
játszik; ő lévén ma a groteszk kimeríthe-
tetlen lehetőségeinek egyik legszínesebb
és legeredetibb képviselője színjátszásunk-
ban, a három főszereplő közül az ő alakí-
tása van leginkább összhangban Malgot
rendezői elgondolásával, az emberi kör-
nyezet megelevenítésének alaphangjával.
Az epizodisták közül színészi szem-
pontból fejjel kiemelkedik a két profi,
Császár Gyöngyi és mindenekelőtt (több
fejjel is) Tóth József. Szervesen betago-
lódva Malgot tömegkoncepciójába, egy-
szersmind állandóan fel is hívja magára a
figyelmet, annyi színe van a démoni
együgyűség, a primitív, zsigeri rosszin-
dulat ábrázolására. Igaz viszont, hogy
épp ezért önhibáján kívül még hiteltele-
nebbé teszi a befejezést: itt ugyanis ép-
pen ő az, aki új Don Quijoteként a halott
hős helyére lép, és ez a sugárzóan naiv és
abszolút megalapozatlan optimizmus sze-
mély szerint sem áll jól a rendkívüli te-
hetségű fiatal szolnoki színésznek.

Végezetül az mondható: sikeres est,
valóban élvezetes szórakozás, de más ol-
dalról nézve mégiscsak újabb „szörnyű-
séges kaland" ez a hányatott sorsú man-
chai lovag pályáján: drámája az egyezmé-
nyes nemzetközi fél-avantgárd egy hazai
megnyilatkozásának apropójává vált, gusz-
tusosan feltálalva egy nemzetközi szállo-
daközönség vacsora utáni desszertjeként.

Gyurkó László: A búsképű lovag Don Quijote
de la Mancha (Hilton-szálló Dominikánus-
udvara)

Zene: Koltay Gergely. Díszlet: Malgot Ist-
ván. Jelmez: Berzsenyi Krisztina. Rendezte:
Malgot István.

Szereplők: Helyey László, Koltai Róbert,
Pogány Judit, Dinnyés István, Tardy Balázs,
Galkó Balázs, Császár Gyöngyi, Tóth József,
Koltai Judit, Berzsenyi Krisztina, Balázs Má-
ria, Juhász Anikó, Bojtor Katalin, Sárdi Gábor
és a Csereforgó együttes.

Következő számaink tartalmából

Százötven éves a Nemzeti Színház

P. Müller Péter:
Zubbonyból zubbonyba

Tarján Tamás:
Éjfájdalmú színjáték

Csontos Sándor:
A drámaíró Sarkadi

Nánay István:
Színházi napok Ausztriában

GÁBOR ISTVÁN

Zenés előadások Szegeden

Az idei, a felszabadulás utáni újrakezdést
követő huszonkilencedik évadban a ko-
rábbiaknál némileg gazdagabb programot
kínált látogatóinak a Szegedi Szabadtéri
Játékok igazgatósága. Prózai előadáson,
Rostand Cyrano de Bergeracjának szabad-
térre alkalmazásán kívül bemutattak egy
táncjátékot, Rossa László-Novák Ferenc-
Polner Zoltán Boszorkányok, varázslatok
című táncjátékát, Verdi Rigolettóját, C. M.
Schönberg és A. Boublil musacaljét Victor
Hugo Á nyomorultak című monumentális
regénye alapján, végül két oratorikus mű-
vet: L. Webber Requiemjét és Tolcsvay
László-Tolcsvay Béla Magyar miséjét.

E látszólagos bőség mögött azonban
némi gazdasági kényszer is megtalálható,
mert a táncjátéktól eltekintve vala-
mennyi előadás koprodukcióban jött lét-
re. Főbb vonásaiban a Cyrano a Madách
Színház korábbi produkcióján alapszik. A
nyomorultak a Vígszínházban folytatja
sikersorozatát, és végül a két oratorikus
mű - némileg a szegedi szabadtéri szín-
padra adaptálva - a Margitszigetről került
át ide. Ami egyébként távolról sem baj,
inkább annak jele, hogy a nehezedő
körülmények miatt a különböző kulturális
intézményeknek szükségszerűen egye-
síteniük kell pénzforrásaikat. Ezzel senki
sem jár rosszul, sem a művészek, sem a
közönség; ez utóbbi a két városban fölte-
hetően egészen másokból verbuválódik.
A zenés társulatok közötti együttműkö-
dés, amelyet - amint a SZÍNHÁZ augusz-
tusi számában megjelent beszámolómban
is szóltam róla - a szegedi operafesztivált
követő ankéton sokan sürgettek, ebben az
esetben élő valósággá lett. A Cyranóról
beszámolni nem tartozik vállalt
feladataim közé, annyit azonban a többi
szegedi produkcióról már elöljáróban
elmondhatok, hogy a koprodukció
hasznosnak bizonyult.

Ha valamivel jobb kivitelben kerül szín-
re Szegeden a Rigoletto, azt is el tudtam
volna képzelni, hogy a külföldön is gyak-
rabban látható Aida helyett Verdinek ez
az alkotása képviselje a Margitszigeten is
az opera műfaját. Félő azonban, hogy
Koltay Gábornak, a Budapesti Szabad-
téri Játékok és Művészeti Hetek igazga-
tójának becsvágyát, amely már igazgatá-
sának második évében is meglehetősen
magasra hágott, ez nem elégítette volna

ki. Ő Webber és Tolcsvayék miséi mellett
operarendezésre is vállalkozott, ha már A
nyomorultak színre vitelére nem ő kapott
megbízást. Az önálló kiadói jog mellett,
amelynek első két kötete az ő tollából
került ki, lemezt is megjelente-tett, a
Magyar mise felvételén konzultánsként
olvasható a neve.

