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Több évi tespedés után az idén a budapesti
szabadtéri színpadokon több érdekes zenés
produkciót is láthatott-hall-hatott a
közönség. A Margitszigeten a tavalyi
szezonban már játszott Verdi-operát, A
trubadúrt újították föl, és ismét bemutatták
- negyven év óta immár sokadszor - Lehár
klasszikus operettjét, A víg özvegyet.
Érdekességgel szolgált a nézőknek a
Várban a Hilton-szálló középkori
Dominikánus-udvara is: a két éve műsoron
levő két Pergolesivígopera mellé
újdonságként csatlakozott egy érdekes
operai összeállítás, az Eszterházi rögtönzés.
És végül a Margitszigeten a Vörösmarty
kertmozi adott otthont tíz estén át egy
amerikai rock-operának, az Evitának.
Kínálatnak ennyi műsor semmiképpen
sem kevés, főképp, ha a megvalósítás is
többnyire sikeres volt.

Egy újonnan fölfedezett korai mű, az
Attila, majd A végzet hatalma, valamint az
Aida szigeti előadásai után esett a Fővárosi
Szabadtéri Színpadok igazgatóságának
választása tavaly és idén Verdi középső
korszakában keletkezett alkotására, A
trubadúrra. Ez a négy felvonásra és nyolc
képre tagolt mű valósággal áhítja a szabad
teret.

Tavaly finn, amerikai és bolgár ven-
dégénekes működött közre A trubadúrban,
az idén Leonorát magyar művész, Tokody
Ilona énekelte, Manricót olasz tenorista,
Bruno Rufo, Azucenát pedig a neves
szovjet énekesnő, Irina Arhipova. A főbb
szerepekben Luna grófként Miller Lajos és
Ferrandóként Begányi Ferenc ugyanazok
voltak, mint tavaly.

Az előző nyári évad előadása lényegé-
ben változatlan köntösben került át az idei
szezonra. Forray Gábornak a szabad térhez
jól alkalmazkodó, könnyen és gyorsan
mozgatható díszletei között - amelyek
főképpen a helyszín jelzésére szorítkoztak,
és nem kívántak fölösleges mankót adni az
olasz nyelven előadott operához -, Márk
Tivadarnak eszményien szép, a változatos
karaktereket pontosan illusztráló
kosztümjeiben zajlik le a Mikó András
rendezte produkció. Mikó

vagy két évtizede csiszolgatja és formálja
látványos elképzeléseit a szabadtéren.
Egy-egy sikeres Aida-rendezése a bi-
zonyság rá, hogy kitűnően elsajátította
azokat a fogásokat, amelyek egy-egy
romantikus opera színreviteléhez elen-
gedhetetlenül szükségesek. A rendező - a
színpad és a nézőtér között feszülő nagy
távolságok miatt is - nem bíbelődik
jellemek aprólékos kidolgozásával és
mélyebb ábrázolásával, hanem meg-
elégszik azzal, hogy funkciójukat kijelölje
a tágas színpadon. Érdeklődését inkább a
tömeges jelenetek felé fordítja: színes,
látványos, hatalmas tablókat rajzol föl, a
kedvező összhatás érdekében. Mindezt a
szabadtéren rendelkezésére álló rövid
próbaidő is indokolja. A kül-földi
szereplők amúgy is magukkal hozzák jól-
rosszul beléjük idegződött sze-
repfölfogásukat, és ezen változtatni alig-
ha tud egy szabadtéri produkció rende-
zője.

Panaszra azonban így sincs különösebb
oka a nézőnek. Ez mindenekelőtt a
nagyon tehetséges ifjú énekesnőnek,
Tokody Ilonának köszönhető, akinek
varázsos egyénisége, sugárzó szépsége és
tökéletes biztonságú éneke a legkénye-
sebb szólamokban is az egész előadás
legmegragadóbb produkcióját nyújtja.
Tokody Ilona - úgy tetszik - mindent tud
Verdi hősnőiről; nemes tisztaságú,
gyönyörű énekhangja segítségével im-
ponáló egyszerűséggel rajzolja meg Leo-
norát, azt a heroinát, akinek sorsa két férfi
sírig tartó vetélkedése miatt szomorúan
teljesedik be.

Miller Lajos az általam látott előadáson
a tőle megszokott magas színvonala alatt
maradt. Szerepértelmezésében meg-
lehetősen sok volt a sablon - ez a rende-
zésnek is tulajdonítható, bár Luna grófot
sokszor énekelte már -, és hangja sem
szárnyalt úgy, mint azt joggal elvárhatta
volna a közönség. Nem tudni, nem
fenyeget-e nála is az a veszély, hogy a sok
foglalkoztatás meggátolja a szerepek
gondos kidolgozásában. Ezen mind a
művésznek, mind intézményének érdemes
volna elgondolkodnia. Ferrandót Begányi
Ferenc meglehetősen modorosan énekelte;
az első képbeli áriájában sok volt a manír,
játékában pedig az üres póz.

