
zavaros, olyan gyorsan és jelzésszerűen
követik egymást a változások, különösen
a bukott királyok körüli jelenetekben,
hogy ezek a színek - lévén a legkevésbé
ismertek is - rendezetlennek tűnnek. A
kalózkapitány megjelenésével kerül a
darab legmesszebbre Voltaire eredeti mű-
vétől és szellemétől. Az előadás a kalóz
extravagáns figurájára még rá is játszik,
ahelyett, hogy csökkentené a figura je-
lentőségét. Így a darab végére, amikor ki
kellene tisztulnia a gondolatnak, elég ne-
hezen lehet utat találni az összevissza-
ságban. A színpadi produkció második
fele erőtlen, hosszadalmas, sőt helyen-
ként nyomasztó is. A kecsegtetően induló
interpretációból végül is csak félsiker lett.

A színészek munkája egészében kielé-
gítő volt. Messze kiemelkedett az együt-
tesből Ivánka Csaba Candide-ként és Pé-
csi Ildikó Kunigundaként. Ivánka okosan
koncentrált Candide jámborságára,
feltűnő eszközök nélkül, intellektuálisan
állította elénk a hőst. Úgy érzem, mód-
szere az egyedül lehetséges megoldás egy
olyan környezetben, amely olyan rikító,
mint az övé. Pécsi Ildikó eszményi
Kunigunda volt, finom komédiázásával a
szerep mindkét dimenzióját kellőképpen
kiaknázta. Baracsi Ferenc Pangloss-ként
néhol meggyőző volt, néhol azonban
szavát sem lehetett érteni, különös szó- és
mondathangsúlyai megzavarták a
szöveget. Jó volt még Csíkos Gábor
mértéktartó Cacambója.

A Réz Pál által fordított dráma Köllő
Miklós egyszerű, praktikus díszletei és
jelmezei között játszódott, amelyek közül
a legérdekesebb az a - műsorfüzet hátán is
látható - díszletkép volt, melynek darabjai
a nézőtérről szemlélve óriási női arcot
adtak ki. Ez az érzékiséget hirdető kép
érdekes, hatásos hátteret biztosított a
dráma több jelenetéhez.
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A kényszerűség olykor sajátos eredmény-
hez segíti a színházat. A debreceni Cso-
konai Színház épülete használhatatlanná
vált, renoválása most kezdődött el, az
újonnan fölavatott Kölcsey Művelődési
Központ színháztermét pedig bizonyos
hibák miatt az ünnepélyes átadás után sem
lehetett még egy ideig használni.

Így egyetlen lehetőség maradt, a Hun-
gária Kamaraszínház, amely egyaránt
szolgálja mozi és színház céljait. Hogy ez a
hosszúkás alapterületű nézőtér, a keskeny
zenekari árok és a szűk nyílású szín-pad
milyen kevés játéklehetőséget biztosít -
különösen az operajátszásra -, arról fö-
lösleges is szólni. Ama kényszer, amiről a
bevezetőben szóltunk, ezúttal mégis si-
keres eredményt szült.

Kertész Gyula, a színház rendezője
külföldi szaklapban egy eddig ismeretlen
Donizetti-operára bukkant. Donizetti
hetvennél több operát írt (a szakiroda-lom
is bizonytalan: vajon hetven, hetvenegy
vagy hetvenhárom-e a pontos szám), s
mindössze négy-öt maradt meg a
színpadokon, a Szerelmi bájital, a Lam-
mermoori Lucia, Az ezred lánya, a Don
Pasquale, és időnként előveszik az egyfel-
vonásos Csengettyűt vagy a Kegyencnőt.

Ahogyan a debreceni műsorfüzetből
megtudható, ezt az operáját, amelyet a
színház most műsorára tűzött, Viva la
mamma! címmel és La convenienze e la in-
convenienze teatrale - vagyis Színházi örö-
mök és kellemetlenségek - alcímmel
1827-ben Nápolyban mutatták be, majd
négy év múlva a milánói Scalában is elő-
adták, 184o-ben pedig egyetlen alkalom-
mal Bécsben. Jó tíz évvel ezelőtt a sienai
múzeum archívumában lelték föl az ere-
deti partitúrát, amelynek alapján a művet
olasz társulatok kezdték játszani, később a
legkülönbözőbb európai operaházak is.