Rigoletto

Ennyi bevezetés után hadd szóljak Verdi
Rigolettójáról, amely az olasz mester hu-
szonhat operájának sorában a tizenhato-
dik, tehát mindenképpen az érett művész
alkotása. Azon fölösleges vitázni, hogy
helyes-e korszakolni Verdi életpályáját,
annyi azonban bizonyos, hogy a mantuai
hercegnek és udvari bolondjának tragi-
kus története új fejezetet nyit meg az
életműben. Elfogadhatjuk Várnai Péter
véleményét, aki szerint „a Rigolettóval áll
be a legjelentősebb fordulatok egyike
Verdi fejlődésében. Ez az első eset Verdi
pályáján, hogy a teljes zenei felépítést a
cselekményhez igazítja a mester, és csak
ott alkalmaz hagyományos formákat és
jelenettípusokat, ahol azt a cselekmény,
a dráma lehetővé teszi". Nyugodt szívvel
elmondható: kevés Verdi-opera vetek-
szik dallamgazdagságban a Rigolettóval.
Annak biztos tudatában, hogy a
SZÍNHÁZ olvasói jól ismerik a művet,
elegendő, ha csupán említést teszek a há-
rom főszereplő, a mantuai herceg, Rigo-
letto, valamint leánya, Gilda áriáira, a
duettekre és a Liszt Ferenc által zongora-
parafrázisban földolgozott négyesre az
utolsó felvonásból.

Az opera népszerűsége joggal indít-
hatta arra az elhatározásra a Szegedi
Szabadtéri Színpad vezetőségét - amely-
től az idén januárban beiktatott új igaz-
gató, Nikolényi István ezt a már koráb-
ban elhatározott programot örökölte -,
hogy vállalja a Rigoletto előadását.
Egyéb-ként mi mást is tehetett volna,
hiszen köztudott, hogy ezeket a nyári
műsorokat külföldön már sok évre előre
megtervezik, a szerződést kötő
művészek nagy elfoglaltsága miatt.

Giuseppe Verdinek ez mára nyolcadik
operája, amely a szegedi szabadtéren szín-
padra kerül. Nem véletlen a választás,
hiszen túl a dallamok ismertségén, ezek a
művek - például a Nabucco, A végzet
hatalma, a Don Carlos és mindenekelőtt
az Aida - valóban áhítják a tág teret, már
a nagy létszámú statisztéria alkalmazha-
tósága miatt is. Az iránt már kétségeim
támadnak, hogy a három felvonásból,



négy képből álló Rigoletto mindegyik
részlete jól jeleníthető meg a hatalmas
szegedi színpadon és 6500 néző előtt. Az
opera első képe a herceg báli mulatságán
játszódik, a második a bohóc háza előtt és
kertjében, a harmadik ismét a hercegnél,
ezúttal egy másik teremben, végül a ne-
gyedik a bérgyilkos lakta romos épület-
ben és annak előterében.

Nagyobb tömegek mozgatására jobbá-
ra csak az első és harmadik kép alkalmas,
ezeket nemcsak lehet, hanem kell is be-
népesíteni. Rigoletto háza előtt azonban
csak a jelenet végén csoportosulnak az
udvaroncok, hogy a púpos bolondot be-
csapva elrabolják szeretőnek vélt, titok-
ban nevelt leányát. Békés Andrásnak, a
Rigoletto szegedi színre vivőjének nem
maradt más választása, mint hogy a ka-
marajellegű helyszíneket is kitöltse nép-
séggel-katonasággal. Vitatható, ám mél-
tánylást érdemlő fölfogásában Verdinek e
művét görög sorstragédiaként játszatja,
amelyben a kórusa véleményt nyilvánító
és formáló közösség funkcióját is betölti.

Ahhoz, hogy szándékát a rendező meg-
valósítsa, rövid előjátékban előadatja
Monterone tragédiáját. Én elvben ellene
vagyok az előjátékok szcenírozásának,
mert elvonja a figyelmet az olykor
jelentős zenei értékeket hordozó
muzsikától, és túlságosan didaktikusnak
is érzem. Eb-ben az esetben, mert a
némajáték meg-előzi a nyitányt, ez a
megoldás még vitat-hatóbb. Ha Békés
Andrásnak az volt a szándéka vele, hogy
az olaszul előadott opera megértéséhez
hozzájáruljon, akkor hasztalannak érzem
az erőfeszítést. Ugyan ki emlékszik
később arra, hogy Monteronénak ily
módon előadott tragédiája később
Rigolettón is beteljesül.

A rendező egyik jeles erénye, a jelle-
mek aprólékosan részletező lélektani áb-
rázolása, egymáshoz való viszonyuk pon-
tos kidolgozása a színpad és a nézőtér
közötti nagy távolság ellenére is szemmel
láthatóan jól érvényesült. Különösen
értékelhető Gilda elrablásának meg-
jelenítése, ahol először éreztem életsze-
rűnek Rigoletto becsapását. Azzal, hogy
az egyik létrát nem a saját, hanem az átel-
lenben lakó Cepranóék házához támaszt-
ják, és ezt kell bekötött szemmel Rigolet-
tónak megtámasztania, sokkal érthetőbb a
hiszékenysége. Igy még megrázóbb a
megcsalatása is, amikor rádöbben arra,
hogy miközben egy jó csínyben kívánt
részt venni a herceg megkívánta Ceprano
grófné elrablásával, saját lányának ki-
csempészéséhez segédkezett. Hasonló-
képpenjól megoldottnak éreztem a híres

Verdi : Rigoletto (Szegedi Szabadtéri Játékok) .
Szonda Éva (Maddalena) és Kaludi Kaludov (a mantuai herceg) (Nagy László felvétele)

zolódott; éneklését - talán csak második
felvonásbeli monológjától eltekintve -
hazájában bizonyára kifütyülnék, alakítása
pedig az olaszok egyik nemzeti ope-
rájában olyan sematikus, amilyent csak
egy gyönge színész képzelhet el a púpos
bohócról.

