művésze, akiket a kiváló
dirigens, zenei szervező és inspirátor
nevelt énekessé - Vaszy Viktor két fény-
lő szegedi korszakára, de tagadhatatlan,
hogy ennek hatása ma is érződik. Mert mi
másnak fogható föl, ha nem az ő kez-
deményezte jó hagyománynak, hogy a
szegediek ritkán vagy egyáltalán nem
játszott Verdi- és Donizetti-operák be-
mutatói mellett olyan művet illesztettek
műsorrendjükbe, amely hazánkban másutt
nem hallható.

Mindez azonban még kevés volna az
üdvösséghez, ha a Smetana-vígoperát
nem olyan kimagasló színvonalon adták
volna elő, ahogyan alkalmam volt a
premieren hallani. Ebben a munkában
fontos szerep jutott két csehszlovák ven-
dégnek, Astrid Sturova koreográfusnak és
Premysl Koci rendezőnek, a prágai
Nemzeti Színház művészeinek. Koci
rendkívül érdekes pályát futott be eddig;
első osztályú röplabdajátékos volt, majd
énekessé képezte át magát. 1949-ben a
prágai Nemzeti Színház tagja lett, és

hat esztendő alatt negyven opera fősze-
repét tanulta meg. Közben filmezett is,
majd számos külföldi vendégszereplés
után rendezni kezdett. 1969-től a Nem-
zeti Színház igazgató-főrendezője és a
Csehszlovák Televízió műsorigazgatója
volt, és hogy munkásságából a pedagó-
gia se maradjon ki, jelenleg a prágai
Művészeti Akadémia tanára.

E sikeres pálya sok-sok tapasztalatát
híven őrzi szegedi rendezése is. Enged-
tessék meg itt egy személyes megjegy-
zés. 1957 óta csaknem minden vidéki
operabemutatón és fontosabb fölújításon
részt vettem, de gyakorlatomban ritkán
fordult elő, hogy valamennyi mű-vész
elégedett lett volna a rendezővel. Nem
így most Szegeden, ahol nemcsak a
bemutató után, a vendégek tiszteletére
rendezett, meghitt hangulatú bankett,
hanem az énekesekkel folytatott
beszélgetés is megerősített abban, hogy
a prágai művészt a társulat szívesen fo-
gadta. Ebben bizonyára szerepe volt Koci
pedagógiai érzékének és operaénekesi
tapasztalatainak is, de elsősorban annak,
hogy a prágai rendező természetesen
tökéletesen ismeri a csehek nemzeti ope-
rájának minden taktusát, és azt a szín-
padi munkában hasznosítani képes. Mes-
terkéltség nélkül teremti meg egy kép-
zeletbeli cseh falu mindennapi életét, vi-
dám és komolyabb hangulatát. Prózai
színpadon is helytálló figurákat hoz a
színpadra, amelyet állandóan mozgásban
tart, de ahol helyet biztosít a lírának, a
gazdagon áradó érzelmeknek is. Jó társa
ebben a vendégkoreográfus, aki a
parányi területre olyan gazdag fantáziájú
népies táncokat tervezett, ami szinte a
csodával határos. Megvallom, az elő-adás
előtt nehéz volt elképzelni, hogyan
fogják a táncosok e színpadon előadni a
polkát, a furiantét, a skocnát, de úgy
látszik. a tehetség nem ismer korlátokat.
A hangulatos, szép táncok nagymérték-

ben színesítik az amúgy is látványos elő-
adást.

Oberfrank Géza, a színház és a Szegedi
Szimfonikus Zenekar főzeneigazgatója
kettős feladatot vállalt az opera
előadásában. Újra fordította a művet,
amelynek magyar szövege könnyen éne-
kelhető, és a fülnek is tetszetős. Ober-
frank humorára vall, hogy egyik áriájá-
ban Kecal szájába adja az ismert Petőfi-
sort: kedved követendi gyász, amivel a
magyar nézőt közelebb hozza a cseh
komponista vidám operájához. A dere-
kas Fordítói munkát megtetézi azzal a ze-
nei előkészítéssel, amely az egész társulat
számára fényes eredményt hozott. Ve-
zénylése a dallamok karakterisztikus
megformálásával, a kitűnően előadott,
koncerttermekben is gyakorta hallható
nyitánnyal külön jelentőséget adott a
produkciónak.

