
vul a szerelembe. Tordy Géza alakterem-
tése remeklés: mindvégig lehet rajta ne-
vetni, mégis tud tragédiát játszani a víg-
játékban, láttatni az etikailag mindig helyes
úton járó, de a gyakorlatban el-bukó,
esendő lényt.

Tordy mindvégig a „darabon belül"

marad, s minden akcióját belülről, tudati
vagy érzelmi folyamat eredménye-ként
indítja. Forlipopoli őrgrófja, Tahi Tóth
László néha függetleníti magát a darabtól,
s olykor a külsődleges eszközöktől sem
riad vissza. Miközben például a lovag a
gróffal vív vagy a fogadósnővel társalog, a
nézőtéren gyakran hullámzik végig a
sustorgás: „Nézd a Tahit!" A színész
vállalkozása roppant veszélyes, hajszál
híján merényletet is jelent a vígjáték
egésze, sőt a színész-kollektíva ellen. Úgy
véljük azonban, Tahi Tóth László nem
vétette el a ha-tárt, nem tolt minden és
mindenki elébe egy túlbohóckodott
karakterszerepet, hanem éppenséggel arra
volt képes, hogy - messze valós súlya fölé
emelve az őr-grófot - néha mozdulatokkal,
mimikával ő játsszon el egy tőle független
szituációt (például a vívójelenetet). Ezek-
ben a pillanatokban mindig visszatér a
darabba, amelyet - egy-egy poén, vicc,
magánszám kedvéért - néha elhagyni lát-
szik. Remélhetőleg ez a visszatérés a har-
mincadik előadás táján sem marad cl --s
akkor továbbra is nagyszerű karakter lesz
Tahi Tóth László őrgrófja.

A két színésznő és a szolga szerepével -
lévén koncepcióján lényegében kívül eső -
a rendező mostohán bánt. Hegedűs Géza
tehát a megszokott szolga: készséges is,
pimasz is, hallgatódzós is. A fő-iskolás
Bánfalvi Ágnes (Dejaniraként) eleinte
naiv-butuskán nem érti a dolgokat, de
aztán gyorsan belelendül a cél-irányos
kedveskedés mesterségébe. Tábori Nórát
nem zavarja, hogy szerepe kicsi; nem
zavarja, hogy Ortensiának semmi köze a
lovag és Mirandolina újszerűsített
viszonyához; Tábori Nóra Goldonit játszik.

Carlo Goldoni: Mirandolina (Vígszínház)
Rendezte: Marton László. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: jánoskúti Márta.

Szereplők: Tordy Géza, Tahi Tóth László,
Balázs Péter, Halász Judit, Tábori Nóra,
Bánfalvi Ágnes f.h., Szombathy Gyula,
Hegedűs Géza.

GÁBOR ISTVÁN

Gondolatok a szegedi
operai találkozóról

Három évvel ezelőtt Debrecenben ren-
dezték meg az első találkozót a vidéki
operatársulatok számára. A kezdeménye-
zést most a Szegedi Nemzeti Színház
folytatta: az idén május 25-29 között
találkozott a szegedi, a debreceni és a
pécsi együttes, valamint a Déryné Szín-
ház operarészlege. Összesen hat elő-adást
hallhatott a szakma és a szegedi
közönség. A szegediek játékában néhány
budapesti vendégművész közreműködé-
sével a Manon Lescaut-t, Vántus István
Aranykoporsóját és a Figaro házasságát, a
debreceniek produkciójaként a
Varázsfuvolát, a pécsiek bemutatójaként A
bűvös vadászt, a Déryné Színház
előadásában pedig Az eladott menyasszonyt.
(Zárójel-ben jegyzem meg, hogy egy
kivételével valamennyi előadásról közölt
már méltatást e folyóirat, Vántus István
operájáról pedig a SZÍNHÁZ-nak
ugyanebben a számában olvasható
beszámoló.) A zenés produkciókat
ismertető cikkekben szó esett néhány
olyan gondról is, amely

nehezíti a vidéki operajátszást, és ha is-
métlésnek hat is, elkerülhetetlen, hogy a
találkozó alkalmából rendezett két szak-
mai tanácskozást ismertetve ne említsek
meg újból egy-két megoldásra váró prob-
lémát.