Nem volt több szerencséje a közön-
ségnek mantuai hercegként a bolgár Ka-
ludi Kaludovval sem, aki ugyan Magrinál
szebben frazeál, és hangja is értékesebb,
ám a felsőbb regiszterekben meglehetősen
bizonytalan és gyakorta fakó. Elő-
adásmódja pedig azt a külföldön már rég-
óta túlhaladott játékstílust képviseli,
amelyben a gesztusok inkább az éneklés
technikai alátámasztására szolgálnak és
nem a színészi ábrázolásra. Sparafucile-
ként a jugoszláv Branyiszlav Jatié színészi
eszközei alkalmasnak bizonyultak a
bérgyilkos megszemélyesítésére, és hangja
is sokkal értékesebbnek bizonyult a két
külföldi partnerénél.

Ezen az előadáson - amelyen ismét
bebizonyosodott, hogy Oberfrank Géza
nemcsak karmesterként, hanem zene-
igazgatói minőségében is milyen jól foly-
tatta nagy elődje, Vaszy Viktor példáját - a
szegedi közreműködőket külön dicséret
illeti. Oberfrank Géza roppant inven-
ciózus, Verdi tempóit és fokozásait mindig
a drámához illesztő dirigálása mellett a
zenekar, a Molnár László karigazgatásával
közreműködött kórus, valamint az
epizódszereplők újból azt igazolták, ame-
lyet egy korábbi cikkemben a SZÍNHÁZ
hasábjain már elmondtam. Az említett
Németh József mellett Szonda Éva han-
gilag szépen megformált Maddalenája,
Gyimesi Kálmán Marullója, Réti Csaba,

négyest az utolsó jelenetben; Békés And-
rásnak a gesztusokkal, a szereplők beállí-
tásával sikerült érzékeltetnie a kvartett-
ben részt vevők karakterét és egymástól
jól elkülöníthető lelkivilágát.

Wieber Mariannak a színes báli forga-
tagban jól érvényesülő, a sorstragédiát
fekete kosztümökkel érzékeltető jelme-
zeihez Székely László színpadképe társul.
E díszlet tulajdonképpen egy több-
lépcsős, hatalmas tribün, sok aluljáróval a
statisztéria közlekedésének elősegítésére.
Ezt a teret az említett, intimebb jel-legű
képek téglafalat imitáló elemekkel
szűkítik le.

Három külföldi művész vett részt az
előadásban, amelyet elsősorban mégis
Szűcs Márta árnyalt játéka és gyönyörű
koloratúrszopránja emelt a magasba. Ez a
fiatal énekesnő, aki ezzel a szereppel lé-
pett néhány évvel ezelőtt először a kö-
zönség elé, ezúttal talán valamivel hű-
vösebb volt, mint korábbi szerepléseiben -
ám ez a megállapítás csak önmagához
viszonyítva érvényes.

Nem először fogalmazom meg azt a
régi meggyőződésemet: a vendégek szer-
ződtetése gyakorta azt a célt szolgálja,
hogy általuk még jobban megvilágosodjék
a magyar művészek jó képessége, oly-kor
világszínvonala. Így történt ez most
Szegeden is, ahol a címszerepben az olasz
Roberto Magriról mindjárt a kezdetek-
ben, Monterone kigúnyolásakor - akit a
nagyon tehetséges és színészként is fi-
gyelemre méltó képességekről tanúskodó
Németh József személyesített meg -
kiderült, hogy meglehetősen csúnya hang-
gal rendelkezik. E pillanatnyi benyomás a
későbbiekben teljes mértékben beiga-



Kenessey Gábor, Vámossy Éva, Erdélyi
Erzsébet és Szakály Péter alakítása a leg-
kisebb szerepeket is a szokottnál élesebb
megvilágításba helyezte. Szándékosan
hagytam a végére Vajda Júliát. Az apród
néhány taktusból álló szólamát általában
nem vezető énekesekre osztják; azzal,
hogy ez a nagyon tehetséges művész jött
be a színpadra a hercegné üzenetével, a
feladat külön jelentőséget kapott.

