
vagy jellemző mozgássorral ábrázolják.
Ez a fajta színjátszás szokatlan a hazai
hivatásos színházakban, s Ivo Krobot kü-
lönleges érdeme, hogy nemcsak koncep-
cionálisan, gondolatilag, rendezőileg te-
remtett kitűnő előadást, hanem erre a
játékstílusra inspirálni tudta a színészeket,
akik láthatóan nem csupán végrehajtói a
rendezői elképzelésnek, hanem e
játékmódot élvező, örömmel dolgozó
társalkotói Krobotnak.

A játék jellegéből következik, hogy a
színlap nem szerepek szerint sorolja fel a
színészeket, hanem betűrendben a köz-
reműködőket. S ez így is van rendjén. A
színészi munkáról valóban mindenek-előtt
a közösségi teljesítmény szokatlanul
magas, kiegyenlített színvonalát értékelve
lehet szólni, hangsúlyozva, hogy
színészileg nincs gyenge pontja az elő-
adásnak. A közösségi játék persze egyéni
alakítások összességéből tevődik össze,
így néhány szereplőről külön is említést
kell tenni. A fiatal Dite szerepében Hor-
váth László Attila a figura naivitását,
hitét, bizalmát, tudásszomját hangsú-
lyozza, s minden más alakban pontos és
megbízható partner.

A felnőtt pincér szerepét Mátrai Tamás
játssza, az ő figurája éli át Dite minden
lényeges emberi drámáját, s ezeket a
színész igen érzékenyen ábrázolja, ki-
emelve azt, hogy bármilyen nagy vál-
tozások történnek is e figura körül, az
alapjaiban változatlan célokkal, a külvi-
lágra nagymértékben érzéketlenül téve-
lyeg a világban. Ugyanakkor az alak hite-
vesztésének ellentmondásos folyamatát is
finoman érzékelteti.

Gados Béla több azonos típusú figurát
alakít, ő játssza a szállodatulajdonosokat:
mindegyik más, mégis ugyanannak a
mentalitásnak a megtestesítője. Emellett
több kitűnő epizódban - vasutas, cigány,
melós, költő stb. - villantja fel kitűnő
karakterizálókészségét.

Schlanger András számos kitűnő epi-
zódja mellett Zdeneket, az élet élvezeteit
szerető főpincért játssza (pompásan tán-
col, szaxofonozik), aki ellenálló, majd
hivatásos politikus lesz. A színész bravú-
rosan érzékelteti Zdenek politikai pálya-
futásának töréseit, a világosan látó politi-
kus meghasonlását, pedig alig van ehhez
szövege, szituációja. Schlanger testtartá-
sával, megváltozó beszéd- és mozgásrit-
musával, egy-egy szünettel, hangsúllyal
képes teljes életet felmutatni.

Safranek Károly minden epizódja re-
meklés, szélsőséges eszközökkel jellemzi
a különböző figurákat (jegyző, tábor-

nok, pincér, nőt vizitáló aggastyán stb.).
Megrendítő a váltása, amikor Mátrai Ta-
más galambot röptető mozdulatát átvéve
átalakul Dite idősebb korú alakjává, hogy
aztán iróniával, mély bölcsességgel élje
meg a pincér megtisztulási folyamatát.

Farkas Ignác, Katona Zoltán, Juhász
György és a nők - Varjú Olga, Magyar
Éva, Mester Edit, Molnár Erika - az emlí-
tettekkel egyenrangú teljesítményt nyúj-
tanak a többiekénél valamivel kevesebb
csillogással járó szerepeikben. S azok is,
akiket a színlap fel sem sorol, de kisebb
szerepeket játszanak - Walden, baltás
szolga, illetve Siegfrid, zenekar - ponto-
san illeszkednek a közösségi játékba.

E két vendégrendezés a lengyel és a cseh
színház egy-egy jellegzetes stílusirányza-
tával ismertette meg a színészeket és a
nézőket. Debrecenben csak részben sike-
rült a lengyel színházi hagyományoktól
kicsit távoli, azokat csak hírből ismerő
színészekkel egységes, a darab szellemét
jól közvetítő előadást produkálni, a sajá-
tosan lengyel problematikájú darabot ma-
gyar körülmények közé átültetni. Viszont
Nyíregyházán az évad egyik legizgalma-
sabb, minden tekintetben igazi stúdióelő-
adás született, olyan előadás, amely elsö-
pör minden kétkedést, s bizonyítja a ven-
dégrendezések vitathatatlan hasznosságát.