A mű, mint címe és alcíme is mutatja, a
színházról szól, és az egykori és mai kö-
zönség egyaránt hálás, ha a színház mű-
helytitkaiba bekukucskálhat. Főként, ha a
próbák hangulatát lesheti meg, mint ennek
az operának az esetében. Noha ilyes-fajta
mű született Mozart és Lortzing tol-

lán is - Lortzing operáját, A z operapróbát
másfél évvel ezelőtt sikerrel mutatták be
Pécsett -, Donizettiről és főképp libret-
tistájáról, Sografiról kiderül, hogy rend-
kívül jól és belülről ismerték a színház
világát. Az a karikatúra, amelyet a Vivát
mamá!-ban - ezzel a címmel játsszák
Debrecenben - ad a zeneszerző, mélyről
fakad, és a színház legjellegzetesebb vo-
násait láttatja a zene görbe tükrében. A
muzsikában fölfedezhetők Glucktól és
Mozarttól Rossiniig, sőt némi öniróniával
Donizettiig az operakomponálás ka-
rikaturisztikus formában megjelenített
jellegzetességei. Ha ehhez hozzávesszük
az operaszínpadok tipikus figuráit, a kel-
lemkedő primadonnát, a mindenbe bele-
szóló, jó keresetű maszek férjet, a kényes-
kedő, pipiskedő, csacska tenoristát, az ön-
érzetes komponistát és a nem kevésbé hiú
librettistát, a pénzéért jogtalan előnyöket
követelő impresszáriót, máris adott a kö-
vetkeztetés : ez az opera nem kizárólag az
1800-as évek színházi életéről szól.

Természetesen ebben van a debreceni
bemutató jelentősége is. Mert nincs az
előadásnak olyan mozzanata, amelyben ne
fedeznénk föl saját fonákságainkat. Azt
hiszem, hazánk bármely színpadán adnák
is elő a Vivát mamá!-t, mindenütt ráismerne
a színház belvilágában és pletykáiban
tájékozott néző valamely énekes-re,
énekesnőre. A debreceni előadás attól jó,
hogy mindez ugyan fölismerető ben-ne, de
mégsem kisszerűen konkrét és helyhez,
személyekhez kötött. Inkább a színház
általános bajairól szól a játék, afféle mutato
nomine, de te fabula narratur alapon -
változtasd meg a nevet, és rólad szól a
mese -, úgy, hogy a pénzszűke, a tanács
túlságosan aktív részvétele a mű-
sorpolitika kialakításában, az előadás el-
maradásának veszélye, a beltagok viszá-
lya, a kicsinyes intrika nagyon is mai je-
lenség.

Abban, hogy mindezt a mai színházi élet
kísérőjelenségeként ismerhetjük föl, és
hogy az előadás úgy kacsint össze velünk,
hogy közben a behízelgő dallamvilágú
Donizetti-opera hangjai szólalnak meg, és
a régi történet is átélhető, oroszlánrésze
van Kertész Gyula pazar humorú,
sziporkázóan ötletes rendezésének.
Színpadán minden figurának jól elkülöní-
tett, egyéni jelleme van, az énekesek
mindazt a manírt, harsány külsőséget, ne-
vetséges gesztust, álságot eljátsszák, ami
az operisták egyikénél-másikánál fölfe-
dezhető. Kiváltképp jól sikerült a gon-
dokat deux ex machinaként megoldó
színházi mama alakjának megrajzolása



- azért is, mert ezt a szerepet, az akkori
opera buffa szokásainak megfelelően
basszista énekli. A szoknyás tenorista is
lehet vígoperai jellem, de egy női ruhába
bújtatott mély hangú énekes már egyene-
sen bohózati figura. A „színház a színház-
ban" játékhoz a második részben egy olyan
balettbetét is társul - Pethő László
mulatságos koreográfiája -, amely a mű-
fajt külön is szellemesen parodizálja, a
klasszikus táncjátékmotívumok, például A
hattyúk tava túlzásainak kifigurázásával,
műkedvelőkre emlékeztető, véletlen-szerű,
ám jól szervezett gabalyodással. Így aztán
érthető, hogy Donizetti operája méltán arat
sikert Debrecenben.