A nyomorultak

Ma már elfogadott gyakorlat lett jelentős
drámák, sőt hatalmas epikus művek meg-
zenésítése is. Nálunk - hogy csak néhány
példát említsek - Ránki György Az ember
tragédiáját, Petrovics Emil Dosztojev-
szkij Bűn és bűnhődését, Szokolay Sándor
Kazantzakisz nagyívű regényét (Akinek
meg kell halnia) választotta operalibret-
tója témájául. A külföldi földolgozások-
nak pedig se szeri, se száma. Mégis attól
tartok, a legvakmerőbb vállalkozás a ma-
gyar szülőktől származó Claude-Michel
Schönbergé, aki Alain Boublil társaságá-
ban musicalt komponált Victor Hugo A
nyomorultak című monumentális regé-
nyéből. Ám a két szerzőnek, akik mellé
az 1980-as párizsi bemutató után a lon-
doni Barbican Theatre-ben tartott 1985-ös
premiernél Herbert Kretzmer csatlakozott
az angol dalszövegek megfogalma-
zójaként - a francia szövegben Jean-Marc
Natel volt Boublil segítőtársa -,

nemcsak Victor Hugóval kellett megküz-
deniük, hanem egy harminc évvel ez-
előtti francia-NDK koprodukcióban ké-
szített filmmel is. Ebben a főszerepet
nem kisebb művész játszotta, mint Jean
Gabin, vetélytársát, Javert-t pedig az
ugyancsak jól ismert Bernard Blier. A
Jean-Paul Le Chanois rendezte 1957-es A
nyomorultak nagyon sok magyar néző
szép emléke.

Nem kevés önbizalom kellett a két
szerzőnek ahhoz, hogy ezt a még ma is
közkedvelt olvasmányt zenés színpadra
fogalmazza át. A földolgozás természe-
tesen nem egyenértékű a regénnyel - nem
is lehet az -, de egy gyökeresen más
műfajban színvonalát tekintve mégsem
marad el a Victor Hugó-i példától. Botor-
ság lenne ugyan számon kérni egy húsz
éven át írt másfél ezer oldalas regény
valamennyi epizódját és ugyancsak majd
két évtizedet átívelő történetét a musi-
caltől, ám Schönberg - a dodekafon kom-
pozíciókat alkotott névrokonától eltérően
- roppant dallamos, mesteri művé-szettel
meghangszerelt muzsikát írt a prózai
műhöz. Az ismertetés szerint ötven
számból áll a musical, amely bőven merít
ugyan elődök forrásanyagából, de ez szinte
kivétel nélkül tiszta forrás. Es számomra
a komponista egyik legnagyobb erénye
éppen abban található, hogy zseniálisan
ötvözte a legeklektikusabban kiválasztott
zenei nyersanyagokat. A mai, még
mindig elidegenedésre törekvő művé-

szi-zenei világban erénynek tudható be:
valaki merte vállalni, hogy néhány ezer
ember helyett a milliós tömegeknek ír
muzsikát.

Közismert, hogy a nagy sikerrel bemu-
tatott musicalek alkotói testes kötetek-
ben, pontokba szedve írják elő, milyen
feltételek között vihető színre művük,
mely alkotókat, esetleg cégeket, színhá-
zakat kell föltüntetni a színlapokon és
plakátokon. Arról még nem hallottam -
bár lehetséges, hogy erre is volt már
példa -, hogy a szerzők azt is meghatá-
rozzák, ki rendezheti meg munkájukat.
Jól informált pestiek szerint ezzel inkább
azt kívánták az alkotók kikötni, hogy ki
ne vigye színre művüket, de szerencsére
a választás - ha ezt a televízió műsorában
világgá kürtölni talán etikátlannak, avagy
az intézmény egyik vezetője iránti hízel-
gésnek tűnhet is - helyesnek bizonyult.
Szinetár Miklósnak nagyon sok rendezé-
sét volt alkalmam látni az egykori neve-
zetes Csárdáskirálynő-előadástól legújabb
televíziós és színpadi, operai produk-
cióiig, de nyugodt szívvel elmondhatom:
ilyen sikeres rendezésére régóta nem
emlékszem.

A szerződést nem láttam, ezért nem
tudom, hogy az alkotók mennyire kötöt-
ték meg a darabjukat színre vivő művész
kezét, de annyi bizonyos, hogy Szinetár
Miklós mindvégig izgalmas, a cselek-
ményt állandóan magas hőfokú izzásban
tartott, roppant feszes előadást produkált.
A tömegek mozgatása és a kamara-
jellegű epizódok sokasága egyformán jól
sikerült, akárcsak a statisztéria bevonása
a játék menetébe. Szárnyára vette az időt a
rendező, és ez az idő úgy elrepült, hogy
sajnáltuk, amikor véget ért az est.

Mit sem csökkenti, inkább növeli a
rendező érdemeit, hogy a színre vitelhez
nagyon jó partnerekre találta Rock Szín-
ház megizmosodott, mind magasabb szín-
vonalat elért társulatában. Ama hét év,
ami Webber Evitájának margitszigeti be-
mutatója óta eltelt, azt igazolta, hogy ha
nagyon sok gonddal és az ezektől nem
független gáncsoskodásokkal kellett is
megküzdenie mind az együttesnek, mind
a társaságot átlelkesítő igazgatónak, Vár-
konyi Mátyásnak, volt értelme a szívós
küzdelemnek. Lehetséges, hogy ha a
körülmények nem is, de az idők minden-
képpen kedveztek a Rock Színháznak, és
most értek meg a feltételek ahhoz, hogy a
közönség befogadja, a kritika megértse, a
hivatal pedig eleinte eltűrje, majd támo-
gassa a fontos igények kielégítésére vál-
lalkozó társulat működését.