A két vendégművész közül Bruno Rufo
kezdetben meglehetősen bizonytalanul
indította szólamát, de később, a híres-
nevezetes strettában a magas Cé is
tökéletesen sikerült; lehetséges, hogy a
rutinos énekes - olasz kollégáihoz ha

sonlóan - eleinte takarékoskodott a
hangjával, és erejét a harmadik felvonás-
ra tartalékolta. Játékában azonban egy
sebtében fölvázolt szerep közhelyeit lát-
hattuk, azokkal az ismert és unt tenorista-
fogásokkal, amelyektől a realista opera-
színpad igyekszik megszabadulni. A
szovjet Irina Arhipova hangja kissé meg-
kopott az eltelt évtizedek alatt, és játéka is
sok konvencionális elemet őriz. Mégis,
legyünk igazságosak: a szovjet művész-
nő hangjában még ma is érzékelhető a
hajdani nagy alakítások emléke.

Oberfrank Géza vezényelte A trubadúr
szigeti előadását, és a pesti Operaházban,
valamint a berlini Komische Operban
nagy gyakorlatra szert tett dirigens ez-
úttal is fölényes biztonsággal tartotta
kezében a produkciót. A rendezéshez il-
leszkedve különösképpen a nagy zenei
tablókat rajzolta meg rendkívül plasz-
tikusan, amiben segítségére volt a ki-
tűnően muzsikáló MAV Szimfonikus
Zenekar, valamint a Rádió és Televízió
énekkara és a Magyar Néphadsereg Mű-
vészegyüttesének férfikara.

A Verdi-opera mellett a népszerű nagy-
operett, A víg özvegy is szerepelt a Margit-
szigeti Szabadtéri Színpad műsorán.
Lehár Ferenc műve 75 éve változatlan
sikerrel uralja az operettszínpadokat az
egész világon. Titka nem is elsősorban a
kissé csacska librettójában rejlik -
majdnem minden Lehár-operett meséje
meglehetősen gyöngén van összefércelve,
és ezen az új és új átdolgozások is vajmi
keveset segítenek hanem a kitűnő,
invenciózus muzsikájában.

Negyven évvel a legendás sikerű szigeti
bemutató után - a címszerepben Szilvássy
Margittal és partnereként Udvardy
Tiborral - ismét műsorra tűzték tehát A
víg özvegyet. Szerepelt már ezen a helyen
néhány évvel ezelőtt is, akkor Mikó And-
rás rendezte; az előadás nevezetes hőse
Latabár Kálmán volt; Nyegusa emléke-
zetes marad mindazok számára, akik tisz-
telték és becsülték e nagy komikus művé-
szetét. Ezúttal Seregi László irányította a
Lehár-operett próbáit, és egészében véve
a produkció nem maradt el a korábbi
szabadtéri előadások színvonalától. Még
akkor is igaz ez, ha a kimódolt játék, az
erőszakolva mulattatás eszközei most
meglehetősen bőségesen jelentek meg a
színpadon. Ilyennek hatott például a
statisztéria behozatala a nyitány meg-
kezdése előtt (a rendező ugyan utólag
megmagyarázta, hogy a nyitány néhány
taktusa alatt zeneietlen lett volna ekkora
tömeget mozgatnia, ez azonban nem elég-



gé elfogadható magyarázat: a mester-
kéltséget, ha kényszer szülte is az ugyanis,
hogy az előadás este nyolckor, tehát a
nyári időszámítás bevezetése miatt még
világosban kezdődik semmi sem menti).

Seregi László rendezésében különösen
az első felvonásban egyébként is sok a
megfáradt, a más produkciókból már
ismert ötlet és elem. A rendező - erről
korábbi előadásai is tanúskodnak - nem
tud elég körültekintően bánni a
statisztériával; meglehetősen konvencio-
nálisan mozgatja a csoportokat, funkció
és önálló arculat nélkül. Munkája később,
főképpen a harmadik felvonásban érik be;
a kibontakozást erőteljesebben tudja
Seregi ábrázolni, mint a szálak összegu-
bancolását. Pedig rendezéséhez jó segítsé-
get adott Csányi Árpád tágas és artisztikus
színpadképe, Kemenes Fanny sok szép
jelmeze és nem utolsósorban Péter László
mutatós koreográfiája, főképpen a
harmadik felvonás nagy balettjében, a
nevezetes Arany-Ezüst-keringő dalla-
maira.

