
beszélgetéseire. A darabnak természe-
tesen nem az a hibája, hogy ilyenformán
nehezen sorolható a „mond' kategóriájába
(ez legyen a legnagyobb baja!), hanem
hogy nem dráma, inkább bűnlajtsrom.
Bűnlajstroma mindazoknak a szemé-
lyeknek és tényezőknek, akik-amelyek
Viszockij halálának okozói, de ez eset-
ben arctalanok, indokok, érvek nélkü-
liek, megismerhetetlenek maradnak. Vi-
szockijnak nincsenek drámai ellenfelei,
még képzeletben sem, s közhelyeken és
jobbára ismert tényeken kívül nemigen
tudunk meg többet halálának valóságos
okairól, körülményeiről. A képlet túlsá-
gosan tiszta volt, és tiszta is maradt, a
drámai feldolgozás látható legcsekélyebb
igénye nélkül. A mű gyakorlatilag két
részre szakad; az öltözőben zajló jelene-
tekre, ahol is megtudjuk, hogy Viszockijt
átmenetileg eltiltották a színpadtól, hogy a
fiát évek óta nem látta, hogy iszik. . .; és a
Bizottság előtt elénekelt dalokra, ame-
lyek előadását természetesen nem enge-
délyezik, de amelyek sokkal többet mon-
danak Viszockijról, mint maga a darab.
Ez a része az előadásnak mellbe vágó,
megrendítő, mert a dalok rólunk, a mi
világunkról is szólnak. Ezt kellene a da-
rab egészének is tennie, és tehetné is,
hiszen a történet lehetne éppen modell-
értékű. Igy inkább csak ürügynek látszik
arra, hogy a dalok megszólalhassanak
Hegedűs D. Géza valóban felkavaró tol-
mácsolásában. S ha az előadás ennél még-
is több tud lenni, az csakis neki, az ő
sugárzó személyiségének, színészi intel-
ligenciájának köszönhető, annak, hogy
érzékeltetni tudja a ki nem mondottat, a
meg sem írottat, a figurában az embert.

S azt hiszem, tulajdonképpen ez az,
amitől a szöveg - akár monodráma, akár
színpadra adaptált próza vagy költészet -
színházzá válhat: a színész személyisége,
világteremtő képessége. Az a képessége,
hogy, ha kell - Gábor Miklós mondta
egyszer -, el tudja játszani akár a
holdvilágot is; hogy ha bejön a szín-
padra, rá kelljen figyelnem, hogy hatal-
mába tudjon keríteni, hogy elhiggyek
neki mindent, amit el akar hitetni velem,
vagyis hogy Színész legyen.' S ennek
egyik legbiztosabb próbatétele kétségte-
lenül a monodráma előadása, az egysze-
mélyes színház, vagy nevezzük, aminek
tetszik (nem tudom, összejönne-e egy
szemlére való, szigorúbb műfaji megkö-
töttségek mellett): csodát teremteni tár-
sak, csapat nélkül, négyszemközt a kö-
zönséggel.

GÁBOR ISTVÁN

Jegyzetek
vidéki operaelőadásokról

Budapesten kívül ma már négy helyen
játszanak állandóan operát: Debrecen-
ben, Szegeden, Pécsett és újabban Győ-
rött, s hozzájuk csatlakozik állandó tájo-
lással, időnkénti fővárosi bemutatkozás-
sal a Népszínház operaegyüttese. Az el-
múlt szezonban mindegyik társulatnak
láttam egy-egy előadását. Hadd jegyez-
zem meg elöljáróban: az elmúlt szezon-
ban valamennyi társulat a biztonsági
műsorpolitikára törekedett, Pécset ki-
véve, ahol újjávarázsolva, kamarazenei
hangszerelésben mutatták be Farkas Fe-
renc bűbájos vígoperáját, A bűvös szek-
rényt. Eredeti bemutatóról, horribile dictu
magyar mű premierjéről tehát nem be-
szélhetünk. Tovatűnni látszik az az idő,
amikor Vántus István, Szokolay Sándor
operáiért érdemes volt Szegedre, Ránki
György A holdbéli csónakosáért Győrbe,
Janacek-műért Pécsre, Menottiért vagy
Petrovics Emil két színpadi kompozíció-
jáért Debrecenbe menni. Most már egy-
re inkább csak a jól ismert operák ki-
emelkedő előadásaiért vagy egy-egy ki-
váló énekesi produkcióért utazunk vala-
hová. Ilyen pedig mindenütt akad: pél-
dául a debreceni Don Carlosban Tréfás
György II. Fülöpje és Pelle Erzsébet
Erzsébetje, Szegeden Németh József Igor
hercege és Misura Zsuzsa Jaroszlavnája,
Pécsett Csáki Ágnes Zulejkája A bűvös
szekrényben, Győrött Bede Fazekas Csaba
kettős szerepvállalása a Parasztbecsü-
letben és a Bajazzókban, a Népszínház
operarészlegének Márta-előadásán Zalai
Lídia dekoratív Ladyje.

