
RÉVY ESZTER

Operai esték
a Margitszigeten

Idén - az utóbbi évek szokásához híven -
egy bemutató és egy tavalyi előadás fel-
újítása szerepelt a Margitszigeti Szabad-
téri Színpad műsorán, négy-négy elő-
adásban. (Vajon nem kevés ez a
mindössze nyolc előadás?) Bizet Carmenje
Mikó András rendezésében részben más
vendégénekesekkel tavaly került színre,
Leoncavallo Bajazzókja és Mascagni
Parasztbecsület című egyfelvonásosa Bélés
András rendezésében az idei nyár új
bemutatói közé tartozott.

Mindkét rendező az operai, sőt a sza-
badtéri operai rendezés avatott mestere. E
műveket is több ízben, több helyütt
rendezték már. Ezért az alábbiakban sem
az ő munkájukat, sem a zenei résztvevő-
két nem kívánjuk részleteiben elemezni.
Csupán annak kiderítéséhez kívánunk
néhány észrevétellel hozzájárulni: vajon
mi az oka annak, hogy a tömeges érdek-
lődés ellenére, az előadott művek nem
arattak igazi sikert.

T öm e g h at á s és töm eghangzás

Kezdjük a Carmen előadásával. A szigeti
adottságokat remekül kihasználó hangu-
latos, célszerű díszletkonstrukció - Forray
Gábor munkája - hatalmas tömeg
szerepeltetését tette lehetővé. Mikó And-
rás élt is az alkalommal, valódi csacsi-
fogatokon, gyönyörű paripán kívül a
népség-katonaság imponáló tömegeit
mozgatta. Néha kissé felesleges mérték-
ben, de ezt a hibát szinte minden szabad-
téren rendező művészünk elköveti. Addig
nincs is semmi baj, míg ez a színpadi
néptömeg éli a maga életét, fel-alá hul-
lámzik tereken, utcákon, hidakon. A baj
akkor következik be, ha a tömeg meg-
szólal, vagyis énekelni kezd; illetve, ha
olyasvalami történik a drámában, amihez a
puszta jelenlét nem elegendő. Az első
esetben az történik - mint a Carmen első
felvonásának hatalmas tömegjeleneteiben
-, hogy impozáns, jól elrendezett cso-
portokban mintegy 2 0 0 - 2 4 0 embert lát-
hatunk a szinpadon, de amikor ez a tömeg
énekelni kezd, úgy érezzük, hogy valami
különös hallucináció áldozatai vagyunk.
Pedig - ezt feltétlenül le kell szögeznünk -
a Sapszon Ferenc betanította MRT

énekkar és a Magyar Néphadsereg
Művészegyüttesének férfikara igen
kulturáltan, magas szinten oldotta meg
feladatát. A kórusok szépen,
kiegyenlítetten szóltak, csak - 100 énekes
torkának megfelelő hangerővel. A
színpadon viszont több mint 20o ember
tátogott - a statisztéria ugyanis „play-
back"-ben vett részt a kórusokban. Mindez
azt a hatást keltette, mintha egy jól
megtermett oroszlán szájából szép hangú
énekesrigó dalolna. Először- rossz, bár
nem megalapozatlan szokás szerint - a
hangosításra gyanakodtunk. Ez a gyanú
azonban hamarosan el-oszlott, abban a
pillanatban, amikor a szó-listák is énekelni
kezdtek. Az ő hangjuk nagyjából a kívánt
hangerővel szélt. Ez-úttal tehát nem a
hangosítás volt a hibás, hanem a jelenet
tömeghatása és tömeg-hangzása közötti
erőteljes disszonancia. Így vesztette e1
egy valóban impozánsan megrendezett
tömegjelenet éppen azt a le-nyűgöző
erejét, mely tömeghatásában rejlik.
Sajnálatos módon Békés András
Parasztbecsület-rendezése sem volt men-
tes ettől a visszásságtól. Csakhogy ő más
megoldást választott: nyilván a koncent-
ráltabb, tömörebb hangzás kedvéért a
kórust általában egy blokkban szólaltatta
meg. Itt viszont - éppen ezért - a szintén
tekintélyes számú néma statisztéria meg-
jelenése és mozgatása vált felesleges, üres
dekorációvá, hiszen a darabon belül
semmiféle életképes funkciót nem volt
képes betölteni. Sőt, az izzó hőfokú drá-
mai történések közben jelenléte kifejezet-
ten zavaróvá vált.