Vámossy Éva, akinek tehetségéről a
Bajazzók Neddájaként már beszámoltunk,
ebben az operában még magasabb
színvonalat ért el. Poétikusan előadott
áriája az első felvonásban máris beveze-
tett a mű gazdag zenei világába, amely-
nek egyik legfőbb meghatározója ő volt.
Gregor Józsefről egyre nehezebb vala-mi
újat mondani. Ennek az istenáldotta
tehetségű művésznek a pályafutását a
kezdetektől fogva szerencsém volt végig-
kísérni, és örvendezve tapasztalhattam
lépésről lépésre a fejlődését nemcsak
romantikus, hanem modern operákban,
amellett oratóriumokban és a daléneklés-
ben is. Kecal, a házasságközvetítő pa-
rasztosan rafinált szerepében Gregor is-
mét remekel; mély tüzű basszushangját
mulattató játék egészíti ki. E kitűnő éne-
kes a színpadra varázsol egy figurát, aki
furfangjával vihart kavar, szerelmeseket
szakít el egymástól, ám a kéjsóvár
házasságközvetítő e könnyed cselekmény
logikája szerint a darab végén megsem-
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misül, mert praktikáira fény derül. Mind-
ezt Gregor úgy adja elő, hogy szinte
mindvégig komoly marad, csak belülről
mosolyog az együgyűek hiszékenységén.

Réti Csabáról A sevillai borbély Alma-
vivájaként azért nem szóltunk külön, mert
ezt a roppant muzikális, jól képzett
művészt, aki hosszú ideje a szegedi tár-
sulat egyik legrangosabb tagja, nem akar-
tuk elmarasztalni, az udvarias frázis pedig
méltatlan hozzá. Most azonban kény-
telenek vagyunk megmondani, hogy a
művésznek korábban megbírált fogyaté-
kosságai, például az erősen forszírozott
magas hangok, a dallamívek megtörése,
megbicsaklása, már-már modorossá váló
túlzásai ezúttal ismét kiütköztek. Olyan
sokszor láttuk-hallottuk - nem utolsó-
sorban oratóriumokban - kitűnő formában
Réti Csabát, hogy őszintén remélhetjük:
keményebb önkontrollal és nagyobb
művészi fegyelemmel visszatalál régebbi
jó formájához.

Gurbán János, Halászi Éva, Szakály
Péter, Karikó Teréz, Szabady József és
Lazi Júlia jól megoldott epizódjai mellett
külön elismerés illeti Bárdi Sándort, aki
egy könnyen a ripacskodás felé tévedhető
figurát nagyon jól teremtett meg Smetana
operájában. A dadogós Vencelt énekli-
alakítja, anélkül, hogy rájátszana az
amúgy is mulatságos figurára; ő úgy méla
és bamba, hogy közben érezteti, alapjában
véve a hebegő parasztfiú melegszívű
ember.

A kitűnően előadott opera falusi udvarát
Varga Mátyás színes fantáziája tágította ki
egy jellegzetes cseh falu agórájává, ahol a
pergő események lezajlanak, a szereplőket
pedig, különösen a tehetséggel
közreműködő táncosokat Molnár Zsuzsa
öltöztette tarka köznapi és ünneplő
ruhákba. A színlapon örömmel fedeztük
föl rendezőasszisztensként Horkits
Erzsébet nevét; örömünk annak szólt,
hogy a színház ily módon is meg-becsüli
tapasztalatokban gazdag művészeti titkára
- és hadd legyek elfogult: a Szegedre
látogató kritikusok legszívélyesebb
háziasszonya - tevékenységét.

RÁCZ GYÖRGY

Operettvilág

E sorok írója nem szaktudós és nem kri-
tikus, mindössze szereti az úgynevezett
könnyű műfajt, és élete egy szakaszában
szorgalmasan művelte is azt. Megalkotta a
rádiósoperettet, s ezen belül meg-szerezte
a Rádiónak a máig is egyetlen Kossuth-
díjjal jutalmazott zenéjű daljátéknak, a
Csinom Palkónak megérdemelt sikerét. Egy
éven át volt a Fővárosi Víg Színház
művészeti vezetője, ahol először lépett
pesti színpadra Rajz János, és életé-ben
utoljára Medgyaszai Vilma, s ahol egy
éven belül két revü ment százötven-
százötven előadásban: a Peleskei nótárius és
a Címe ismeretlen. Kétszemélyes, egész
estét betöltő zenés vígjátékát (zene:
Csanak Béla) száz alkalommal játszotta az
akkori Bartók Teremben, és százszor or-
szágos turnén Tábori Nóra meg Horváth
Tivadar; Kecskemét nemcsak bemutatta,
de még ugyanabban az évben fel is újította
Tamássy Zdenkóval írt operettjét, a címe:
A boldogságra jól vigyázz! volt, és a József
Attila Színházon kívül Békéscsaba és
Szabadka is játszotta Csiky Gergely
Kaviár című bohózatát, amelyet Fényes
Szabolcs és Szenes Iván társaságában
ültetett át zenés színpadra. Végül, de nem
utoljára, ez év nyarán a Zichy-kastélyban
immár hatszázadszor adják elő
határainkon belül Lehár A mosoly országa
című romantikus nagyoperettjét, s ennek
megújított szövegkönyvét is e sorok írója
„követte el".