Farkas Ferenc vígoperáját kivéve vala-
mennyi opera nagy színpadot és jelenté-
keny létszámú énekesi gárdát igényel,
ami gazdaságilag bizonyára nem kedvez e
társulatoknak, ám a közönség látvány-
igényét elsősorban az ilyen típusú mű-
vekkel lehet kielégíteni. A Márta és A
bűvös szekrény más és más okokból nem
ebbe a kategóriába tartozik, de erről
külön szeretnék még szólni.

Nem a legszerencsésebb csillagzat alatt
született meg Verdi Don Carlosának elő-
adása a debreceni Csokonai Színházban.

A színház igazgatója és állandó opera-
rendezője, Kertész Gyula váratlanul
meg-betegedett, és a vélhetően már
fölvázolt produkciót vendégként
Horváth Zoltán-nak kellett átvennie.
Márpedig Verdinek ez a középső
periódusából származó, második
úgynevezett párizsi operája rend-kívül
nagy követelményeket támaszt a
rendezővel szemben. Már önmagában az
a tény, hogy jelenleg hét változata
ismeretes - ennyi variációról egyetlen
más Verdi-műnél sem tudunk -, érzékel-
teti, mennyire foglalkoztatta Verdit a
XVI. század második felében Spanyolor-
szágban játszódó, Schiller földolgozta
történet. A szabadságnak ez a tiszta szí-
vű harcosa, aki oly sokszor szállt síkra
műveiben is az emberi jogokért, a Don
Carlosban ásott talán a legmélyebbre e
kérdésben.

Miután e műnek legalább annyi rétege
van, mint ahány földolgozása, érthetően
sokféle megoldást kínál a rendezőnek is.
Láttam már budapesti előadását, ame-
lyen a mindenünnen leselkedő kérnek,
besúgók hada lepte el a színpadnak
szinte valamennyi hasadékát. A szófiai
Nemzeti Színház kissé didaktikusra sike-
rült produkciójában a szabadság eszméje
uralta az egész játékot, a moszkvai
Kongresszusi Palotában a Nagyszínház
művészeinek előadásában a vérengzés
dominált, amelynek drámai csúcspontja
az autodaféjelenet volt. Nem szeretnék
utólag belemagyarázni bármit is ebbe a
rendezésbe, de erre az időre esett
Ljubimov Taganka Színházának a
fénykora is, s az ottani előadások
szelleme sokban rokonítható volt az
általam látott Don Carlosszal. Nos,
Debrecenben mindebből nagyon kevés
jön át a rivaldán. Horváth Zoltán nem
döntötte el - vagy tételezzük föl jó
szándékúan: nem is volt módja, ideje
eldönteni -, hogy mit is akar ezzel a
produkcióval mondani. Itt a zene üte-
mére kijönnek, hatásvadászóan énekel-
nek a szereplők, és a legtöbbjük - a már
említett két művészt kivéve - valószínű-
leg nem is tisztázta teljes mértékben
önmagában, hogy milyen eszmét testesít
meg. Enélkül azonban ez a Verdi-mű
inkább csak ismert és gyönyörű dallamok
füzére, szellemi kisugárzás nélkül.

A szabadság eszméje hatja át Borodin-
nak torzóban maradt, a kortárs Rimszkij-
Korszakov és Glazunov által befejezett
Igor hercegét. Ebben ugyan a szerelem
alárendelt szerepet játszik, ám a hősnek



az adott szó megtartása és a menekülés
közötti dilemmája furcsa módon rímel a
Don Carlos egyik legfontosabb motívu-
mára. Ott Posa márki áll választás előtt,
hogy a flandriai nép szabadságát szolgál-
ja-e, vagy behódoljon az őt megnyerni kí-
vánó spanyol udvarnak; az Igor hercegben a
kérdés úgy vetődik föl, hogy a hős, rab-
tartójának tett ígéretét megszegve, elme-
nekülhet-e, hogy harcosainak élére álljon.