Pitti Katalin és Molnár András a Webber-Requiem előadásában



Hallhatók voltak ironikus hangok azzal
kapcsolatban, hogy A nyomorultak szegedi
bemutatója részben családi produkció,
lévén, hogy Thenardier-nét a rendező
felesége, a gyermek Cosette-et pedig
kislánya alakította. A rosszízű meg-
jegyzéseknek csak akkor adnék igazat, ha
az említett szereplők közreműködése nem
felelt volna meg az igényeknek. Itt
azonban erről szó sincs. Hámori Ildikó a
kapzsi, élveteg, dickensi gonoszságú
Thenardier feleségeként kitűnően min-
tázza meg ezt a romantikus szélsőséggel
megírt és a színpadon ja rendezői elkép-
zelésekkel megjelenített nőszemélyt. Az
elementáris humorú, meggyőző színészi
eszközökkel játszó Szombathy Gyulával
együtt az egész előadás legjobb alakítói
sorába tartoznak. Ugyancsak elismerés
illeti a Thenardier házaspárnál nevelkedő,
szerencsétlen sorsú Cosette meg-
személyesítőjeként a bájos Szinetár Dórát.

Méltatlanság volna akár Harry Bam-
hoz, akár Jean Gabinhez mérni Jean Val-
jeanként Vikidál Gyulát, ám a rokon-
szenves énekes a gályarabságból megsza-
baduló és a püspök nemeslelkűsegétől jó
útra térő, az egyházi kegyszerekből meg-
gazdagodó férfiút rendkívül hitelesen
ábrázolja. Az István, a király bemutatója-
kor már érezni lehetett, hogy sokkal szí-
nesebb egyéniség, semmint azt gondoltuk
volna, ám ábrázolóképességének teljes
gazdagsága ebben a szerepben bonta-
kozott ki igazán. Elmarasztalható talán,
hogy túlságosan méltóságteljes gazdag
gyártulajdonosként és nemes szívű pol-
gármesterként, s gyors fordulatot vesz a
forradalom barikádjain küzdő harcosként,
aki megmenti fogadott lánya szereimét,
Mariust. Véleményem szerint azonban
éppen ez a nagy kontraszt emeli ki és hang-
súlyozza az eredeti alkotást nem ismerők
számára is Victor Hugónak szélsőségekbe
is tévedő, de mindenképpen óriási érzel-
meket hömpölyögtető romantikáját.

Tegyem hozzá: mind Vikidál Gyula.
mind az ádáz ellenfelét, egyetlen kiút-
ként az öngyilkosságot választó Javert-t
megszemélyesítő Makrai Pál azzal a nem
csekély feladattal találkoznak, hogy bár-
milyen színvonalas alakítást nyújtanak is,
lényegében egy színes leporelló közre-
működői. Mert azt mindenképpen szük-
séges leszögezni: ha nyert is A nyomorul-
tak musicalváltozata számtalan díjat és
kapott is sok elismerést már külföldön,
mégis vázlat csupán, amelyet jórészt a
rendkívül hatásos muzsika tart össze, és
foglal keretbe, olykor a regényhez föl-
magasodón.

Vonatkozik ez a többi szereplőre is, a
megrázóan alakító Kútvölgyi Erzsébetre,
Sasvári Sándorra, a sok reményre följo-
gosító főiskolás Csarnóy Zsuzsára, Nagy
Anikóra, Kaszás Attilára, az előadásba
operai színt vivő Gyimesi Kálmánra, va-
lamint a gyermek Gavroche tragédiáját
hitelt érdemlően előadó Arany Tamásra.
Nekik rendkívül kevés idő és tér állt ren-
delkezésükre egy-egy fontos figura ki-
bontására. A szereplők és a rendező jó
társakra talált a Rock Színháznak az imént
már méltatott együttesében, amely a múló
időt táncmozgással is érzékeltette, a hősök
jellemét énekléssel szinesítette és tette
gazdagabbá.

Várkonyi Mátyás zenei vezetése mellett
Maklári László dirigálta a zenekart,
amely ezt a pompás muzsikát rendkívül
hatásosan szólaltatta meg, mind az élő
zene, mind a magnetofonszalag segítsé-
gével. Hogy mikor hangzott el az egyik és
mikor a másik, szégyenkezve vallom be,
hogy nem tudom. Következtetni a píay
backre csak abból lehetett, hogy a kar-
mester olykor feltette fülére a hallgatót.
Ebből megítélni a vezénylés színvonalát
nem könnyű kritikusi feladat. Az előadás
sikerében azonban a zenei irányítás min-
denképpen osztozott, akárcsak a Fehér
Miklós tervezte remek színpadkép, amely
a sokféle helyszínnek kitűnően megfelelt,
és jó játékteret biztosította Horváth Kata
gazdag fantáziájú jelmezeiben köz-
reműködő magánszereplőknek és sta-
tisztériának. Akik pedig Krámer György
koreográfiájának is köszönhetően kitű-
nően mozogtak, és jól töltötték ki a ha-
talmas játékteret.

Requiem - Magyar mise

London után elsőként nálunk mutatták be
a szegedi Dóm téren Andrevs Elad
Webbernek, a Jézus Krisztus Szupersztár,
az Evita, a Macskák illusztris szerlojének
- hogy csak a nálunk is játszott munkáiról
szóljak - Requiemjet. amelye, műből
készült amerikai felvételen Lorm Maazel
vezényelt, a két szerepet pedig Placido
Domingo és a komponista felesége, Sarah
Brightman énekelte. E tény már
önmagában is jelzi, hogy a huszadik szá-
zadi oratorikus mű nem egy a sok közül,
hanem zenei, egyházi és politikai körök
által is nagyra értékelt alkotás.