A másodsorban említett problémát a
tömeg részvétlensége okozta. Az, hogy
tényleges jelenléte csak számszerűségé-
ben volt észlelhető, de reagálásokkal nem
kapcsolódott be a drámai történésbe akkor
sem, amikor annak funkciója lett volna.
Valószínű, hogy a rendezők a zenei
élmény tisztaságának megóvása ér-
dekében_ nem éltek a tömegreagálásnak
csak gesztusokban megnyilvánuló kifeje-
zésén kivül mással. De elképzelhetetlen és
irreális, hogy sokakat érintő drámai
történés legalább egy pisszenést, egy fel-
kiáltást vagy akár tompa morajlást ne
váltson ki az érintettekből Miután azon-
ban ez a forrpontokon sem következett be,
a gesztikulálások üresek, érthetetlenek
voltak., egyes esetekben kifejezetten
nevetségesekké váltak, nem lévén igazi
mögöttes tartalom, mely valóban kivált-
hatta azokat. Az igazság kedvéért viszont
meg kell említenünk, hogy mindez nem
vonatkozott a kiválóan szereplő gyer

mekkórusra, mely a Carmennek egy
amúgy is népszerű jelenetét valósággal
remekbe formálta.

Je lm ez és m aszk

Márk Tivadar és Tordai Hajnal
jelmeztervei formavilágukban és
színskálájukban nagyszerűen szolgálták
az előadások hangulatvilágát, az adott
korokról alkotott elképzeléseinket. De
szót kell ejtenünk egy olyan jelenségről is,
mely távolról sem egyedülálló ugyan
színpadainkon, visszás hatása azonban
most a szabadtér méreteiben még
élesebben fel-tűnt. A maszkírozás
problémájáról van szó. Rég
hozzászoktunk, hogy a múlt nagy
maszkjai korunkban, részint az ízlés-világ
megváltozása miatt, elavultnak hatnak.
Ezért lassan átalakultak a maszkírozási
szokások, ami a kor változásával ter-
mészetesnek vehető. Egy dolog azonban
biztos: egy múlt századbeli parasztlány
vagy munkáslány biztosan nem úgy fes-
tette magát, mint manapság egy Kamara
Varietében fellépő show-girl vagy a
Moulin Rouge táncosnői. Minden kor
ruháihoz hozzátartozik az a hozzájuk illő -
nem találok jobb szót - arcviselet, mely
általában az adott kor női szépség-
ideáljának megfelelő festést kíván. AnnáL
is inkább, mivel a hajviseletek, noha ter-
mészetesen azok is átestek némi moderni-
zálódáson, stílusukban általában mégis
megközelítik a kor kívánalmait, illetve
ismérveit. És amennyire egy-egy kosz-
tümöt lehet' és kell „korhűen" viselni,
ugyanez vonatkozik az arckikészítésre, ha
úgy tetszik, maszkírozásra is.