Stanislaw Tym: A hajó (debreceni Csokonai
Színház)

Fordította: Pályi András. Díszlet jelmez:
Jerzy Michalak m. v. Zene: Mieczyslaw Mazu-
rek. Rendezőasszisztens: Porcsin László.
Rendezte: Andrzej Rozhin m. v.

Szereplők: Melis Gábor, Várday Zoltán,
Solymosi Tibor, Sárközy Zoltán, Porcsin
László, Bán Elemér, Kőszáli Ibolya, Tóth
Zoltán, M. Horváth József, Dánielfy Zsolt,
Kóti Árpád, Tihanyi Péter, Sziki Károly, Bor
Adrienne, Sz. Kovács Gyula, Németh László,
Boros Mária, Vizy András, Ecsedi Zsolt,
Hajdú Péter.

Bohumil Hrabal: Őfensége pincére voltam
(nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

Fordította: Varga György. Forgatókönyv:
Ivo Krobot és Petr Oslzly. Magyar színpadra
alkalmazta: Bognár Róbert. Díszlet: Dusan
Zdimal. Jelmez: Alice Lasková. Dramaturg:
Petr Oslzly. Koreográfia: Zoja Mikitová. Zene:
JiPí Bulis. Segédrendező: Várnai Ildikó.
Rendezte: Ivo Krobot.

Szereplők: Farkas Ignác, Gados Béla,
Horváth László Attila, Juhász György,
Katona Zoltán, Magyar Éva, Mátrai Tamás,
Mester Edit, Molnár Erika, Safranek Károly,
Schlanger András, Varjú Olga.

KÖHÁTI ZSOLT

Kettévált esernyő

Operaegyütteseink IV. találkozója

Másodszor zajlott Szegeden a magyar
operaegyüttesek immár negyedik talál-
kozója. A helyi Nemzeti Színház társulata
(Szokolay: Vérnász - versenyen kívül;
Verdi: Macbeth) mellett a Magyar Állami
Operaház (Rossini: A sevillai borbély), a
Népszínház (Offenbach: A párizsi élet), a
győri Kisfaludy Színház (Bizet: Carmen),
a pécsi Nemzeti Színház (Mozart: Figaro
házassága), a debreceni Csokonai
Színház (Puccini: Tosca) művészei léptek
az újjáépített Tisza-parti neobarokk
játszóhely rangos színpadára, a hagyo-
mányos zeneértéséről, operaszeretetéről
ismert szegedi közönség elé.

A versenybe nevezett hat előadásból
három egészen kitűnőnek minősíthető -
ami nemzetközi viszonylatban is pompás
arány. Verdi Macbethje Kerényi Miklós
Gábor rendezésében, Oberfrank Géza
vezényletével, a szegediek előadásában
bizonyára megállná az összehasonlítást a
külföld legkiválóbb teljesítményeivel is.

Igazi színház az, ami elénk tárul. Ke-
rényi mintegy előlegezi a mű tárgyát:
Macbeth megkísértetését a hatalomvágy
által. Félmeztelen táncosok jelenítik meg
a címszereplő csillapíthatatlan ösztönét,
indulatát (időről időre fölbukkanva ők
hajszolják a hőst mind beljebb a trónért
folyó véres küzdelem szövevényébe);
gyerekek kínálják meg az uralkodás tár-
gyi jelképeivel. Vörös betűkkel ragyog
föl a színpad elé vont tüllfüggönyön a
darab címe - baljós figyelmeztetésként,
hogy aztán tempósan haladjanak a
visszafordíthatatlan folyamatok a végzet
irányába.