Ahogyan A trubadúrnak Tokody Ilona,
úgy A víg özvegynek egy nem kevésbé
tehetséges énekesnő, Pitti Katalin a hőse.
Ez a művésznő, aki még Tokody Ilonánál
is fiatalabb, súlyos operák világából
érkezett az operett könnyed színpadára.
Gesztusaiban azonban nyoma sincs póz-
nak és rossz operai allűröknek; termé-
szetesen, bájosan, csöppnyi iróniával ját-
szik, kissé idézőjelbe téve az alakítást,
hangja pedig csodálatos szépséggel szár-
nyal. Igazi operettdíva; művész, akinek
valódi színpadi légköre van.

Danilovics Danilo követségi titkárt
Bende Zsolt már alakította az Operett-
színházban; játéka most még jobban el-
mélyült, egyszerűbb és sallangtalanabb
lett, ugyanakkor megőrizte azokat a fogá-
sokat, amelyeknek segítségével sikerült
megóvnia a műfajt a sekélyességtől és a
szentimentalizmustól. Ötvös Csilla szub-
rettként Valencienne-t, a nagykövet fe-
leségét keltette életre. Ötvös Csillában
rendkívül soka báj, a kedvesség, és színé-
szi tehetségével, figyelemreméltó ének-
hangjával valóban életet lehelt ebbe a
papirosízű szerepbe. A fiatal művésznő
komédiázni sem rest, és ha kell, még ci-
gánykereket is vet a harmadik felvonás
látványos jelenetében. Partnere a meg-
betegedett Leblanc Győző helyett a sze-
gedi Nemzeti Színház tagja, Jankovits
József volt, aki beugrással vette át a sze-
repet. Játékában érezhetően sok még a
vidékies táncoskomikus-manír, a maga-

kelletés, a túlmozgás, de ha jobb alkalma
nyílik beilleszkednie egy ilyen rangos
együttesbe, bizonyos, hogy alakítása is
elmélyültebbé és póztalanabbá válik.
Hangjának terjedelme azonban minden-
képpen korlátozott, és ezen további
énekképzéssel vagy a korlátok fölisme-
résével kellene segíteni, nem pedig a
magas hangok forszírozásával.

Latabár Kálmán híres szerepét, Nye-
gust Agárdi Gábor játszotta, semmivel
sem maradva el nagy elődjétől. Agárdi
egy gyáva cirkuszi bohóc és egy reszke-
teg, de melegszívű kistisztviselő jelle-
méből gyúrta össze a követségi írnok
alakját, és játékából száműzte azokat az
elavult fogásokat, amelyek korábban
meglehetősen nagy súllyal nehezedtek
alakításaira. Ez a Nyegus a parvenüség és
a gyöngeség mélyén az önérzetnek sincs
híján; enyhe flegmával nézi le a körülötte
ugrándozó bábfigurákat, akik csak a
pénze miatt hízelkednek neki. Agárdi
különleges színészi tehetséggel dolgozta
ki szerepét; némely önálló betétszáma
jelentékeny művészi teljesítmény. Zenthe
Ferenc Zeta Mirkót, a nagykövetet ala-
kította, ugyancsak jól hasznosítva egy
értékes pálya gazdag tapasztalatait, és
elvetve a könnyen kínálkozó, olcsó fo-
gásokat. A többiek alakítása meglehető-
sen körvonalazatlan maradt, jórészt an-
nak jeleként, hogy a rendezőnek már
nem futotta energiájából arra, hogy
ezeket a szerepeket is beillessze a Lom-
pozícióba.

itt is említést érdemel a szabadtéri
előadások két nagy erőssége: a MÁV
Szimfonikusok - akiknél legföljebb csak
azon csodálkozhatunk, hogy önálló zene-
kari estjükön a Szigeten miért nem tudtak
olyan megragadó erővel játszani, mint
opera- és operettelőadások kísérőjeként --
és a Magyar Rádió és Televízió énekkara.

Jeles teljesítményt nyújtott a harmadik
felvonás nagy keringőjében az Operaház
balettkara, amely Lehár színes muzsiká-
jára hatásosan táncolt. A produkció lelke
Breitner Tamás volt; a nagy gyakorlatú és
biztos ítéletű dirigens mindvégig kezében
tartotta az előadást.