Egységes zenekultúra

Mind az előadások, mind a tanácskozások
elsőként azt a nagyon fontos tapasztalatot
összegezték, hogy a vidéki opera-játszás
immár az egységes magyar zene-kultúra
szerves és elidegeníthetetlen része lett. A
vidékiség új, most már nem pejoratív
mellékzöngéjű fogalmáról a házigazda,
Giricz Mátyás, a Szegedi Nemzeti Színház
igazgatója beszélt nem titkolt
büszkeséggel - szavait a szegediek
előadásai mindenben megerősítették -, és
ezt a megváltozott tartalmú, csak te-
lepülésbeli különbséget jelző vidékiséget
hangsúlyozta pozitív előjellel Réti Csaba,
a szegedi színház vezető mű-vésze is.

Ahhoz azonban, hogy ez a korábban
már-már sértésnek számító fogalom ilyen
alapvető jelentésváltozáson menjen át - és
nemcsak a zenés, hanem a prózai
társulatoknál is -, a vidéki színházaknak
föl kellett nőniük a feladatokhoz. Egész
sor bemutató és felújítás jelzi, hogy ez a
folyamat hosszabb ideje sikeresen
megkezdődött, és azóta is tart

Jelenet Mozart: Figaro házassága című operájának szegedi előadásából
(Réti Gábor, Sinkó György, Gyimessy Kálmán és Turián Vilma) (Hernádi Oszkár felvétele)



Csak az utóbbi öt évet figyelembe véve
Szegeden például előadták Erkel Ferenc
Sarolta című vígoperáját, Massenet Ma-
nonját, Einemtől Az öreg hölgy látogatását,
Vántus István Aranykoporsóját, Pécsett a
Parasztbecsülettel együtt Ravel Pásztor-
óráját, a Hoffmann meséit, A bűvös vadászt,
Debrecenben Verditől az Ernanit és az
Attilát, Nicolaitól A windsori víg nőket,
Delibes-től a Lakmét. Ez a teljesség
igénye nélkül készült fölsorolás csak
azokat a műveket tartalmazza, amelyek
ősbemutatóként hangzottak el vidéken,

illetve nagyon hosszú ideje nem szere-
pelnek a budapesti Operaház műsorrend-
jén. De folytatni lehetne a sort sok olyan
felújítással, amely megerősíti azt a meg-
győződést, hogy a vidéki operakultúra
mostohább körülményei ellenére is meg-
érdemli az országos figyelmet.

A korábbi tapasztalatokon túl a mos-
tani fesztivál is bizonyította, hogy lét-
rejött és egyre jobban kibontakozik vi-
déken az a fajta ensemble-kultúra, amely a
szó valódi értelmében az együttes-játékra
helyezi a hangsúlyt, különc ének-

fenomének magamutogató produkciója
helyett. Ez semmiképpen sem jelenti azt,
hogy vidéken nem akadnak kitűnő mű-
vészek. Fölsorolásukat csak azért mel-
lőzöm - noha legalább tíz-tizenöt nevet
említhetnék -, mert félő, hogy bármelyi-
kük nevének elhagyása jogos érzékeny-
séget sértene. De egy énekest, Gregor
Józsefet mindenképpen meg kell említeni,
hiszen az ő különleges művészetét
nemcsak a hazai, hanem a külföldi kö-
zönség is jól ismeri, többek között a Pá-
rizsban nagydíjat nyert oratóriumlemezé-
ről. A vidéki operakultúra érdemei közé
tartozik az a korszerű rendezői törekvés is,
amely az operajátszás új útjait tárja föl a
nézők előtt, és ebben a műfajban
megalapozza az igazi népszínházat. Ezzel
szorosan összefügg némely előadás
modern zenei megfogalmazása, a művek
újraértelmezése.

Szomszédolás

Szememre vethető, hogy talán szebb is ez
a kép, mint amilyen a valóságban, hiszen a
vidéki operaművészek munkáját
kétségkívül nagyon sok nehézség aka-
dályozza még. Nincs például elegendő
utánpótlás sem a zenekarban és a kórus-
ban, sem pedig a magánénekeseknél. Jel-
lemző példa erre, hogy Pécsett tíz zene-
kari, Szegeden hat énekkari állás van be-
töltetlenül. Hiányzanak a táncosok is,
Szeged például hosszú ideje nem kapott
utánpótlást az Állami Balettintézettől, és
jelenleg a tizenöt tánckari tagból mind-
össze három a férfitáncos.