Ez a fajta nyitány alatti előrejelzés,
anticipáció más előadásokon is megfi-
gyelhető volt (Vérnász, Figaro házas-
sága), de csupán itt hatott érvényes,
indokolt hatáselemként. Mint ahogyan az
élő tűz is: amikor Lady Macbeth el-égeti
a férjétől érkezett, terhelő bizonyítékként
nem kívánatos levelet. Egy egész hatalmi
gépezet embertelenségét sugall-ja
Kerényi. Az ő Duncan királyáért túl sok
könnyet ejteni nem érdemes: minden
hájjal megkent vén mihaszna, praktikákba
fásult funkcionárius, aki a köszöntésekor
átadott tulipáncsokrot azonnal egy
szárnysegéd markába nyomja. Ez a



hatalmi mechanizmus fogja egy szempil-
lantás alatt gyanúba - a cui prodest? elve
alapján - Malcolmot, amikor az udvar
Duncan haláláról értesül, és a jog szerint
trónöröklő fiatalember ész nélkül hajítja el
a koronát, menekül a díszlet felső szintjére,
vegyül az alacsonyabb rangú népség közé.
Ebben a mechanizmusban az erő-szaké a
döntő szerep, a Macbetheké, miként ezt
bizonyítja is az első felvonás záró
tablóképe.

Lehet aztán vitatkozni azon: vajon a
második felvonás erdőjelenetében nem túl
közvetlen, szájbarágó utalás-e Macbeth és
embereinek módszerére a le-csüngő háló,
mely Banquo pusztulását előlegezi?
Másrészt azonban ott a pompás, filmszerű
képsor: Lady Macbeth bordalt énekel,
vidámságot erőltet a sunyítva ünneplő
társaságra, mialatt Macbeth állandóan
retteg, látomásai vannak. igen, ez az
előadás átkerült ugyan a régi, alkalmi
játszóhelyről, a moziból a szín-házba, de
azért megmaradt igen kitűnő „mozinak",
sőt: a térmélység növekedése folytán még
plasztikusabbá vált!

Igen szép megoldással jelenik meg a
nép a harmadik felvonásban, Lángoló ég-
darab látható a szín középső hátterében,
halkan, mozdulatlanul figyel a tömeg,
hogy aztán előrenyomuljon, s átvegye a
szót, Macduff jelenlététől is ösztönözve.

Kerényi hatásosan szerkeszti meg a
darab irracionális szereplőinek látvány-
világát. Sötét műanyag huzattal vonja be a
díszletet, e lepel mögül minél kevesebbet
mutat a boszorkányaiból: lelki tényezők,
látomások ezek ugyanúgy, mint ahogyan
Banquo véres árnya is az. Makai Péter
kitűnő díszletének felső szintjéről ugrik
egy ízben a boszorkányok tartotta
lepedőbe Macbeth - operaszínpadain-kori
igencsak ritka módon. Rituális szín-ház ez
- tagadhatatlanul a Ruszt-féle értelemben.
Rituálé, ahogyan Kerényi Miklós Gábor a
nyitányjelenet gyerek-szereplőit
visszahozza az előadás végén: átemeli
őket az egyik táncos a korábban
összecsavart köpenyből alakított „spa-
nyolfal" fölött; megtisztító szertartásnak
vélhetjük ezt, a hatalomvágy fölkeltésé-
ben játszott szerepük visszavonásaként.

Arról szól tehát ez az előadás, hogy a
torzult hatalom nem pusztán torzult sze-
mélyiségek következménye, hanem - is-
métlem - egy társadalmi szerkezet, me-
chanizmus velejárója. Malcolm és Mac-
duff a záró tömegjelenetben karddal ront
egymás felé - pedig csak szövetséget köt-
nek; fegyverüket ennek a jelképeként
csattintják össze. S Malcolm ugyanazt a

zsoldostisztet küldi egy óvatlan pillanat-
ban Macduff háta mögé, aki Banquo meg-
gyilkolását szervezte. Ám hogy az új király,
Malcolm sem lesz túlságosan hosszú életű,
arról vélhetőleg majd a felső szinten ge-
beszkedő Fleance, Banquo életben maradt
fia gondoskodik, egyetlen mozzanatot sem
szalasztva el a játéktéren történtekből.