A muzsikusoknak a mű iránti megbe-
csülését Lorin Maazel és Domingo sze-
mélye önmagában is jelzi, az egyház el-
ismerését pedig dr. Robert Runcie, Can-
terbury püspöke, amikor átadta az arany-

Kútvölgyi Erzsébet (Fantine) és Vikidál Gyula
(Jean Val jean) l A nyomorul tak szegedi előadásában

érmet az Angliában százezer példányban
eladott lemezért, így fejezte ki: „A Re-

quiem mély érzései minden nyelven ért-
hetők." Es végül idekívánkozik egy rész-
let abból a táviratból, amelyet Margaret
Thatcher asszony. Nagy-Britannia mi-
niszterelnöke küldött 1985. április 21-én
a mű londoni bemutatója alkalmából a
szerzőnek és az előadóknak. A szöveg két
műsorfüzetben is megtalálható, de kétféle
fordításban. Én a Budapesten meg-
jelentetett kiadványból idézem a követ-
kezőket: „ ..Indokolt, hogy ma este
köszönetet mondjak Andrew Lloyd Web-
bernek, a Westminster-székesegyház ve-
zetőségének és az előadóknak, akik ezt az
elragadó alkalmat megteremtették, hogy
élvezhessük a Requiem angliai be-
mutatóját..."

Ennyi méltatás után ideje szólnom a
margitszigetit követő szegedi előadásról,
amelynek karmestere a dirigenseink él-
vonalába került Pál Tamás volt, két fel-
nőtt szólistája a megragadó szépséggel és
áhítattal éneklő Pitti Katalin és a legjobb
olasz tenorokkal megmérkőzhető, nagyon
szép bel caruto-hanggal rendelkező B. Nagy
János, gyermek közreműködője pedig a
szegedi bemutatón kissé bizonytalanul
intonáló Pál Judit volt. Csikós Attila
jelzésekre szorítkozó, egyszerű díszlete,



Gombár Mária ízléses és esztétikus jel-
mezei, Koltay Gábor ezúttal szertelensé-
gektől mentes, megrendülést sugárzó
rendezése és Novák Ferenc látványos és
hatásos koreográfiája határozta meg a
produkciót, melyben két helyi zenei tár-
sulás, a Szegedi Szimfonikus Zenekar és
a Szegedi Zenebarátok Kórusa, valamint
a debreceni Kodály Kórus és a KISZ
Köz-ponti Művészegyüttesének énekkara
működött közre. E kitűnő együtteseknek
a rendezés és a zenei irányítás
segítségével sikerült megteremteniük azt
a magasztos hangulatot, amelyet a
szerző vallomása szerint főképpen két
esemény ihletett meg. Az egyik édesapja
halála volt, a másik az a hír, amelyet a
New York Times-ban olvasott egy
kambodzsai gyerekről, akinek görög
tragédiákat idéző szörnyű sors jutott
osztályrészéül.

A Requiemről Webber azt nyilatkozta:
„Nem tudom, hogy milyen helyet foglal

el majd művem a mai zenében, de szá-
momra összes szerzeményeim közül ez a
legszemélyesebb." Fenntartva a tévedés
jogát, aligha hiszem, hogy ez az alkotás a
szerző bármely híressé vált musicalje ze-
néjével versenyre kelhetne, ám a szemé-
lyes, szubjektív hang - nem utolsósorban a
rangos közreműködők jóvoltából - föltét-
lenül kiérezhető volt a szegedi előadásból.

A Tolcsvay László és Béla írta, Nemes-
kürty István forgatókönyvén alapuló és
Müller Péter dramaturgiai segédletével
készült Magyar mise e műfajban a leg-
nemesebb magyar hagyományokat foly-
tatja. Nem úgy, hogy zenei anyagában
Kodály Psalmus Hungaricusából vagy Bu-
davári TeDeumából táplálkoznék, hanem
századunk e két kiemelkedő vokális al-
kotásának szellemiségével, humanizmu-
sával igyekszik azonosulni. Hatását a
kompozíció a lemezen sem vesztette el -
nem hinném, hogy ebben Koltay Gábor
kon-

zultánsi tevékenységének meghatározó
szerepe volt -, ám a mű igazán a színpa-
don él. Ezért nem is bocsátkozom hibái-
nak részletezésébe és fölhánytorgatásába,
inkább az összbenyomásról szeretnék
szólni.

Kétségtelen, hogy a kilenctételes mi-
sében találkozhatni nem kevés közhellyel
is, de vajon elmarasztalható-e a két
szerző, az 1968-as Ki mit tud? győztese,
hogy mára hangot váltván a még széle-
sebb rétegekhez kívánt szólni. Es hogy
sikeresen, azt híven mutatta az előadást
követő tapsorkán, amely a Webber-műnél
felhangzónál jóval erőteljesebb volt. Az
pedig a polarizált érdeklődést és fölte-
hetően a művet megelőző hírverést jelzi,
hogy az előadáson túlnyomórészt két
korosztály, az egészen fiatalok és az idő-
sebbek nemzedéke képviseltette magát. A
világért se vonjon le ebből bárki is
messzemenő következtetést: úgy
gondolom, arról van szó, hogy e két
generáció rezonál a legerőteljesebben a
szándéka szerint katartikus mű
gondolatvilágára, a szeretetre, a tisztaság
iránti vágyra, a béke óhajára, a
honszeretetre. Közhelyek ezek? Vegyünk
elő bármely sikeres operát vagy liturgikus
művet - címeket a támadások elkerülése
végett nem írok ide -, és ezeket a
mozzanatokat e szövegek némelyikében
is felfedezhetjük.