Azzal a ténnyel, hogy az Igor herceg
rétegei között központi helyet foglal el a
lélektani jellemzés, Vagyim Mikov, a
moszkvai Nagyszínház művésze, a szegedi
előadás vendégrendezője szemmel
láthatóan nem sokat törődött. Ő inkább arra
törekedett, hogy a magyar közönség egy
látványosan előadott, szép orosz operában
gyönyörködjék. Ezért vélhetően figyelmen
kívül hagyta Nyesztyerenkónak akkor már
Szovjetunió-szerte köz-kézen forgó,
magyarul Kerényi Mária összeállításában
Tűnődés a mesterségről címmel megjelent
könyvét, amelyben bőséges elemzés
található a két főszereplőről, Igorról és
Koncsak kánról, akiket a kiváló szovjet
basszista sokszor megszemélyesített. Így a
szegedi előadáson csak az összbenyomás
kedvező. Itt a sok színes, látványos, nagy
felületű tabló a meghatározó, és nem az a
válaszút, amely elé Igor, majd a szökését
fölfedező Koncsak kán kerül.

A pécsi Nemzeti Színház sajátos helyzet-
ben van, amint erről egyebek között a
SZÍNHÁZ hasábjain is beszámoltam már.
Debrecen és Szeged után ezt a teátrumot is
átépítik, ezért az operatársulatnak meg kell
elégednie a kamarahelyiséggel - ahol
legutóbb például a Toscát hangverseny-
szerű előadásban mutatták be -, vagy az
ennél jóval kisebb háziszínpaddal. Ez a
terem azonban mindenre inkább alkalmas,
mint operajátékra. A zenekar, még ha oly
kis létszámú is, mint Farkas Ferenc
művénél, a nézőtérrel egy magasságban
muzsikál, a karmesternek pedig jobb
megoldás híján a széksorok között
botorkálva kell helyét elfoglalnia. Annál
dicséretesebb a zenei vezetésnek és a
rendezésnek az a törekvése, hogy a helyi-
séghez illő kamaraoperát vegyen elő,
méghozzá olyat, amely valósággal fölfe-
dezésszámba megy. Az 1942-ben az Ope-
raházban bemutatott A bűvös szekrény
angyalian bájos története az Ezeregy-
éjszaka egyik jól ismert epizódján alapul.
A Kunszery Gyula által írt librettó meg-
felelő zenei földolgozóra lelt Farkas

A Don Carlos a debreceni Csokonai Színházban (Mohos Nagy Éva és Albert Miklós)

Flotow Mártája a Népszínházban (Bihari Tóth Zsuzsa, Nagy János és Zalai Lídia)



Ferencben, aki operettekben és más mű-
fajokban is becsült humorát talán itt csil-
lantja meg először és a legtöbb kedves-
séggel. A rövid mű szerepeinek karakte-
risztikus ereje a komponistát is e figurák
meghitt zenei jellemzésére késztette.

Később beérett színpadismerete a szer-
zőt már ebben a viszonylag korai művé-
ben is arra sarkallta, hogy a rendező hely-
zetét e zenei jellemzéssel megkönnyítse.
Éry-Kovács András, akinek a tavalyi sze-
gedi operafesztiválon bemutatott pécsi
Figaro házassága-rendezését díjjal hono-
rálta a zsűri, most megmutatja, hogy
mennyi leleményre és egyszersmind kény-
szerű kompromisszumra késztet a hely-
szűke. Nagy találékonysággal tervezett A
bűvös szekrényhez olyan díszletet, amely-
nek szekrényében a szép Zulejkára áhtozö
öreg bakkecskék rendre elférnek. A
humor leghatásosabb, ízléssel megválo-
gatott eszközeivel élve a rendező a két-
felvonásos vígopera szereplőitől itt, a
nézők közelében egyfajta természetes-nek
tetsző, szolid és könnyedén játékos
kamarastílust kívánt meg. Az előadást,
amelynek kedvéért a zeneszerző tizen-
három hangszerre írta át eredetileg több
muzsikusra komponált vígoperáját, iga-
zán csak az értékeiben, aki ismeri ezt a
szobaméretű kamarahelyiséget. Könnyű
volna persze egy vállrándítással
figyelmen kívül hagyni e tényt, és azt
mondani, hogy akkor nem kell operát ját-
szani. Igen ám, de mi történjék a társulat
tehetséges tagjaival, akiknek most már a
megváltozott gazdasági körülmények mi-
att színházat változtatniok sem nagyon
lehet? És éppen Debrecen és Szeged pél-
dája mutatta meg, mennyire fontos vál-
ságos helyzetben átmenteni az operatár-
sulatot jobb időkre. Ha ennek a két
városnak sikerült, Pécsett is sikerülnie
kell. És ebben egyebek között jeles sze-
repe lehet az Éry-Kovács András rendezte
Farkas Ferenc-vígoperának is.