Persze nem lehetett volna kimagasló
művészi tett ez az előadás, s nyilván:
létre sem jött volna, ha nincsenek a szín-
háznak olyan énekesei, mint Németh
József, Misura Zsuzsa, Gregor József,
vagy akár Juhász József. Németh ezzel
az éneklésévei, alakításával legkiválóbb
mélybaritonistáink közé emelkedett.
Vak-

Verdi: Macbeth (szegedi Nemzeti Színház). Misura Zsuzsa (Lady Macbeth) és Németh József (Macbeth)

Rossini: A sevillai borbély (Magyar Állami Operaház). Kováts Kolos (Don Basilio( és Tóth János (Bartolo)



merőség és lelkifurdalástól táplált gyáva-
ság ötvözetét alkotja meg Macbeth figu-
rájaként. Hatalmas erejű hangja minden
fekvésben töretlen fényben ragyog, még
tán a megformálás szépségére kellene
jobban ügyelnie. Misura Zsuzsa mint
Lady Macbeth: vörös hajzuhatagával fen-
séges jelenség. Ez alkalommal némiképp
kiegyenlítetlen volt a hangi produkció,
de - például - az őrült Lady harmadik fel-
vonásbeli jelenetében olyan csúcsra jutott,
hogy csakis a legnagyobbakhoz hasonlít-
ható (korábbi csillagaink közül - mond-
juk - Takács Paulához). A friss SZOT-
díjas Gregor József igen jó közérzetben
énekelte, játszotta Banquo szerepét, a
nem túlságosan hatásos, ám kényes szó-
lam valamennyi követelményét pompá-
san teljesítve. Macduff jelmezét Juhász
József öltötte magára, s a tapasztalt teno-
rista most is meggyőzött arról, hogy a
munkabírás, a koncentrált jelenlét mű-
vészi többletté válhatik a mennyiségi föl-
halmozódás egy pontján.

A Magyar Állami Operaház Békés And-
rás rendezésében Rossini vígoperáját, A
sevillai borbélyt mutatta be Szegeden. Szé-
kely László klasszicizáló - Beaumarchais
korát idéző - színpadképe s az előadás
némafilmburleszkre emlékeztető, vadul
kacagtató stílusa között pompás és terve-
zett feszültség képződött. A zene sugalla-
tától - megítélésem szerint - korántsem
függetlenül s legfeljebb a mű unalmas szín-
reviteleinek emlékét kárhoztatva.

Mára nyitány alatt működésbe lépett a
színpadi masinéria. Nézőtérre függesz-
tett csillár ereszkedett alább, lépcső for-
gott elő a díszlet két szintje közötti
össze-köttetés leleplezése céljából,
vasrács tagolta a színpad elő- s hátterét,
függönyök dagadoztak stb. Itt minden
megtörténhetik - sugallta a látvány.

Hát meg is történt majdnem minden.
Főként az, hogy eddig mellékszereplő-
nek vélt figurák nyomultak előtérbe.
Tóth János mint doktor Bartolo elké-
pesztő dolgokat művelt. Mack Sennethre
emlékeztető maszkjában lezuhant a felső
szintről; egy oldalpáholyból billegett elő,
testi épségét veszélyeztetve, majd ha-
nyatt pottyant a páholy belsejébe. S
mindeközben énekelt is: buffo-basszus
szólamának maradéktalanul eleget tett,
sőt: az ő ölében énekelte el Kováts Kolos
 azaz Don Basilio - a híres
rágalomáriát.

A közönség - s a kritikusok egy része is
 könnyesre nevette magát ezen a pro-
dukción, gageknek e sziporkázó parádé-
ján, guruló kellékek - zongora, borbély-
szék, spanyolfal - nyughatatlan sereg-

szemléjén. Gogoli hatáselemek működ-
tek itt; Almaviva gróf igazoltatásakor az
őrjárat tisztje úgy viselkedett, mint aki
utóbb döbben rá, hogy megyei tanács-
elnököt szondáztatott meg akaratlanul
(első titkárról nem is beszélve).

Az előadás második része már fárad-
tabb volt; a rendezés „megkegyelmezett"
Almavivának és Rosinának, pedig Figaro
gúnyja méltán illethette volna őket Bé-
kés András nyomatékával is. Akadtak
persze még ötletek: az esküvőhöz kigurí-
tott piros szőnyeget a súgólyukból elő-
meredő kar állította meg, és a kékvérű
vőlegény s menyasszonya is kapott egy-
némely fricskát, amikor a házasság
szentségével összeköttetnek,
egyszersmind megkoronáztatnak.