A szimfonikus zenekari, a népi, vala-
mint ütőhangszeres és elektronikus hang-
zásvilágú, helyenként kifejezetten szép és
melodikus zenét nagy létszámú mu-
zsikusgárda szólaltatta meg. Köztük volt
például a Téka, az Amadinda együttes,
valamint a Magyar Néphadsereg Művész-
együttesének férfikara és tánckara. Ez
utóbbi csoportot azért említem meg külön,
mert Novák Ferenc esztétikus koreográ-
fiájára az együttes szuggesztíven emelte
ki a mű eszmevilágát, amelyet Koltay
Gábor rendezése is hangsúlyozott.

A szólisták sorában Pitti Katalin - aki
ezúttal meglehetősen operás manírokkal
énekelt -, Begányi Ferenc, Porteleki
László, Demjén Ferenc, Tolcsvay László
és Vikidál Gyula működtek közre. Nekik,
valamint a Csikós Attila dekoratív népi
hangvételű színpadképével harmonizáló
jelmezeknek - Gombár Mária munkái-nak
- éppen úgy jelentékeny szerepük volta
sikerben, akárcsak az ezt a művet is
határozott egyéniségével egységbe fog-
laló karmesternek, Pál Tamásnak. „Érintsd
meg a lelkem" - éneklik többször is a
Magyar mise előadásán, és hiszem, hogy
a sok ezer nézőt megérintette Tolcsvayék
katartikus hatású alkotása.

Kaszás Attila (Enjorlras) A nyomorultakban (MTI-fotó - Ilovszky Béla felvételei)



Bombasztikus is volt talán? Meglehet,
ám inkább ilyen művet ilyen jó fölfogás-
ban tűzzön műsorára a Szegedi Szabad-téri
Színpad igazgatósága, semmint közepes
színvonalú külföldi művészekkel előadott
népszerű operát.

Giuseppe Verdi: Rigoletto (Szegedi Szabadtéri
Játékok)

Szövegét Victor Hugo A király mulat című
drámája alapján F. M. Piave írta. Díszlet: Szé-
kely László. Jelmez: Wieber Mariann. A ko-
reográfiákat tervezte és betanította: Tóth Sán-
dor. Karigazgató: Molnár László. Vezényel:
Oberfrank Géza. Rendezte: Békés András.

Szereplők: Kaludi Kaludov, Roberto Magri,
Szűcs Márta, Branislav Jatié, Szonda Eva,
Németh József, Gyimesi Kálmán, Réti Csaba,
Kenessey Gábor, Vámossy Éva, Vajda Júlia,
Erdélyi Erzsébet, Szakály Péter.

Andrew Lloyd Webber: Requiem (Szegedi
Szabadtéri Játékok)

Koreográfus: Novák Ferenc. Jelmez: Gom-
bár Mária. Látvány: Csikós Attila. Vezényel:
Pál Tamás. Rendezte: Koltay Gábor. Szerep-
lők: Pitti Katalin, B. Nagy János.

Tolcsvay László-Tolcsvay Béla: Magvar mise
(Szegedi Szabadtéri Játékok)

Forgatókönyv: Nemeskürty István. Drama-
turg: Müller Péter. Koreográfus: Novák Fe-
renc. Jelmez: Gombár Mária. Látvány: Csikós
Attila. Vezényel: Pál Tamás. Rendezte: Koltay
Gábor.

Szereplők: Pitti Katalin, Begányi Ferenc, ifj.
Csoóri Sándor, Demjén Ferenc, Tolcsvay
László, Vikidál Gyula, Gerdesits Ferenc, Por-
teleki László.

A nyomorultak (Szegedi Szabadtéri Játékok)
Victor Hugo regénye alapján írta: Main

Boublil és Claude-Michel Schönberg. Zene:
Claude-Michel Schönberg. Magyar szöveg:
Miklós Tibor. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez:
Horváth Kata. Koreográfus: Krámer György.
Dramaturg: Böhm György. Hangterv:
Dorozsmai Péter. A rendező munkatársa:
Tímár Béla. Rendezőasszisztens: Csabák
Margit. Zenei vezető: Várkonyi Mátyás.
Vezényel: Maklári László. Rendezte: Szinetár
Miklós.

Szereplők: Vikidál Gyula, Makrai Pál,
Szombathy Gyula-Csuha Lajos, Hámori Ildi-
kó, Nagy Anikó, Kováts Kriszta-Kútvölgyi
Erzsébet, Sasvári Sándor, Kaszás Attila, Csar-
nóy Zsuzsa f. h., Balogh Bodor Attila, Szinetár
Dóra-Fajkis Csilla, Arany Tamás-Domján
Róbert, Kreiter Éva, Bardóczy Attila, Borbély
Sándor, Homonyik Sándor, G. Szabó Sándor,
Petridisz Flrisztosz, Varga Rita, Kárpáti Zita,
Oláh Endre, Kispál Anita, Szabó Endre,
Csengeri Ottília, Misel Róbert, Meződi
József, Széki József, Dancsák Gyula, Imre
István, Bihari Zoltán, Rogácsi Péter, Zengő
Zsolt, Mirtse Réka, Forró István, Lukácsi
József, Ulmann Zsuzsa, Udvarias Anna,
Pintács Viktória.