S z ínész -énekesek , énekes -sz ínészek

Sajnos, az idei nyár operaelőadásai nem
bővelkedtet: varázslatos erejű személyi-
ségekben. Így még erősebben kitűnt az az
egy, akinek személyében az eszményi
operaénekesnői alkat megtestesült. Wilma
Vernocchi nem csupán kitűnő énekes-
teljesítményével tűnt ki, hanem valóban
ritka szinészi képességeivel is. Már a
Carmen Micaelájaként bebizonyította,
hogy e meglehetősen egysíkú paraszti-
naiva szerepből is izgalmas, egyéni figurát
tud teremteni. Remek apró színészi
ötletekkel, igazi, szenvedő-érző és
cselekvő, bátor lénnyé formálta Micaelát.
De az igazi, a testére szabott szerep mégis
a Bajazzók Neddája volt. Nem csupán
azért, mert itt szépsége is kitűnően
érvényesülhetett, hanem mert minden
mozdulatával, sóhajával, rezdülésével
azonosulni tudom a szép színésznő
tragédiájával. Szerelmes ariettája olyan
mélysége-



sen őszinte és perzselően forró volt já-
tékban-hangban egyaránt, hogy a hatal-
mas közönség lélegzet-visszafojtva figyel-
te minden pillanatát.

Hozzá hasonló színész-énekes szemé-
lyiség nem akadt több. Alekszandra Mil-
cseva Carmenj e hangban általában szépen
megoldottnak nevezhető, színészi meg-
valósítás terén azonban megragadt az
agyonjáratott sablonoknál. Kár, hogy erre
Mikó András nem figyelt föl, mert a
legkülönfélébb helyzetekben mindig
ugyanazt a „cigányos" mozdulatot nézni
nem túl igényes szórakozás. Igaz, Mil-
cseva még mindig jó színésznek mond-
ható az olasz Jone Jori mellett, aki a Pa-
rasztbecsület Santuzzájaként lépett elénk.
Az, hogy a rendező - Békés András -
szemmel láthatóan nem fektetett külö-
nösebb súlyt a színészi munkára, az majd
minden énekesnél nyilvánvaló volt. De
amit ez a különben szép, bár nem minden
regiszterben egyaránt kiegyenlített hangú
fiatal énekesnő színpadi alakításként
produkált a legrosszabb fajta énekesi
teátralitásban, az minden képzeletet fe-
lülmúlt. Ennyi rég elavult, tehetségtelen
„operista" gesztust igen ritkán lehet látni.
De ilyen ízléstelen színpadi maszkot is.
Ehhez hasonló elfelejteni való alakítást
csak David Ohanesiannak sikerült
nyújtania a Carmen Escamillójaként, me-
lyet azonban mint a Bajazzók, Toniója,
illetve a Parasztbecsület Turidduja némi-
képp helyrehozott. Kár, hogy eléggé
kevés az a szerep, melyet alkatilag leg-
alább távolról elhihetővé tud tenni.

Mindent összevetve meg kell állapíta-
nunk, hogy a rendezők sajnálatosan ke-
veset foglalkoztak az énekesek színészi
munkájával, alakításaival. Szemmel lát-
hatóan mindegyikük „hozta" a zenei

megfogalmazáson kívül bevált alakítását
is. Ennek következtében aztán nem szü-
lethetett igazán összehangolt játék, mint
ahogy egységes játékstílus sem. Ha vi-
szont erre nem fektetnek kellő súlyt ren-
dezőink, akkor erre a néhány szigeti es-
tére olyan énekeseket, illetve színész-
énekes vagy énekes-színész egyénisége-
ket kellene meghívni, akik az egyes sze-
repkörök minden szempontból avatott és
elismert interpretálói. Ebben az eset-ben
külön érdekesség, hogy szerepfelfogásuk,
alakításuk miben nyújt valami újat az
eddig látottakhoz képest.

Mascagni: Parasztbecsület. Szövegét G. Verga
novellájából G. Targioni Tozetti és G. Menasci
írta. (Margitszigeti Szabadtéri Színpad)

Rendezte: Békés András. Karigazgató:
Sapszon Ferenc. Díszlet: Csányi Árpád.
Jelmez: Tordai Hajnal. Vezényel: Sándor
János.