Maga a színpad is - a szedett-vedett
rekvizitumokkal, kosztümökkel együtt
Kertész Gyula elgondolása alapján készült
- arról a vidéki kopottasságról be-szél,
amely ugyancsak nincs túlságosan távol a
mától. Vehetjük a „szegény szín-ház"
paródiájának, de tarthatjuk a debreceni
színház önkritikájának és panaszának is. A
lényeg az, hogy a magasban trónoló
primadonna, akiről a díszlet el-mozdítása
után kiderül, hogy egy létra tetején énekel,
vagy az egykori színházi anekdota
értelmében - hadd lássák, hogy ez is van
nekünk - az erdei képbe belógatott csillár
vagy a szegénység áporodott szagit árasztó
játéktér, ironikus formában emlékeztet a
hétköznapi gondokra is.

A Vivát mama! szövegét Huszár Klára
fordította, színházi szakértő módjára, nem
kevés célzatossággal és iróniával, jól
énekelhető színpadi nyelven, az előadást
pedig a színház zeneigazgatója, Szabó
László vezényli, nagy ügygonddal és jó
tempókkal. Valószínűleg a színház mos-
toha körülményei is vétkesek abban, hogy
a zenekar játékában gyakori az
egyenetlenség, a pontatlanság, olykor a
meg-megdöccenő ritmus és bizonytalan-
ság.

Hálás, de egyben nehéz feladat jutott a
színház művészeinek osztályrészéül
amikor magamutogató vidéki dalitársulat
tagjait kellett eljátszaniuk. Hálás dolog
ugyanis oly sok tragikus szerep után ön-
feledten komédiázni, de annál nehezebb a
hamisat úgy bemutatni, hogy a talminak
hitele legyen, és ne váljék öncélú bo-
hóckodássá. A színészek és a rendezés
közös erőfeszítéseként ezt a buktatót si-
került elkerülni. Mohos Nagy Éva pri-
madonnája a szándékolt ripacskodás mé-
lyén megcsillantja igazi énekesi kvalitá-
sait, akárcsak tenoristaként Karnausz Ti-

bor. L. Bíró János a primadonna férje-
ként hangban és játékban mindazt föl-
mutatja, ami ebben a jellegzetes sze-
repben eljátszható; irigysége a rivális
énekesnőre, tettetett közönye az ügy iránt
kedves humorral élénkíti a produkciót.

Az előadás leghálásabb szerepe termé-
szetesen Agátának, a szubrett anyjának
jut, akit markáns basszus hangon Tréfás
György kelt életre. Ez a kitűnő énekes, aki
oly sok komoly szerepben bizonyította
már tehetségét, most azt tanúsítja,

hogy nemcsak pompás kedélye, hanem
stílusérzéke is van. Nem él vissza a csábí-
tó lehetőséggel, csak egy-egy mozdulat,
toroköblögető hang emlékeztet a szituáció
fonákságára. Az együttes többi tagja -
Hegyes Gabriella, Tibay Kriszta, Krémer
József, Bárány Pál László és Bőr-csök
István - egy-egy remekül eltalált színházi
figura életre keltésével jótékonyan járul
hozzá ahhoz, hogy a néző két órára
feledni tudja gondjait, a színház pedig
saját ügyeire erőszakoltság nélkül hívja
föl a figyelmet.

Donizetti: Vivát mama! Börcsök István, Tréfás György, Bárány Pál László és Krémer József a
debreceni Csokonai Színház előadásában
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Kényszerből fakadt kompromisszum
szülte a szegedi Nemzeti Színház előadá-
sát is. Szeged hasonló gondokkal küzd,
mint Debrecen. Sok huzavona, papírhá-
ború, vita és pereskedés után elkészült
kamaraszínháza - bármilyen szép is
egyébként - mindenre inkább alkalmas,
mint operaelőadások tartására. (És nagy
kérdés, hogy az átépített mozihelyiség
betölti-e azt a szerepet, amelyet tervezői
szántak neki.)

Ilyen körülmények között műsorvá-
lasztásában megalkuvásra kényszerül a
szegedi operatársulat is. Kétséges, hogy
éppen Nicolai operája, A windsori víg nők
a maga sok színhelyével, tágas játékteret
kívánó cselekményével a legmegfelelőbb-
e erre a célra, de az előadás mégis azt iga-
zolja, hogy bizonyos zenei megoldatlan-
ságai ellenére a kísérlet lényegében jól
sikerült.