Meggyőző volt Bándi János (gróf Al-
maviva) énekes teljesítménye és Bokor
Jutta mint Rosina, a szerep mezzoválto-
zatának érdekes-modern megtestesítője.
Elegáns jelenségként lépett föl Ötvös
Csaba a címszerepben, de igazi játék-
mesterré mégsem vált.

S - harmadjára - említést érdemel a
debreceniek Tosca-előadása. A jó érte-
lemben vett hagyományőrzés, a főszere-
pek csaknem megalkuvásmentes „kioszt-
hatósága" folytán is. Mert Kertész Gyula
rendező úgyszólván semmi olyasmit nem
fedezett föl itt, amit Békásmegyertől
Arhangelszkig ne hasonlóképp oldaná-
nak meg. Lefogadhattuk, hogy Tosca
Flória a szíven döfött Scarpia fejéhez
gyertyákat helyez a padlóra, feszületet
rak a mellére stb. Ám az előadásnak így is
volt két nagy pillanatsora: amikor a napo-
leoni győzelmen fölujjongó Cavaradossit
- Patrice Lumumba vagy chilei foglyok
megkínzatására emlékeztetőn - hajánál
fogva vonszolják el a pribékek, s amikor
Tosca zokogva borul a mégsem csak
színleg kivégzett Mario holttestére.
Könnyek szöknek ekkor még tán a legfá-
sultabb színházjárók szemébe is.

Tosca, Pelle Erzsébet hódító és szívhez
szóló volt; delelőjén éppen csak túljutott
énekes csillagot bűvölt elénk. Sebastian
Gonzáles magyarul énekelte Cavaradossi
festő szólamát. Hangja, egyénisége
Carelli Gábort juttatja eszünk-be. De
vajon miért büntetik őt - Szeged után
(ott is volt szerződésben) most már
Debrecenben is - azzal, hogy - képtelen
 Gonzáles Sebestyént faragnak belőle,
rákényszerítve, hogy szövegmondásának
 habár kedves, szeretni való - fogya-
tékosságai elvonják olykor a figyelmet
éneklésének szépségéről, erejéről, sze-
mélyiségének rokonszenves vonásairól?

Ez bizony parlagi meggondolás. Nyu-
godtan engedhették volna, hogy eredeti
nyelven - ez esetben: olaszul - énekelje
szerepét. Scarpia báró rendőrfőnök
Gyapjas Tibor volt - hangban jobb, mint
színészi megformálásban: az az ördögi
vonzás hiányzott belőle, amely tán még a
kiszolgáltatott helyzetű Toscára sem
lehetett hatástalan.

Figyelmet keltett egy kis - és meggyő-
ződhettünk róla, mégis milyen fontos -
szerep énekes alakítója: Molnár Gábor
mint Spoletta, Scarpia báró jobbkeze.
Groteszk küllemét szadizmussal ellen-
súlyozó, nagyon is huszadik századi tí-
pust rajzolt meg a művész - nyilván a ren-
dező elgondolása szerint és hathatós
segítségével. s itt van az „úgyszólván"

kifejezés magyarázata, amikor föntebb
azt írtam, hogy Kertész Gyula úgyszól-
ván semmi újat nem fedezett föl Puccini e
művének rendezőjeként. Spoletta figu-
rájának ilyen elevenné tétele: rendezői
lelemény is.

Mi háta végső tanulsága a szegedi ope-
ratalálkozónak? Az, hogy nem szűkölkö-
dünk tehetségekben, de a gondok orvos-
lása most már elodázhatatlan.

Ha továbbra is hozzányúlhatatlan, kü-
lön elbírálásban részesítendő kulturális
ékítményként tevékenykedhetik a Ma-
gyar Állami Operaház, miközben jó mű-
vészeket nem foglalkoztat kellőképpen
(lám: Németh Gábor, Jánosi Péter inkább
a Népszínház operatársulatában vállal
feladatot, csak hogy szerephez jusson), s
ezalatt vidéken a zene-, balett- és
énekkar alapvető nehézségekkel küszkö-
dik, magánénekeseket szinte „az utcáról"
kénytelenek szerződtetni, addig ne is
reménykedjünk a szegedi Macbeth szín-
vonalán megvalósított előadásokban. Hi-
szen egy Németh József formátumú ope-
raénekest a mienknél gazdagabb orszá-
gokban is csak két-három színház együt-
tesen képes megfizetni, eltartani!