PÓR ANNA

Boszorkányok, varázslatok

Néptáncgála Szegeden

Erősen csalódik, aki a cím alapján bo-
szorkányperről szóló vagy népi hiedelmet
feltáró drámát, pantomimet vár. De aki a
Dóm tér adta különös lehetőségeket
értékesítő, a „genius loci"-t játékos ösz-
tönnel, színpadi tudással megragadó ze-
nés-táncos forgatagnak, tíz nemzet folk-
lórjának és az egészet vezető rátermett
fiatal színészek szép, csengő beszédének,
hiteles táncának örülni tud, az önfeledten
tapsol. Szó szerint ez történt, amikor a
záporozó esőben ernyők alá bújva ma-
kacsul kitartó zsúfolt nézőtér előtt a nej-
lonkendő alatt játszó muzsikusok, bőrig
ázó táncosok teljes elszánással addig
folytatták az előadást, míg végül egyórai
késéssel, éjféltájban csillagos ég alatt üte-
mes taps közepette kellett többször is-
mételni az ellenállhatatlan finálét. A
többemeletes, hatalmas színpadot el-
árasztva tíz országból verbuvált ötszáz
táncos nemzeti viseletében járta a Szeged
környéki táncokat, a tápéi „darudübögőst"
és a dél-alföldi lassút, az élen Bubik István
(Ördögűző István) és párja Ráckevei Anna
(Harmatszedő Anna). Robusztus táncuk
felszabadult eufóriája átsugárzott az óriási
téren.

Az égiháborúval szemben csatát nyerő
győztes hadvezér végső soron Novák Fe-
renc volt, aki ezúttal rendező-koreográ-
fusként szerepel a színlapon. Az ő ötlete
alapján írta a darabot Polner Zoltán, a
Szeged-Makó környéki hiedelemvilág jó
ismerője. A zenét Rossa István jegyzi.

Szegeden a kétévenként megismételt
nemzetközi szakszervezeti néptáncfesz-
tiválok hagyományává alakult, hogy No-
vák Ferenc egy-egy népszokás, téma
(lakodalom, szüret, aratás stb.) köré cso-
portosítja a nemzetközi folklórtalálkozót,
egy táncos tehetségű fiatal színészre bízva
a dramatikus összekötő szöveget.
(Legutóbb, két év előtt Hegedűs D. Géza
volt a Hegyen-völgyön lakodalom színész
szólistája.) Most ismét új ötlet kellett.
Csakugyan a „levegőben" volt a helyszín
adta téma, a „szegedi boszorkány". Az
utolsó perekről szóló jegyzőkönyv fellel-
hető a szegedi levéltárban; babonák,
hiedelmek, ördögűzés nyomait őrzi még
néhol mindmáig a falvak mélyén a népi
emlékezet.

Polner Zoltán két évtizedes gyűjtő-
munkájára (Föld szülte fáját, Szeged, 1978
és Eganyám, földanyám, Makó, 1985),
ráolvasások, hiedelemmondák, varázs-
szertartások egész tárházára, valamint a
gyűjtő saját verseire támaszkodhatott a
forgatókönyv. A keretjáték minimális
drámai magját alkotó egyszerű mese rö-
viden ennyi: a boszorkány elválasztja a
szerelmeseket (Istvánt és Annát), mert
magának kívánja a legényt. Az ezernyi
varázslaton, akadályon győzedelmeskedik
végül a szerelem, a boszorkányt el-égetik.
Ebből az alap-mesemotívumból nyilván
sokféle drámát lehet szerkeszteni, akár az
Árgirus-históriától a Csongor és Tündéig
ívelő színjátékot lehet építeni, illetve
lehetne, amennyiben a szerző maga
szerkesztené a megfelelő „makámokat",
építőköveket a színdarabhoz. De ezúttal
korántsem erről volt szó, nem ez volt a
kiindulás Novák Ferenc számára, hanem
a meghívott külföldi (lengyel, román,
jugoszláv, német, cseh, francia, ciprusi,
bolgár, szovjet lettországi) együttesek
eleve meglévő műsoraiból kellett a
rendezőnek a témakörhöz némileg
kapcsolódó népszokásokat, pogány
hiedelemrítusok nyomait őrző maszkás
táncokat vagy más „ördögűző" játékokat
kiválasztania, hogy azután ezek alkossák
a boszorkány varázsolta akadályokat, ame-
lyek között Ördögűző István mindenkor ke-
resi, megtalálja és újabb varázslattal ismét
elveszti-megleli Harmatszedő Annáját.

A mesefonal így nyilvánvalóan, meg-
vallottan csak a kissé véletlenszerűen
összekerülő képek laza egységbe fonását,
keretjátékát szolgálhatja. Persze ehhez a
„gombhoz a kabát" szerkesztéshez jó adag
játékos ötlet, kipróbált színpadi gyakorlat
kell, hogy az olykor alig összeillő
mozaikokat valamilyen mulatságos, ijesz-
tő elemmel kapcsolja a történet sodrásába
a koreográfus. Esetleg éppen az állat-
maszkákkal felvonuló cseh karnevál lován
keresztbe fektetve hurcolja el az Anna
leányzót a vörös leplekben sürgölődő, a
fel-felcsapó lángok között üvöltögető
boszorkány (Juhász Róza). Jól pereg a
biztos kézzel vezetett játék. Szépek a tán-
cok, élvezetes a zene és ének. Tehetséges
koreográfusok egész stábja vett részt a
rendező vezényelte monstre produkcióban.
Remekül játszik a háttér. Végre nem
öltöztették fel a dóm homlokzatát. Szin-te
beleötvöződő hálóra erősített varázs-
jelképek: halálfejek, kígyók, szörnyek fö-
lött emelkedik ki a központi Mária-szobor.
Fehér Miklós néhány jelzéssel meg-oldott,
szellemes színpadképe révén így