Otto Nicolai egyike volt azoknak, akik
Shakespeare vígjátékát megzenésítették.
A sor elején ott található Dittersdorf és
Salieri, majd Adam és Thomas műve, és
a sor végén, mint tetőpont és egy életmű
megkoronázása, a nyolcvanesztendős
Verdi hattyúdala és büszke üzenete, a
Falstaff. Nicolai és Verdi operáját jó né-
hány évtized választja el egymástól - és a
kettőjük tehetsége közti jelentős kü-
lönbség. Nicolai a maga harminckilenc
évével és öt operájával nem volt iskolát
teremtő alkotóművész, inkább olyan sze-
rencsés kezű komponista, aki korának
olasz operai hagyományait, Donizetti és
Bellini jól bevált stílusát ötvözni tudta a
német romantikus harmóniavilággal. Ez a
próbálkozása igazából csak A windsori víg
nőkben - Nicolainak is utolsó művében,
ugyancsak hattyúdalában - sikerült. De
van művének még egy olyan kom-
ponense, amely életben tartja. Az idős

Verdi hangja bármilyen csengően szólal
is meg a Falstaffban, ez a hang mégis re-
zignált és fáradt, kihallani belőle Shakes-
peare IV. Henrikének szomorúbb eszme-
világát is. Nicolai azonban hű maradt vá-
lasztott témájához és a Shakespeare-víg-
játék címéhez: operájában nyoma sincs
mélyebb filozófiának és töprengésnek. Az
ő Sir John Falstaffja nem bonyolult lelki
alkatú színpadi hős, csak esendő és szánni
való, kiváltképp pedig nevetséges figura,
akinek többszöri fölsülése derültséget
fakaszt csupán.

Ne legyünk azonban igazságtalanok
Nicolaihoz: zenéje nemcsak a mesterség
alapos elsajátításáról tanúskodik, hanem a
zenekar színeinek és jellemző erejének
gazdagságáról, az énekszólamok inven-
ciózus dallamíveiről is. Éppen ezért ez a
muzsika, kiváltképp az önálló koncert-
számként is népszerű nyitány meg a
Mendelssohn Szentivánéji álom-kísérőze-
néje hangulatát idéző erdei kép ma is kel-
lemes, áriái, együttesei napjainkban sem
vesztik el hatásukat.

Kár, hogy Szegeden a zenekar, amely
szűk helyre összezsúfolva és viszonylag
kis létszámban tudta csak megszólaltatni
Nicolai muzsikáját, nem képes hűen köz-
vetíteni ennek a zenének igazi németet-
olaszos romantikus világát. Igaz, az
általunk hallott előadáson nem az operát
elő-készítő és betanító karnagy, Pál
Tamás vezényelt, hanem a nála
lényegesen szikárabb érzésvilágú Várady
Zoltán, aki meg-lehetősen száraz
pedantériával dirigálta el a mutatós
nyitányt, és nehézkességéből jobbára csak
az utolsó, hangulatos képben engedett föl;
ekkor tempói is a korábbiaknál
lényegesen meggyőzőbbek voltak.

A zenekar megbillent hangzásképéért,
aránybeli egyenetlenségeiért bőségesen
kárpótolt a színpad. Ez mindenekelőtt a
rendkívül dekoratív játéktérnek köszön-
hető, amelyet vendégként Csikós Attila
tervezett. Valóságos csoda, ahogyan a
parányi színpadot udvarrá, kertté, hatal-
mas szobává, fogadóvá és erdővé tudta
kitágítani. A körbefutó, kétszintes, fából
összeácsolt színpadi tér nemcsak jól be-
járható, hanem valamennyi kép megeleve-
nítésére is rendkívül alkalmas. Ez a
valahai Globe Színház emlékét is
megidéző színpadkép az egyes
jelenetekben néhány díszletelemmel
egészül ki, mindig illúziót keltve és
pontosan tájékoztatva a nézőt a
helyszínről. Vágvölgyi Ilona jelmezei is
hűen elevenítik föl a XVII. század kez-
detének windsori világát, nagy jellemző

Gortva Irén (Dúsné), Gregor József (Falstaff) és Varsányi Mária (Vígné) Nicolai: A windsori víg nők
című operájából (szegedi Nemzeti Színház) (Hernádi Oszkár felvétele)



erőt kölcsönözve az operaszínpad különös
kisvárosi alakjainak.