A vidéki művésznek kevés a lehetősége
arra, hogy másokkal összemérje
teljesítményét. Nagyon ritka alkalom
adódik a vendégjátékra egyénileg is, és
szinte egyáltalán nincs rá mód csoporto-
san. Nem ismerik tehát egymás munkáját
a vidéken élő muzsikusok, és jellegzetes
példaként említhetem meg, hogy a szegedi
előadásokat követő fogadásokon több
énekes kitörő örömmel üdvözölte azt a
kollégáját, akivel együtt végzett a
főiskolán, de hosszú évek óta nem látta.
Hogy némely előzetes pesszimista véle-
ménnyel szemben nem volt hiábavaló a
két szakmai tanácskozás, azt ha más nem,
az mindenképpen bizonyítja, hogy né-
hány hasznos javaslat is született a gondok
orvoslására. Többen fölvetették például az
egymás közötti cserejáték, a szomszédolás
megszervezését, Kármán György, a
televízió zenei szerkesztője pedig arról az
elképzeléséről szólt, hogy jó volna a
három vidéki társulat koopro-

Kertész Tamás és Korcsmáros Péter Mozart: Varázsfuvolájának debreceni előadásában
(Kalmár István felvétele)



dukciójában létrehozni egy-egy televíziós
operaelőadást.

Nemcsak a vidékiek nem ismerik eléggé
egymás munkáját, hanem a zenei szakma
érdeklődése sem kielégítő a vidéki
operaelőadások iránt. Ezt sajnálatosan
alátámasztotta az a tapasztalat, hogy a
zenekritikusokon kívül alig lehetett látni a
fesztiválon budapesti mű-vészt,
szakembert, márpedig az ilyen találkozó jó
alkalom arra, hogy a tanulságok
országosan összegeződjenek. De még az is
megoldatlan volt, hogy a Pécsről vagy
Debrecenből érkezett művész az esti
előadása után egy-két napig Szegeden
maradjon, és részt vegyen a többiek
előadásán, illetve a szakmai tanács-
kozásokon. Márpedig ezeket az összejö-
veteleket nem kizárólag a négy opera-
társulat vezetői számára kell megrendezni
-- ők bármikor találkozhatnak, ha akarnak,
a Fészekben -, hanem elsősorban azoknak,
akik a produkciók súlyát a vállukon
hordozzák. Bizonyos, hogy még
tartalmasabb lett volna a tapasztalatcsere,
ha azon az énekesek is nagyobb számban
megjelenhetnek.

Megbecsülés

A vidéki operajátszás szerepe a közön-
ségnevelésben ma már aligha vitatható. Az
a közművelődési feladat, amelyet ezek a
társulatok saját városaikon kívül több
megyében is ellátnak, fölbecsülhetetlen
jelentőségű, és semmi mással nem
pótolható. Mert az operának széles el-
ágazása van a többi művészet felé. Igaza
volt Kertész Gyulának, a debreceni
Csokonai Színház igazgatójának, amikor
vitaindítójában cáfolta azt a nézetet, hogy
a Csárdáskirálynőtől a mennyiségnek
minőségbe átcsapása jegyében egyenes út
vezet a magasrendű operakultúrához. Ezek
a műfajok: az opera és az operett valóban
két párhuzamos sínen futnak, és a
klasszikus geometria szabályai szerint csak
a végtelenben találkoznak. Fordítva
azonban más a helyzet. Az a fiatal, aki
Mozart, Verdi, Puccini, Bartók
zeneművészetén nevelkedett, a C s á r -

dáskirálynőhöz már egy magasabb rendű
igény alapján jut el vagy vissza. Hiszen
fölösleges itt mesterséges ellentétet
konstruálni: nemcsak a több tagozatú
vidéki színházon belül, hanem a néző
tudatában is békésen megfér egymás
mellett az operett és az opera. Csupán az a
kérdés, hogy sikerül-e a kettőt a maga
helyére illeszteni, és a zeneileg, tartalmilag
kevésbé igényes operettet szerepének
megfelelően értékelni.

Az operajátszás elágazhat mindenek-
előtt az irodalom felé, hiszen nem egy
dalmű született prózai vagy drámai re-
mekműből, és az operától könnyű
visszatalálni az eredeti forráshoz, ahonnan
a dalmű librettója vétetett. De az operától
jó út visz a társművészetek, például a
szcenikai megfogalmazáson át a képző-
művészet felé is, és éppen vidéken, ahol az
esztétikai nevelés iskolán kívüli lehe-
tőségei a dolog természeténél fogva a
budapestinél szűkebb területre szorulnak,
különlegesen fontos funkciót tölthet be
egy-egy jó színvonalú operaelőadás.