Szereplők: Jone Jori, Benito Maresca,
Jablonkay Éva, David Ohanesian, Számadó
Gabriella.

Leoncavallo: Bajazzók. (Margitszigeti
Szabdtéri Színpad)

Rendezte: Békés András. Karigazgató:
Sapszon Ferenc. Díszlet: Csányi Árpád. Jel-
mez: Tordai Hajnal. Vezényel: Sándor János.

Szereplők: Benito Maresca, Wilma Ver-
nocchi, David Ohanesian, Kishegyi Árpád,
Póka Balázs, Orbán László, Moldvay József.

Bizet: Carmen. Szövegét Prosper Mérimée elbe-
szélése nyomán írta: Henri Meilhac és Ludovic
Halévy. (Margitszigeti Szabadtéri Színpad)

Rendezte: Mikó András. Díszlet: Forray
Gábor. Jelmez: Márk Tivadar. Koreográfus:
Péter László. A gyermekkórust betanította:
Botka Valéria. Vezényel: Oberfrank Géza.

Szereplők: Michele Molese. David Ohane-
sian, Kishegyi Árpád, Németh Gábor, Begá-
nyi Ferenc, Nagy János, Alekszandra
Milcseva, Wilma Vernocchi, Zempléni
Mária, Budai Lívia. .Szólót táncol: Pártay
Lilla.

SZÜCS MIKLÓS

Készülődés Győrött

A Győri Kisfaludy Színház mindmáig a
legmostohább körülmények között dol-
gozó vidéki társulat. Az elavult színház-
épület méltatlan körülményei csaknem
lehetetlenné tették a koncepciózus tár-
sulatfejlesztést, műsortervezést és mű-
helymunkát. Nem voltak adottak a szín-
vonalas színház személyi feltételei sem,
mivel a színészek sem szívesen szerződtek
Győrbe, s a kritikusok sem figyeltek
kellőképpen a bemutatókra.

Két éve új igazgatója és vezető rende-
zője van a színháznak Cserhalmi Imre és
Meczner János személyében, akiket meg-
bíztak az egy év múlva, 1978 őszén meg-
nyíló új színházépülethez méltó társulat
szervezésével. Hatvanöt év után a győri
lesz az első új színházépület hazánkban,
az ország legkorszerűbb színháza. A fo-
kozott figyelmet egyrészt ezért, más-részt
az elmúlt két évad kezdeti lépései miatt is
megérdemli a társulat. Ezt a fokozott
figyelmet bizonyítja, hogy Ben Jonson: A
hallgatag hölgy, Galgóczi Erzsébet: Kinek a
törvénye?, Tennessee Williams :
Üvegfigurák és Jean-Paul Sartre: Temetetlen
holtak című drámáinak előadásairól a
SZÍNHÁZ 1977. februári, májusi, júniusi
és júliusi száma is elemző kritikákat
közölt.

Az új színház összehasonlíthatatlanul
nagyobb, több szempontból eddig isme-
retlen feladat elé állítja a színház művé-
szeit; többszörösére nő a színpad, nagyobb
lesz a nézőtér, a műszaki személyzet és a
társulat létszáma.

Hol tart ma a győri színház? Elegendő-
e az elmúlt időszakban tapasztalt fejlődés?
Vajon minden szempontból fel-készülten
várja-e a társulat az új színház birtokba
vételét? Ezekre a kérdésekre próbálok az
elmúlt évad tapasztalatai alapján
válaszolni.

A feltételek
A társulatfejlesztés terén határozott elő-
relépés tapasztalható, hiszen hosszú évek
után ebben az időszakban több főiskolás
szerződött a színházhoz. Ennek ellenére
még mindig betöltetlen néhány szerep-
kör, hiányzik a 3o-4o év közötti női és
férfi vezető színész a társulatból. Kevés

Jone Jori és Benito Maresca a margitszigeti Parasztbecsületben (MTI fotó)