Szinte valamennyi operát játszó társulat
állandó repertoárdarabját, a páros iker-
csillagot, Mascagni Parasztbecsületét és
Leoncavalio Bajazzókját vitte színre a
győri Kisfaludy Színház, Nem először
dicsérem meg őket azért a törekvésükért,
hogy népszerű operákkal kívánnak kö-
zönséget toborozni ott, ahol a dalművek
előadásának nagyon csekély hagyományai
vannak, akkor is inkább vendégjátékok
formájában. A világútlevéliel azonban
még inkább megnehezedett a győri társulat
helyzete: némi valuta birtoká-

Balla Ica és Tas Ildikó a győri Parasztbecsületben

Bede Fazekas Csaba és Györgyfi József a győri Bajazzókban



ban a helybéli értelmiségiek - és gondo-
lom, az ifjúság mellett itt is ők alkotják
az operanézők zömét - másfél óra alatt
Bécsben lehetnek, ott megnéznek egy
opera-előadást, és még éjszaka haza is
térhetnek.

Érthető, hogy Győrnek ily módon
nem-csak a honi társulatokkal, hanem a
bécsiekkel is föl kell vennie a versenyt.
Igaz, utaltam már egy sikeres kísérle-
tükre, a Weöres Sándor drámája alapján
komponált Ránki György-operára, A
hold-béli csónakosra, ám a hangsúlyt a
vezetés inkább azokra a népszerű
operákra teszi, amelyeknek színpadi és
zenei kivitele versenyképes lehet. Így
láthattam jól sikerült előadást például a
Bánk bánból, a

Bohém életből vagy a Carmenből, és ezek-
hez méltóképpen társult most Mascagni
és Leoncavallo műve.

Színre vitelükhöz a legtöbb feltétel
adott. A tágas színpad jó lehetőséget
kínál a nagy statisztériát igénylő operák-
hoz. A produkcióhoz szükséges énekkart
is előteremti nem kevés ügyeskedéssel a
színház, néhány énekesük is jó színvona-
lat képvisel. Bor József már többször
méltatott törekvése a realisztikus, álmo-
dernkedéstől és belemagyarázástól ide-
genkedő előadásra mind a Parasztbecsü-
letben, mind a Bajazzókban ezúttal is
kitűnően kamatozott. Széles ívű tömeg-
jelenetein belül az emberi tettek mozga-
tórugóinak pszichológiai indoklására is

sor került. A drámai hevületnek a tragi-
kus végkifejletig való fokozása jól mu-
tatja Bor Józsefnek azt a szándékát, hogy
a mű és az előadás közé, újabb divatokat
majmolva, ne önmagát állítsa, hanem a
játékot hagyja életre kelni és továbbfej-
lődni.

Akárcsak a Don Carlos Debrecenben,
Flotow Mártája is tíz év elteltével került
ismét színpadra a Népszínházban. Azóta
valamicskét javult a helyzet, megnöve-
kedett a társulat és a zenekar létszáma,
ám az énekesek most is rémhistóriába
illő történeteket mondtak el arról, hol és
milyen körülmények között kell próbál-
niok. Éz kétségkívül nem használ a vidé-
ki utazásokkal amúgy is megterhelt ideg-
rendszernek, arról nem beszélve, hogy
többször került már vészhelyzetbe ez a
tehetséges, szívós elszántságú kisded ze-
nés társulat.