Elegendő érv ez az alábbiak megírására?
A műfajt szeretem és féltem, éppen úgy,
mint az azt központilag művelő
intézményt. S ez azért nem kevés.

Szezonvég áprilisban .. .

Operettország vagyunk - szoktuk rossz-
májú és igaztalan pestiesen mondani, ami
persze csak annyira igaz, mint mondjuk a
rendőrviccek. Van viszont hazánkban egy
operettvilág, még ha sokan rosszallják is
ezt, még többen (sajnos a hivatásos
kritikusok nagy része) tudomást sem
akarnak venni róla. . . És e világ fővárosa
a Fővárosi Operettszínház, minden vidéki
színháznak (vagy szerencsére csak
majdnem mindegyiknek) ez a bevételt

gyarapító példaképe; minél több profitot
hoz, annál többet tudunk az úgynevezett
komoly műfaj istápolására fordítani. Hi-
szen volt e színháznak egy olyan - sze-
rencsére hosszú - korszaka is, amikor száz
előadás mindössze félsikernek számított,
és olyan politikai, műfajellenes légkör is
volt, amikor egy darabot csak Révai József
mindenható tapsa és nevetése avatott
sikerré, hozott vissza a szándékosan
előidézett és megjósolt bukásból.

Már-már úgy tűnt, hogy ez a színház
most, a Luxemburg grófja harmadik (1)
szereposztásával és negyedik (!) prima-
donnája bemutatkozásával jószerivel áp-
rilisban befejezte ez évi munkáját, ám a
szezon legutolsó heteiben lezajlott
musicalbemutató, a Kaméleon, mégis fi-
gyelmet érdemel. Ami magát a revü-
musicalnek hirdetett művet illeti, arról így,
pár mondatban sok jó nem mond-ható el.
Ami a műfaj-, illetve szóösszetétel
második részét illeti: a színjáték szö-
vegrésze meglehetősen sematikus, a jel-
lemek még az úgynevezett könnyű mű-
fajnál is szokatlanabb módon kontúr-
talanok és sablonosak, a társszerző-ko-
reográfus viszont önmagának állított fel a
műfaj elsődlegesnek feltüntetett
jellegzetességének, a revünek áthidalha-
tatlan akadályokat: pufajkában, ballonban,
micisapkában, de még szatirikusnak
elképzelt magyarosch táncképekkel sem tud
a sokkal többre hivatott és képes Bogár
Richárd mit kezdeni; a legtöbbet még a
darab alkotói közül Máté Péter valósított
meg a maga módján: zenéje kellemes,
néha slágerképes, és kulturáltan
hangszerelt.

Sokkal több örömet szerzett azonban az
a néhány észrevétel, amellyel némely
színész munkáját a későbbiekben írottak-
kal szemben magasabbra értékelhetjük.
Vonatkozik ez elsősorban Kovács Zsu-
zsára, aki mintha ebben a szerepben mu-
tathatta volna meg először, hogy mire és
az eddigieknél mennyivel többre is képes,
és Pagonyi Jánosra, aki kiemelkedő pálya-
kezdőből sok önpusztító év után ismét
legjobb formáját mutatja: alakítása messze
felülemelkedik a megszokott ope-
rettsablonokon. Kisugárzása még
darabbeli partnerére, Benkóczy Zoltánra is
hat: most először láttuk őt epizód-
szerepében mértéktartónak, eredetinek,
ízlésesen visszafogottnak; Udvarias Ka-
talin fokozottan igazolta szereplésével,
hogy nem primadonnaalkat, hanem je-
lentős jellemszínész, és Varga Tibor is
csak megerősítette kitűnő karakterizáló-
képességeiről alkotott korábbi vélemé-