Mozgalmas, színes, eleven életet teremt
a színpadon Horváth Zoltán jóízű, kedélyes
hangulatú rendezése. Nicolai operája nála
egyszerre idézi föl Shakespeare és a
zeneszerző korát, valósággal hidat épít a
két stílus közé. Szereplői ezen a „hídon"

nagy biztonsággal és kedvvel mozognak.
Horváth Zoltán mindig gondosan ügyel
arra, hogy néhány jól megválasztott
mozgáselemmel, gesztussal, az énekesi
feladatban éppen részt nem vevők
reakcióival is állandóan cselekvésben
tartsa a színpadot. Az előadásban nem-csak
a legfontosabb szereplőknek van egyénített
jellemük -- köztük is a két pajkos
asszonynak, Vígnének és Dúsnénak,
valamint a hoppon maradt kérőknek, Vá-
nyadtnak és Caius doktornak -, hanem a
csoportos közreműködőknek, a statisz-
tériának is. Azok a sablonok, amelyeket a
debreceniek olyan maró gúnnyal vettek
célba, Horváth Zoltán rendezésére -- no-ha
a veszély őt is megkísérthetné - a leg-
csekélyebb mértékben sem vonatkoznak. Ő
elveti a bevált patronokat, hogy egy
roppant mulattató előadással hódoljon
Shakespeare és Nicolai szellemének.

Mindez persze csaknem hiábavaló ve-
sződség volna., ha a színháznak nem
akadna olyan szereplője, akin áll vagy bu-
kik az egész előadás sikere. De Szegeden
énekel Gregor József, ez az egész lényé-
ben falstaffi kedélyű nagy művész, aki
harsány jókedvvel, különleges színészi
biztonsággal, halvány mélabúval és nem
kevés öniróniával kelti életre az élveteg
shakespeare-i figurát. Mély basszusa ki-
váltképp alkalmassá teszi, hogy szerepe a
színészi alakítással összhangban úgy
szólaljon meg, hogy az éneklés látszólagos
könnyedsége feledtesse a feladat ne-
hézségeit.

Az együttes valamennyi résztvevője
megleli azt a stílust, amely az egész elő-
adást uralja. Különösen Varsányi Máriára
figyelhetünk föl, aki Vígné szerepében
nemcsak rendkívül muzikálisnak bizonyul,
hanem kitűnő színésznek is. Né-hány
mozdulattal pontosan érzékelteti a kalandra
vágyó, de a nyárspolgári életformát
kénytelenségből tisztelő, minden
pajkosságra és csínytevésre kész, windsori
szépasszony érzésvilágát. Jó partnere
ebben Gortva Irén, aki valamivel sze-
rényebb énekesi teljesítménnyel ugyan, de
nem kevés színészi leleménnyel társul vele
a Falstaff elleni merényben.

Vígné férjét Gyimesi Kálmán, a szegedi
társulat egyik erőssége alakítja, ugyan-

csak nagy stílusérzékenységgel, jelentőssé
növesztve a nem túlságosan hálás sze-
repet. Szakály Péter mint Dús, valamint
Annuska két kérőjeként Bárdi Sándor és
Kenesey Gábor egy-egy jellegzetes
vígjátéki alakot formál meg bájos suta-
sággal. Bálint Ilona kedvesen naiv, deko-
ratív Annuskája és az egyre biztonságo-
sabban éneklő Réti Csaba Fentonja az
egészében véve rendkívül kellemes ope-
raelőadásnak ugyancsak biztos pontjai.
Valamennyiük közreműködése megsejteti,
hogy milyen lehetne ez az előadás, ha
nagyobb méretű színházteremben, meg-
felelőbb körülmények között játszódnék.
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Pécsett két és fél évvel ezelőtt mutatták be
Mozart Don Juanját, illetve az eredeti
címhez hűen a Don Giovannit. Akkor nem
tudtam megnézni az előadást, és most,
hogy újból elővették, érthető kíváncsi-
sággal ültem be a debreceni és szegedi
színháznál nem sokkal jobb állapotban
levő, de a bezárástól egyelőre
megmenekített pécsi színház nézőterére.
Kíváncsiságomnak az volt az oka, hogy
mi indokolta ilyen rövid idő elteltével a
fölújítást. A korábbi nagy siker és a
különleges közönségigény avagy az, hogy
a társulat csiszolni kívánt előbbi
produkcióján, és az előadást új elemekkel
gazdagítva óhajtott Mozart nyelvén
megszólalni.