Egész Magyarországra szóló vállalko-
zásokra volna szükség. Ismerjék meg
Budapesten is a győriek vonzó és becs-
vágyó Carmenjét, Tas Ildikót, legyen
scamillo a szegedi Németh József, lép-
jen föl az ország zenés színházaiban a
kiváló Vajda Júlia (aki a legjobb volt a
Vérnász szereplői közül); tehát maradjon
el a nevek mellől kinek-kinek a jelenlegi
állomáshelye. Létesüljenek produkciók,
amelyek az országot bejárva jutnak el
Budapestre - és fordítva. Mert fővárosi
körülményeket teremteni vidéki operáink-
ban: ábrándkergetés, mostoha nyolcvanas
éveinkben különösképp.



Nyilván a mostani helyzet és gyakorlat
többeknek kedvez. Mert siránkozhatnak a
pénzszűke miatt, de konkurencia híján
mégis háborítatlanul produkálhatnak kö-
zepes vagy annál is gyöngébb teljesít-
ményt.

Fodor Géza, a Magyar Állami Opera-
ház kitűnő dramaturgja, a szegedi opera-
találkozó egyik eszmecseréjén mondott
vitaindítójában a Népszínház társulatá-
nak - s általában a vidék - nehézségeit
aposztrofálta azzal: milyen áldozat rejlik
olykor egyetlen színpadi kellék előállí-
tása mögött. A párizsi élet (Offenbach)
előadásán ugyanis kettészakad egy eser-
nyő a huzakodó barátok, Fernand és
Armand veszekedése közben. Két fél
parapléval a kezükben merednek egy-
másra. Kicsit ilyen helyzetben van a
magyarországi operajátszás is; a honi
operakultúra „esernyőjének" egyik felét
Budapesten, a másikat vidéken szoron-
gatják - belesorolva a Népszínházat is,
ötfelől.

Már folyik a latolgatása annak: hol
legyen az újabb találkozó? Pécsett?
Győrött? Akárhol is: jó lenne, ha ezen
már a legkiválóbb magyar operaművé-
szek - staggione rendszerű - előadásai s
nem városok vetélkednének.

Megfontolandó lehetne - talán - egy
efféle szervezeti-működésbeli reform ki-
terjesztése a magyar színházművészet
nem operai területére is.

A következő számaink tartalmából

Bőgel József.
1986/87-es színházi évad

P. Müller Péter:
Pécsi évadok

Csizner Ildikó:
Az átöltöztetett Moliére

Ungár Júlia:
Tragédia - groteszkben elbeszélve

Pályi András:
Pszichodráma és színház

Kiss Péntek József:
Színház őrhelyen

GÁBOR ISTVÁN

Szeged nincs messze
Budapesttől

Két okom is van arra, amiért örömmel
fogadtam el a kínálkozó lehetőséget,
hogy Kőháti Zsolt írását megtoldjam a
magaméval. Az egyik: csaknem három
évtizede látogatom több-kevesebb rend-
szerességgel a vidéki operaelőadásokat,
és az itt szerzett tapasztalataimat kiegé-
szíthetem azokkal, amelyeket az első
debreceni operatalálkozó kivételével a
többi három alkalmával szereztem. Az
elejétől a végéig ott voltam valamennyi
előadáson és vitán, és ebből következik
vállalkozásom másik oka. Méltatlannak
érezném, ha a SZÍNHÁZ olvasói a há-
rom előadásról szóló beszámoló - A se-
villai borbély, Tosca, Macbeth - mellett
nem értesülhetnének a másik háromról
is. Ezek a játék időrendjében: a Vérnász,
A párizsi élet, Figaro házassága. (Meg-
jegyzem, hogy a hetedikről, Bizet Car-
menjének győri előadásáról már szóltam
a SZÍNHÁZ idei, májusi számában.)