2.
Szerencsés ötletnek bizonyult néhány
évvel ezelőtt a Hilton-szálló középkori
stílusban megőrzött Dominikánus-
udvarán operaelőadásokat rendezni; a
közönség érdeklődése, az állandóan zsú-
folt nézőtér igazolta a vállalkozás sikerét.
Az idei nyáron Pergolesi két vígoperáját,
a népszerű La serra padronát (A
úrhatnám szolgáló) és az Il maestro di musicát

( A zenemester) már a harmadik évadban
játsszák ebben a csodálatosan szép
környezetben, háttérben a Duna pesti
oldalának lenyűgöző panorámájával. (Az
előadás méltatása a SZÍNHÁZ 1978.
októberi számában olvasható.)

Seregi László igazán a kamarajátékban
otthonos, és az intimebb hatású színpadi
produkcióban talál önmagára. Amíg A víg
özvegy helyenkénti kuszasága, a statisztéria
elrendezetlensége átgondolatlanságról
tett bizonyságot, addig ez a két Pergolesi-
mű a maga bugyuta librettójával,
jelentéktelen cselekményével a rendezőt
arra sarkallta, hogy találjon ki vala-mit a
hézagok kitöltésére. Sereginek ez

akárcsak az Operettszínház Zsebszín-
házában - sikerült, és sok kedves ötletet
eszelt ki a cselekmény élénkítésére, az
érdeklődés ébrentartására.

Ebben olyan partnerei voltak, mint a
nemcsak kitűnően éneklő, hanem kiváló
színészi képességekkel is rendelkező Gáti
István, a tüneményesen bájos és
kellőképpen szemtelen szolgálót alakító
Ötvös Csilla (ő itt még jobban meglelte

Jelenet az Eszterházi rögtönzésből (MTI - fotó)



a Pergolesi operájához illő vígjátéki stí-
lust, mint a Lehár-operettben) és végül
néma szerepében a tehetséges színésznek
ígérkező ifj. Palcsó Sándor, aki brillíro-
zott pantomimista képességeivel.

Palcsó a másik Pergolesi-darabban, A
zenemesterben, amely valójában csak bo-
hókás tréfa és könnyed rögtönzés, a súgó
csekély szövegű szerepét alakítja, ismét
igazolva, hogy nincs kis szerep, csak a
munkáját félvállról vevő színész. De
ebben a bohóságban senki sem vette
félvállról szerepét; Ötvös Csilla, a most is
egészen kiváló Gáti István és a tenorista-
ság állapotát szellemes öngúnnyal kari-
kírozó Rozsos István bőséges humorral
komédiázott és találó karikatúrát adott
hajdanvolt - vagy még ma is létező? -
dalitársulatok megrögzött szokásairól.

A Dominikánus-udvaron folyó játék
egyik sajátossága, hogy a közönség
mulattatására kis létszámú balettkart, pan-
tomimegyüttest és bábművészeket is
alkalmaznak. Ezúttal a pantomimisták és
a bábművészek a szünetben tovább
szőtték a vígopera cselekményének fo-
nalát, sok színnel és humorral. Az is a
Budavári vigasságok hagyományaihoz
tartozik, hogy a karmestert is bevonják a
játékba. Nagy Ferenc készséggel hajlott
is a tréfára, és nemcsak szakszerűen irá-
nyította az egyébként nem túlságosan in-
venciózusan, valószínűleg csak alkalmilag
összetoborzott kamarazenekart, hanem
tevékenyen részt vett a komédiában is.

Az idén egy Moliére és Haydn ihlette új
produkciót is láthatott a magyar és a
külföldi közönség a Várban. Eszterházi
rögtönzés címmel - már a címben is
Moliére híres darabjára utalva -- Rom-
hányi József ügyes, szellemes keret-
játékot írt a Dominikánus-udvar szereplői
számára. A Moliére-rel való

rokonságra az első pillanatokban rábuk-
kanunk, amikor kiderül, hogy tervezett
előadást egy főúri „cenzor" finnyássága
miatt el kell hagyni. Joseph Haydn úgy
lép be a cselekménybe, hogy a történet
színhelye Eszterháza lévén - ahol a nagy
osztrák komponista hosszú évtizedeket
töltött el karmesterként Eszterházy Pál
Antal, majd halála után a „Pompakedve-
lő" Miklós Versailles-t utánzó udvarában -
, a zeneszerzőnek állandóan új és új
műveket kellett kis létszámú zenekarával
és néhány énekesével előadatnia. Ebben
az időben - 1773-ban - történt, hogy
meglátogatta Eszterházát Mária Terézia
is; tőle származik az a sokat emlegetett
mondás, miszerint: „Ha jó operát akarok
hallgatni, akkor Eszter-házára megyek."