Hadd mondjam meg minden kertelés

nélkül: amióta operába járok - és ez leg-
alább három és fél évtizedet jelent -, ilyen
gyönge előadást ritkán láttam. És ezt nem
menti az a körülmény sem, hogy bi-
zonyára rossz napot fogtam ki, amikor
minden balul sikerült, a legbiztonságo-
sabb, legmegnyugtatóbb színvonalú éne-
kesnő is hibázott, és a kitűnő karmestert,
Breitner Tamást az állandó nyugtalanság,
tempóingadozás, a zenekar és színpad
összhangjának olykori fölborítása jelle-
mezte. A gyér számú szakmunkástanuló-
közönségre azonban nem lehet fogni a
sikertelenség okát: ezek a derék ifjak
olyan elszántan tapsoltak, mintha az Ope-
raház valahai híres Klemperer-előadását
látták volna.

Ezúttal mellőzöm magának a Mozart-
műnek beható elemzését, azt megtalálja az
olvasó a legkülönbözőbb szakmunkákban.
Különösen figyelemreméltó az amerikai
Spike Hughes Mozart-operakalauza,
amely nemcsak rendkívül alapos, hanem
roppant szellemes mű is. Nos, Hughes írja
a Don Giovanniról, hogy abban a
gyermekszülésen és az alkoholizmuson
kívül alig van olyan „emberi élet-élmény",
amit a darab ne érintene. És itt a szerző
gondos precizitással fölsorolja a mozarti
életábrázolás sokaságát, a szerelmet, a
gyűlöletet, a fájdalmat, a nevetést, a
bátorságot, az odaadást, a megalázkodást,
a bosszút, a kínt, a féltékenységet, a
hipokrízist, a kegyetlenséget, a büszke-
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séget, a vágyat, a habozást, a haragot, a
halált. Mindez megtalálja a maga zenei ki-
fejezését az operában - írja az esztéta -,
olyan magaslaton, amilyent Mozart soha
többé nem érhetett el.

Azért idéztem Spike Hughes könyvét,
hogy segítségével megkíséreljem nyomon
követni, vajon mit is kívánhatott el-
mondani pécsi Don Giovanni-rendezésével
a vendégművész, Kertész Gyula. Az a
rendező, aki az előbb említett kiváló deb-
receni Donizetti-előadást produkálta! Nos,
ebben az esetben Kertész Gyula szemmel
láthatóan még azt sem döntötte el, hogy
mi ennek az operának a műfaja, dramma
giocoso és opera buffa - ahogyan a szerző
határozta meg -, egy léhűtő nőcsábász
csúfos fölsülése, megérdemelt
katasztrofális véggel, avagy romantikus
melodráma, szerelmes nők gúnyrajza, az
emberi hiszékenység karikaturisztikus,
esetleg drámai mélységű ábrázolása, talán
a tapasztalt Mozart lesújtó ítélete az
emberi hazugságról. Az énekesek olyan
stílusban játszanak, mintha egy ötven év-
vel ezelőtti előadást rekonstruálnának. A
szereplők még véletlenül sem néznek
egymásra, és nincs olyan ária, amelyet ne
harsány gesztusok kíséretében, a közönség
és a karmester felé fordulva adnának elő.
Ezt a sematikus játékmodort már régóta
túlhaladta a pécsi társulat!

Miután a rendezésből nehéz kikövet-
keztetni, hogy miről szól valójában da
Ponte librettója - amely egyébként a maga
nemében mestermunka, árnyalt lélek-tani
ábrázolással, kitűnő szituációkkal - és
Mozart operája, és mert a zenekar oly-kor
egy amatőr együttes színvonalán szólal
meg, azt vártam volna, hogy az elavult
játékstílust a szereplők mozarti énekkul-
túrával pótolják. Ennyi baljós előjel után
azonban a zenei produkció egésze is meg-
lehetősen fogyatékos. Annak ellenére igaz
ez, hogy az előadás néhány pontján, pél-
dául az első és a második felvonás finálé-
jában képet kapunk arról, hogy milyen le-
hetne egy jól elgondolt Don Giovanni a
pécsi színházban, és némely további rész-
let ugyancsak sejtetni engedte a társulat és
karnagya jó képességeit.