Flotownak, a porosz származású, majd
Párizsban letelepedett komponistának a
német romantikát franciás bájjal,
könnyedséggel ötvöző muzsikája vérbeli
vígoperai zene. Mintha Lortzing gáláns
dallamai egyesülnének a Flotow idejé-
ben még kezdő komponistaként ismert
Offenbach frivol és csinos melódiáival.
Üde, könnyed, olykor szentimentaliz-
musba hajló az egész opera, amely ezút-
tal Kern Aurél fordítása alapján Veress
Miklós költői átiratában hallható.

Kertész László nem először bizonyítja
élénk érdeklődését a vígoperák iránt;
legutóbb A párizsi élet című Offenbach-
operettben láthattuk ennek jelét, de
ugyanez kiderült Smetana Az eladott
menyasszonyának és más műveknek a
rendezéséből is. Törekvése a nézők fan-
táziájának megmozgatására most jól kö-
vethető nyomon a Márta esetében. Mert
ez a csacska történet - igaz, néhány kivé-
teltől eltekintve mely opera története
nem az? - jó lehetőséget kínál ahhoz,
hogy nézők és szereplők képzeletét szár-
nyára vegye. És Kertész Lászlónak ebből
a szempontból szerencséje van, mert a
legtöbb közreműködő színészként is
helytáll, ami nem mindegyik zenés tár-
sulatról mondható el. Itt azonban a pa-
rányi színpadon, amely - gondolom - a
tájelőadások során még a Józsefvárosi
Színház méreteinél is jobban összezsu-
gorodik, olyan stílust kell kialakítani,
amelyik intim közelségbe hozza a cse-
lekményt, Akárcsak a pécsi, ez az elő-
adás is megbírkózott a feladattal, azzal a
különbséggel, hogy Kertész László ren-

Jelenet Farkas Ferenc A bűvös szekrény című operájának pécsi előadásából (Csáki Ágnes és
Marczis Demeter) (Tér István felvétele)



dezésében olykor még ott munkál, régi,
rossz beidegződésként, a túljátszásra ser-
kentés, az agyonmagyarázás, ami A bűvös
szekrényre aligha vonatkozik. A Nép-
színház tőrendezője azonban egy-egy
gyors csavarintással úrrá lesz a maníro-
kon, és néhány kedves ötletével, például a
bábjáték ismételt alkalmazásával ör-
vendezteti meg a hálás nézőket.

A zenei megvalósítás kivétel nélkül jó
kezekben van az említett előadásokon,
ami arról is tanúskodik, hogy Magyaror-
szág vidéki kulturális centrumai zeneka-
raik színvonalát és karmestereik képzett-
ségét, rátermettségét tekintve is megerő-
södtek. Közülük Oberfrank Géza a hiva-
tás legtapasztaltabb mestere, akinek egye-
bek között a berlini Komische Operben
sikerült jelentékeny tapasztalatokra szert
tennie. Megérződik ez vezetői munkáján,
amelyet olykor bírálat ér ugyan, ám a
nézőt és főképpen a kritikust ez nem
érdekelheti igazán. Vaszy Viktor is zenei
diktátor volt ugyanebben a színházban -
talán nem bántom meg emlékét ennek
fölemlítésével -, ám a közönség csak azt
tapasztalhatta, hogy gyakorta kiváló ope-
ra-előadásokban gyönyörködhet. Igy van
Oberfrank Gézánál is, aki a Borodin-opera
zenei megvalósításában - megjegyzendő,
hogy a mű szövegét is ő fordította újra,
jól énekelhető, magyaros prozódiával - a
legkisebb árnyalatokra is ügyelve
remekel. Színpad és zenekar összhangját
kiváló érzékkel teremti meg, még ha oly-
kor az is az érzésem, hogy kissé hajszolt
tempót diktál a műnek, és a zenekar
elnyomja néha a szereplők énekét.