Azt hallottam a találkozókon, hogy a
helyi vezetők ma már szeretik és megbe-
csülik az operakultúrát, és ez nagyon
biztató jel a jövőre nézve is. Ez a szeretet
olykor jelentős anyagi támogatással is
párosul, ez pedig éppen az előbb el-
mondottak, az operajátszás közművelődési
szerepe, az ifjúság esztétikai neve-lése
szempontjából rendkívül lényeges. Azon
már kevésbé tud a helyi tanácsi vezetés
segíteni, hogy székhelyükön kívül a vidéki
társulatok mindenütt operajátszásra
alkalmas helyen lépjenek föl. Horváth
Zoltán, a szegedi színház főrendezője
panaszolta föl hozzászólásában, hogy
némely művelődési ház, bár-mennyire
modern és új legyen is, az operaelőadások
szempontjából teljesen használhatatlan.
Olykor a zenekari árokba alig fér be
tizenöt-húsz zenész, máskor a színpad sem
megfelelő erre a célra. A jelenlegi
helyzeten már aligha lehet változtatni, de a
most épülő művelődési központok
tervezőinek figyelmét föl kell hívni arra,
hogy szeretettel gondoljanak a próza
mellett a zenés műfajok igényeire is.

A helyi vezetés megbecsülése a vidéki
operakultúra iránt kétségkívül jelentős
fegyvertény, és a további fejlődés záloga,
de a helybeli segítség mellé jobban elkelne
az országos támogatás is. A szak-mai
tanácsra, tapasztalatadásra is gondolok,
mert az előbb említett problémát,
miszerint a vidéki művészek nem ismerik
eléggé, következésképpen nem is tudják
fölbecsülni egymás munkáját, még
súlyosbítja, hogy hiányzik a meg-felelő
kontroll és önkontroll is. Némely énekes -
mert csaknem mindig ugyan-annak a
rendezőnek, ugyanannak a kar-mesternek
a keze munkája nyomán szüle-tik meg a
produkció - modorossá válik, zenei
érdeklődése beszűkül, és egy idő elteltével
nehezen tudja levetkőzni, kijavítani
megkövesült színészi, énekesi hibáit, rossz
manírjait. Egy-egy országo-

san elismert rendező, tervező, karmester
közreműködése bizonyára jótékonyan
előrelendítené a vidéki operakultúrát.

És ha már a bevezetőben arról az egy-
séges zenei kultúrától beszéltem, amely-
nek szerves része a vidéki opera, akkor ezt
a vidéki operajátszást országosan kell más
szempontból, az erkölcsiek mellett
anyagilag is jobban támogatni. Tudom,
hogy ennek határt szabnak a gazdasági
lehetőségek, de mégis, az adott körül-
ményeken belül is erőteljesebben kellene
segíteni ezeket a társulatokat, hogy bát-
rabban újítsanak és kezdeményezhesse-
nek. Néhány kivételtől eltekintve ugyan-is
mostanában lényegesen megcsappant
vidéken az eredeti bemutatók száma, még
kevesebb a premier az új magyar
operából, és ezen csak akkor lehet vál-
toztatni, ha a vidéki együttesek maguk
mögött érzik az egész szakma, minde-
nekelőtt az állami szervek támogatását,
érdeklődését. Annak a fölismerésnek a
jegyében szükséges ez az országos tá-
mogatás, hogy pesszimista jóslatokkal
szemben az opera műfaja hazánkban
nemcsak él, hanem állandóan megújul is,
Budapesten és vidéken egyaránt. Nem kell
rá jobb bizonyíték, mint a Szegeden
lezajlott operai találkozó.

Magnetofon

Az első szakmai tanácskozáson félig
ironikusan, félig komolyan azt mondta
valaki: tulajdonképpen nem kellene most
mást tenni, mint magnószalagról lejátszani
a h á r o m évvel ezelőtti debreceni
találkozón elhangzott gondokat, hiszen
azok ma is változatlanul léteznek.
Kétségtelen, hogy van ebben némi igazság,
hiszen a vidéki operajátszásnak most sem
kevés a problémája, és sokszor ugyanaz,
mint ami évekkel ezelőtt volt. De mégis,
hadd reméljem, hogy amikor két vagy
három év múlva Pécs lesz a házigazdája a
következő operai találkozónak, akkor a
szegedi tanácskozásokat megörökített
magnószalag már néhány túlhaladott és
megoldott gondról is tanúskodni fog. És ha
a tervbe vett pécsi összejövetelt említettem,
akkor szeretném javasolni, hogy ők már
országos méretekben rendezzék meg ezt a
találkozót. Szerepeljen és vegyen részt
rajta a budapesti Operaház is, nemcsak
néhány vendégművészével, hanem egész
társulatával is, méltóképpen reprezentálva
azt az örvendetes tényt, hogy az operaját-
szás ma már egyre kevésbé osztható föl
fővárosira és vidékire, mert egységes és
egész ez a zenekultúra.