Megvallom, csak Kőháti Zsolt írásából
és a fesztivál díjait követő vitákból,
olykor méltatlankodásokból értesültem
arról, hogy Szokolay Sándor Vérnászá-
nak szegedi előadása versenyen kívül
szerepelt a programban. Ez a tény nem-
csak a nézők, hanem a hattagú zsűri előtt
is rejtve maradt, különben nem adtunk
volna díjat - tegyem hozzá: meggyőző-
désem szerint teljesen megérdemelten -
Vajda Júliának a Vérnászban nyújtott epi-
zódalakításáért és Oberfrank Gézának a
Szokolay-opera vezényléséért.

Nyomban meg kell jegyeznem, ha már
Oberfrank Géza nevét leírtam: ez a jó föl-
készültségű muzsikus, aki Felsenstein
mellett a berlini Komische Operben na-
gyon kitűnő iskolát járt ki, magasra tette a
mércét a szegedi operajátszásban.
Jelentőségét egyik cikkemben Vaszy
Viktoréhoz, a szegedi operakultúra meg-
alapítójáéhoz hasonlítottam. Utólag
azonban be kell látnom, hogy mint
minden hasonlat, ez is sántít. Mert
jóllehet, Vaszy Viktor rendkívül nagy
formátumú művész, zenepedagógus volt,
lényegesen jobb körülmények közepette
működött. Az akkori jobb anyagi
helyzetről nem is beszélve, Vaszynak
nem kellett éveken át egy zenélésre
teljesen alkalmatlan mozihelyiségben
operát játsza-

nia. Anélkül, hogy túlbecsülném Ober-
frank érdemeit a szegedi zenei életben,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
a tavaly tavasszal a moziban bemutatott
Macbeth a kereteket lényegében meg-
tartva, csak nagyszínpadra áthangszerel-
ve nyerte el a zsűri egyhangú ítélete alap-
ján a fesztivál nagydíját.

Abban az elhatározásban, hogy alig
negyedszázaddal a Vérnász 1964-es buda-
pesti bemutatója után, a Szegedi Nem-
zeti Színház is műsorára tűzze Szokolay
Sándornak világkarriert befutott művét,
érzésem szerint a mű iránti szeretet mel-
lett némi hetykeség is szerepet játszott. A
kivagyiság nemegyszer adott lendületet
a Budapesten kívüli színházi életnek.
Pusztán zenei emlékeimre hagyatkozva
utalhatok a budapestivel játékosságában
bátran versenyre kelő pécsi és győri
Bohéméletre, a zenei megvalósításában
tökéletesnek mondható szegedi Nabuc-
córa, Rózsalovagra és A sevillai borbélyra,
a debreceni Traviatára, Fidelióra, vala-
mint ugyanitt Petrovics Emil két operájá-
nak, a C'est la guerre-nek és a Lysist-
raténak egy előadáson való műsorra
tűzésére. Mind e között azonban már
klasszikusnak mondható az ősforrás: a
Vámos László rendezte 1956-os debre-
ceni Bánk bán, címszerepében az azóta
elhunyt csodálatos hangú baritonistával,
Lothár Miklóssal.

Mindezek a produkciók és még na-
gyon sok további, amelyeket ezúttal nem
említettem, azt bizonyítják, hogy ama
több mint harminc év alatt, amióta - a
korábbi szórványos szegedi, debreceni,
miskolci kísérletek mellett - vidéken is
rendszeres operajátszásról beszélhetünk,
felnőtt Budapesten kívül egy magas szín-
vonalú zenei kultúra, és ezt már huzamo-
sabb ideje nem lehet számításon kívül
hagyni. Ennek egyik jele éppen a Vérnász,
amelynek szegedi előadása a budapesti
bemutatón a Kórodi András és Mikó
András mellett tevékenykedő Oberfrank
Géza személyes érdeme is. Mai modern
operát ugyanis nemcsak elfogadtatni, ha-
nem valósággal operettsikerré is formálni
nem csekély jelentőségű tett. Más lapra
tartozik, hogy miféle sznobizmus vagy
egyéb meggondolás gátolta meg például a
zenés színházakat abban, hogy Vántus Ist-
vánnak érzésem szerint a Petrovics Emil és
Szokolay Sándor művei mellé méltán fel-
sorakoztatható Aranykoporsója Szegeden
kívül másutt nem kapott színpadot.

Zeneileg tökéletesen kiérlelt produk-
ciónak lehettek szemtanúi Szegeden a
Vérnász nézői. Oberfrank Géza a zenei