Hasonlóan jót mondhatok el Szabó
Lászlóról, aki háromévi megszakítással
immár negyedszázada a debreceni ope-
ratársulat, később az itt is játszó debreceni
MÁV Szimfonikusok karnagya, majd
zeneigazgatója. Szabó László vérbeli ope-
radirigens, aki ugyanúgy szerelmese en-
nek a műfajnak, mint Oberfrank. Szinte
megszállottan közvetíti Verdi dallamait a
közönséghez, érzékenyen élve bele magát
a csodálatos muzsikába. A debreceni
zenekarnál még szembetűnőbb a fejlődés;
némely szólam tiszta játéka külön is
örömet szerzett. Ugyancsak nagy fejlődés
tapasztalható Győrött is, ahol egy jóval
később keletkezett és viszonylag
kevesebb hagyományra tá- maszkodó
zenekar játszik az opera-eiő

adásokon. Itt is örvendetes a színvonal
produkcióról produkcióra tapasztalható
emelkedése mind a zenekarban, mind a
vidéki társulathoz mérten meglehetősen
nagy létszámú kórusban. Erre a két
együttesre - ha közülük az énekkar való-
színűleg alkalmilag verbuválódik is - ér-
demes és lehet építeni. Ezt teszi Csata
Benedek is, aki korábbi elmarasztaló meg-
jegyzéseinket megcáfolva, most Mas-
cagni és Leoncavallo operáiban érzelem-
gazdag, lírától és romantikától átfűtött
muzsikát közvetített.

É sorok írója nem vállalkozik arra,
hogy a pécsi A bűvös szekrény előadásá-
nak zenei megvalósítását hitelt érdem-
lően megítélje. A tizenhárom tagú együt-
tes a kis teremben a nézőtől karnyújtás-
nyira játszik, és már csak akusztikai
okokból sem lehet megfelelően értékel-
ni, legföljebb a hősies helytállásért di-
csérhető, meg azért, hogy vállalta ezt a
hálátlan feladatot, Hirsch Bence zenei
irányításával. Annyi azonban biztonság-
gal állítható, hogy a tizenhárom tagú
együttes tisztán és megbízhatóan játszik,
mert nincs olyan rossz akusztikájú te-
rem, amelyben ez ne érződnék meg.

A Népszínház zenekara nem a legjobb
erőkből verbuválódik, és ismerve gond-
jaikat, ezen nem is lehet csodálkozni.
Kevés köztük a magas színvonalon játszó
muzsikus, és László Endre betanító, kar-
mesteri munkáját dicseri, hogy kirívó
hibákról nem beszélhetünk, legföljebb
kisebb pontatlanságokról. És hogy meg-
felelő teltételek mellett állandó karmes-
terük igazi operai légkört is tud terem-
teni, arra jó ,,példa a tavalyi NSZK-beli
és svájci turné, ahol ezt személyesen ta

pasztalhattam Az ezred lánya című Doni-
zetti-mű előadásain.

Az opera-előadás - főképpen vidéken - a
színpadon és azon belül is az énekese-
ken át teljesedik ki. Azért hangsúlyozom
ezúttal elveim ellenére a vidék szót, mert
az Állami Operaházban természetes je-
lenség, hogy valaki a kiváló állandó vagy
a híres külföldi karmester kedvéért ül be a
nézőtérre. Semmiképpen sem kívánom
ezzel kisebbíteni a budapesti dalszínhá-
zon kívül működő dirigensek érdemeit,
de ott a hallgatóságnak viszonylag cse-
kély a választási lehetősége; akár tetszik,
akár nem, estéről estére egy, legföljebb
két művész vezénylését hallhatja. Az
már megszokott jelenség, hogy Gregor
József, Németh József, Tréfás György,
Bede Fazekas Csaba, Marczis Demeter,
Misura Zsuzsa, Pelle Erzsébet, Tas Ildi-
kó vagy Csáki Ágnes kedvéért vált jegyet
az előadásra.

Ébből a szempontból mindaz öt társu-
lat jelentékeny erőkkel is rendelkezik. Is -
írom, mert bizony a kis létszám nemegy-
szer megalkuvásra készteti a színház
zenei vezetését. Nem vonatkozik ez a
már említett Tréfás Györgyre, aki II. Fü-
löpként valósággal márványból faragja ki
ezt a roppant bonyolult, ambivalens ér-
zelmi világú magányos despotát. Hang-
jának szépsége vetekedik játékának szi-
lárdan fölépített hegyvonulatával; Deb-
recen öröme, hogy a városban ilyen
művész is található. A címszerepben
Sebastian Gonzalesnek inkább csak hő-
sies színezetű, főképpen lírai tenorjáról
mondhatunk hasonlót, játékáról kevés-