A színház illusztris baritonistája, a ko-
rábbi címszereplő, Németh József kül-
földre szerződött, így hát a színház Don
Giovanni nélkül maradt. Ez a tény ön-
magában is fölveti a kérdést: kell-e eről-
tetni a Mozart-opera színre vitelét, ha fő-
szereplője sincsen. A színház tehát Ber-
czelly Istvánt, a pesti Operaház művészét
hívta meg vendégként erre a feladatra. Túl
azon, hogy a rövid próbaperiódus

alatt a pesti baritonista nem tudott meg-
felelően beleilleszkedni a pécsi együttes-
be, Berczelly nem elsősorban Mozart-
énekes, és semmiképpen sem ideális Don
Giovanni. Művészi tisztességgel, gondo-
san végigénekli szerepét.

Marczis Demetertől, aki az egyik legte-
hetségesebb és legkulturáltabb hangú pé-
csi énekes, ugyancsak kissé távol áll Le-
porello szerepe. Figurájának sem igazi
humora, sem tragikuma nincs, noha
mindkettő fontos jellemvonása ennek az
összetett Mozart-figurának. Becsületes
helytállással énekel, és a népszerű Lepo-
rello-ária a bizonyság arra, hogy nemes
hanganyaggal rendelkezik. A derekas
munka jellemzi Németh Alice és Szabadits
Judit alakításait. Ez utóbbi, nyilván kar-
mesteri instrukcióra elhagyta Donna Anna
második, gyönyörű áriáját. Nem tud-ni,
kényszerű rövidítés vagy az ária ne-
hézsége miatt történt ez, az opera előadása
azonban mindenképpen kárt szenvedett
ezáltal. Ahogyan kár érte a nézőt amiatt is,
hogy bizonyos helyzeteket, például Don
Giovanni megmenekülését az első rész
végén, majd pokolba süllyedését a
befejezéskor a rendezés még érzékeltetni
is alig tudta. Kovács Zoltán modoros és
sok hibával énekelt Don Ottaviója, Nagy
Gábor jelentéktelenné csökkentett
Masettója és Eszéki Zsuzsa szép, de kissé
iskolás hangú Zerlinája ugyan-csak nem
igazolta a Don Giovanni felújításának
szükségszerűségét.

Egy többre hivatott társulat, amely jó
képességeit sokszor bizonyította már, ez-
úttal rossz útra tévedt. Am hiszem, hogy
adottak a lehetőségek - vagy ha nem,
akkor meg kell keresni azokat -, amelyek
segítségével újból tanúsíthatja elhiva-
tottságát a pécsi Nemzeti Színház opera-
részlege. A bukásból olykor több tanulság
adódik - ha megfelelő következtetést
vonnak le belőle -, mint a sikerből.

Robespierre: Kálmán György

RÓNA KATALIN

Megújító találkozások

Színészsors

Lehet-e egyedül alkotni, lehet-e magá-
nyosan teremteni a művészetben? Lehet -
adhatnók rá a legegyszerűbb választ.
Ismertünk, ismerünk nagy magányosokat,
társtalan óriásokat. Írókat, költőket,
zeneszerzőket, festőművészeket. De vajon
a színház története ismer-e ilyen ma-
gányos alkotókat? Nem. S biztosan nem
azért, mert a színpad művészete a leg-
ritkább esetben múlik egyetlen ember
teljesítményén. Nem lehet elfeledkezni és
nem lehet eleget beszélni arról, hogy mi-
lyen nagy szükség van a színházban az
őszinte alkotói társulásokra. Színész és
rendező, színészek és rendezők, színész és
színész találkozásaira. Nyitottan fogadott,
netán várt találkozásokra. Találkozásra,
amely szerencsés esetben akkor jön,
amikor a színész érzi, szüksége van a
felkészülésre, a megújulásra, amikor nem
retten vissza a kockázattól, amikor kész
változtatni alkotómódszerein, eszközein,
alkotói magatartásán.

Minden nagy színész életében jöhetnek
nehezebb időszakok, amikor valamiféle
csúcsra érve már nem képes továbblépni.
Amikor maradandó értékű teljesítményeit
- úgy érzi - már nem képes fokozni,
amikor szűnni látszik a belső lobogás. S
miközben továbbra is fő-