Az Igor herceg a szegedi Nemzeti Színházban (előtérben Misura Zsuzsa)



bé. Egy rossz vagy rosszul kijárt iskola
tagja ő, ahol a színészi mesterségnek a
legelemibb fogásait sem sikerült elsajátí-
tania. Gondosabb rendezéssel talán le-
hetne valamicskét ezen segíteni, akár-
csak a Posát játszó Kertész Tamás eseté-
ben: alakítása hangilag kevesebb problé-
mát vet föl, mint színészi játéka, amely-
ben meglehetősen sok a manír és az előre
gyártott elemekből összeálló sablon.
Wagner Lajosnak sem sikerült teljes
mértékben érzékeltetnie, hogy a világi
hatalom fölé magasodván a spanyol ink-
vizíció legerősebb képviselője; mellesleg
éppen ez az a pont, ahol minden erősza-
koltság nélkül mondhatott volna valamit
az előadás napjaink nézőinek is. Ennél
több örömet szerez alakításával és éne-
kével Erzsébetként Pelle Erzsébet, aki-
nek hangja gyönyörűen szárnyal az együt-
tesekben és áriáiban. Jól illeszkedik ehhez
az alakításhoz Balatoni Éva, aki Eboliként
az intrikus és szerelmes nőt egyazon hőfo-
kon hozza elénk; kezdetben talán kissé
még keresi helyét az operában, majd a
második kerti jelenetben jobban magára
talál.

A szegedi Igor herceg-előadás cím-
szerepét igen magas színvonalon énekli-
játssza Németh József, akinek több ki-
váló alakításáról adhattam már számot,
főképpen az utóbbi években. Igorja kife-
jezi a hős válságát és az őt fenyegető
meghasonlást, amit hangilag is szépen
érzékeltet. Kiváló partnere felesége, Ja-
roszlavna szerepében Misura Zsuzsa, aki
csodálatosan szépen zengő drámai szop-
rán hang birtokosa. Játéka nem tart lépést
ezzel az énekléssel, bár láttunk már példát
- éppen itt, Szegeden -, amikor sikerült a
rendezés segítségével úrrá lennie színészi
teljesítményének korlátain. Szerencsére
ez a szerep nem kíván olyan különleges
megoldásokat, melyek hiánya miatt
háttérbe szorulna a hang mély tüzű
drámaisága, a zenei megformálás
megkapó szépsége. Ugyanez a szépség
jellemzi Gregor József alakítását Koncsak
kánként. Jóllehet szerepértelmezésével
vitába lehetne szállni, ám észrevehető,
hogy ez a kitűnő művész végiggondolta
és mélyen át is éli az alakot, és
viszonylag csekély terjedelmű szerepébe
belesűríti a vezér egész sorsát. Soskó
András élvezetes lírai tenorja, Andrejcsik
István, Juhász József és különösen
Erdélyi Erzsébet esztétikai örömet is
szerző játéka-éneke kelt még figyelmet az
előadásban, melynek kapcsán külön kell
szólni az újjáalakult Szegedi Balett-ről,
amely Harangozó Gyula joggal klasz-

szikusnak mondható koreográfiájára ma-
gas színvonalon adja elő a híres és méltán
népszerű poloveci táncokat.

Pécsett Csáki Ágnes okosan megfor-
mált, bájos és pikáns alakítása érdemel
külön kiemelést A bűvös szekrény elő-
adásában, amelyben a Zulejka kegyeire
ácsingózó férfiakat egy-egy jellegzetes
vonással Marczis Demeter, Egri Sándor
és Kuncz László keltik életre. Szerepeiket
ügyesen színezi át a rendezés jóvoltából
az a három odaliszk - és nem obeliszk,
ahogyan ez lapomban, a Magyar
Nemzetben megjelent -, akik szoros egyet-
értésben kommentálják a cselekményt, és
jóízűen kacagnak a három himpellér
fölsülésén.

A Parasztbecsület és a Bajazzók győri
előadásán Bede Fazekas Csaba vállalta azt
a ritka bravúrt, hogy mindkét opera bari-
tonfőszerepében föllépjen. Kitűnő hangi
díszpozícióban, színészi játéka teljes gaz-
dagságával hozta elénk a féltékeny Alfiót
és a bamba Toniót, akiket egyebek mel-
lett a bosszúvágy kapcsol össze - már
csak ezért is szerencsés ötlet a két operá-
ban ugyanazt az énekest szerepeltetni,
föltéve, ha akad rá vállalkozó. A már
többször dicsért és főképpen a Carmen
címszerepében remeklő Tas Ildikó alt
fekvésben énekelte Santuzza drámai dal-
lamait, őszinte átéléssel; főképpen a gyö-
nyörűen megoldott húsvéti jelenetben
csillogott. Rózsa Sándor Turriduként ez-
úttal nem mutatta azt a jó formáját,
amelyben korábban megismertük, de ez
lehet pillanatnyi indiszpozíció kérdése is.

Kitűnően játszotta el Nedda szerepét
Bellai Eszter, és különösen a színészileg
mindig komoly feladatot jelentő comme-
dia dell'arte-részben volt kiváló; hangja is
üdén és tisztán cseng. Így hát Győrött is
mindjobban megteremtődnek a feltételei
az igényes operajátszásnak, annak ellené-
re, hogy Canióként Györgyi József ezúttal
nem nyújtott elég meggyőző hangbeli
megoldást. Értékes lírai tenorját azonban
joggal becsüli a közönség, akkor is, ha szí-
nészi játéka sok kívánnivalót hagy maga
után. Itt szeretném azonban megjegyezni,
hogy mindezek a megállapítások elsősor-
ban a látott előadásra érvényesek; a recen-
zens nincs abban a helyzetben, mint a
budapesti előadásokról beszámoló némely
kollégája, akik több produkció ismereté-
ben alkothatnak véleményt.

Nem szívesen mondok kedvezőtlen íté-
letet a Népszínház Márta-előadásának
szereplőiről, már csak többször említett
mostoha és hányatott sorsuk miatt sem.
Annyi kétségtelen, hogy a főszerepet ala

kító Zalai Lídia nemcsak szemrevaló, mu-
tatós teremtés, hanem nagyon szépen is
énekel. Éz az énekesnő, aki máris sokat
tud az operaszínpadról, vélhetően e tár-
sulat egyik erőssége lesz, mindaddig, amíg
nem viszik el tőlük. Társalkodónőjét és
bizalmasát Bihari Tóth Zsuzsa alakítja, a
tőle megszokott megbízható színpadi
eszközökkel. Jobbára csak szép hangjával
és nem játékával tűnt ki az együttesből
Lionelként Gergely Csaba, társaként
pedig az ügyes Jánosi Péter. Nagy János,
Toldi Nagy Miklós, Németh József, a
hölgyszereplők közül pedig a bájos Laczi
Júlia és Sass Júlia emelhető ki a társulat
egészéből.

Végül néhány szót a színpadképekről és a
jelmezekről. A Don Carlos nagyon szép,
szemet gyönyörködtető kosztümjeit e
hivatás avatott művésze, Márk Tivadar
tervezte, míg a meglehetősen didaktikus,
a rácsokkal a börtön némaságát lapos
ötlettel érzékeltető díszletek el-gondolója
Piros Sándor volt. Bizonyára anyagi
megfontolások is szerepet játszottak
abban, hogy e szófukar színpadképek a
szegénység és nem a spanyol udvari
pompa benyomását keltették. Szegeden
az Igor hercegnek a rendezőhöz hasonlóan
vendégtervezői voltak, ugyancsak a
moszkvai Nagyszínházból: mind Viktor
Volszki hatásos és rendkívül esztétikus
díszletei, mind Rafael Volszki jelmezei
kellemesen és jó összbenyomást keltve
szolgálták az előadást.

Vata Emil számára egy szicíliai falu
főterének, illetve egy calabriai község ha-
tárának fölépítéséhez tágas tér állt ren-
delkezésére Győrött. Az azonos alapra
tervezett két díszlet a Parasztbecsületben
és a Bajazzókban kiváló alkalmat terem-
tett a rendezőnek és az énekeseknek is a
tragédia hiteles bemutatására. Ehhez
nagymértékben járultak hozzá Torday
Hajnalnak a fehér és fekete színeket
mindkét dalműben tetszetősen variáló
jelmezei.

Pécsett A bűvös szekrény színpadát a
rendező, Ery-Kovács András tervezte meg
ügyesen. A Márta számára Makai Péter
most is kiváló érzékkel rendezte be a teret
könnyen mozgatható színpadi esz-
közökkel, és hatásosan teremtette meg a
látvány illúzióját; Rimanóczy Yvonne
jelmezei pedig jó ízléssel vezetik be az
opera-előadásokban nem eléggé járatos
nézőket Flotow művének XVIII. század
eleji angol világába.