Haydn valóban kitett magáért, és saját
művei mellett buzgó szorgalommal
mutatta be elődei és kor-társai
kompozícióit is.

Haydnnak erre a ténykedésére épült az
Eszterházi rögtönzés ötlete: a laza történet
során elhangzanak Haydn mellett
Paisiello, Mozart, Albrechtsberger és
Cimarosa operáiból is részletek. Ez a
bőséges válogatás a kor barokk operáiból
az előadás legkedvesebb és legele-
gánsabb része. Es ha Mária Terézia azért
kocsizott Eszterházára, hogy jó operát
láthasson, a mai közönségnek azért
érdemes fölballagnia a Várba, hogy Gáti
Ístván különleges művészetében
gyönyörködhessék. Az előadás önálló
betétszámaként ugyanis elhangzik Cima-
rosa egyszemélyes kis vígoperája, A kar-
mester, amelyet keverék német--olasz-
magyar nyelven Gáti István énekel végig,
és amellett a produkciót is vezényli,
tüneményes humorral, elragadó kedves-
séggel, rengeteg parodisztikus ötlettel.

Abban, hogy az Eszterházi rögtönzés

alkalmi játéknál magasabb színvonalú

produkcióvá vált, nagy szerepe van Szí-
netár Miklósnak, aki ízlésesen és mulat-
tatóan rendezte meg az előadást. Helyet
ad e rendezés a szó szerinti rögtönzés-nek
is, de mindig a fölhangzó zene han-
gulatába ágyazva. A bábművészeknek,
Erdős Istvánnak, Gruber Hugónak és
Gyurkó Henriknek itt még a korábbinál is
fontosabb feladat jut: az ő bábuik
képviselik a hercegi párt, és egyetértésük,
csodálkozásuk, ámulatuk vagy nemtet-
szésük végigkíséri az előadás hézagos
cselekményét. Ugyancsak lényeges a sze-
repe a négytagú kis balettegyüttesnek is,
amely Géczy Éva hatásos és stílushű
koreográfiájára Haydn barokk világába
vezet be. Ezt teszik azok a színes, tet-
szetős kosztümök is, amelyeket Kemenes
Fanny tervezett.

A rögtönzésben, amelynek alapja még-
iscsak a rendező által gondosan körvo-
nalazott színészi játék, örömmel vesz
részt a karmester, Fehér András is, aki a
közreműködők komédiázótársául szegő-
dik. Az énekesek közül Rozsos István
lényegében megismétli a Pergolesi-
egyfelvonásosban látott szarkasztikus
jellemzését a tenoristaságról; némely
külhoni tenoristavendég, aki oly sok
manírral játssza végig szerepét a két buda-
pesti operaházban, bizonyára magára
ismerhetne - ha lenne hozzá elég önkri-
tikája -, s persze egyik-másik hazai
énekesre is okkal vonatkoztatható.
Zempléni Mária ugyancsak vidám kari-
kírozókedvvel, üdén és bájosan nevetteti
ki az örök primadonnát, annak minden-
féle allűrjeivel, nyafogásaival együtt.

Két prózai színész kitűnő alakítása tar-
kítja még az előadást. Hámori Ildikónak
jutott az a hálás, de túlzásokra is csábító
szerep, hogy a cselekmény szálait kot-
nyelességével, bennfenteskedésével ösz-
szekuszálja. Hámori Ildikó azonban sze-
rencsére sehol sem lépte át azt a határ-
vonalat, ami a komédiázás és a ripacsko-
dás között húzódik meg. Amellett a szí-
nésznőnek kellemes, csiszolt hangja van,
ami följogosítja arra, hogy egy sanzont a
profi énekesektől nem túlságosan messze
eső színvonalon adjon elő. A produkció
másik prózai közreműködője Gálvölgyi
János, aki kitűnő parodisztikus képessé-
geinek birtokában, de minden túlzástól
mentesen állítja elénk a megijedt és urai
haragjától rettegő direktort.

Mielőtt fenntartásaimat közölném a
szigeti Vörösmarty kertmoziban látott
rockoperáról, az Evitáról, hadd szögez-
zem le; tehetséges fiatal művészek érté-

Kovács Kriszta az Evita címszerepében (MTI - fotó)



kes produkciója ez az előadás. Ezek után
hadd következzék két megjegyzésem.

Az egyik az, hogy vajha a nagy erőfe-
szítéssel létrejövő téli színielőadások
előkészületeiről is olyan bőséges infor-
mációval rendelkeznék az olvasó és a
néző, mint az Evitáéról. Mielőtt kimen-
tem volna a Szigetre, pontosan tudtam,
milyen rendezői válságok után vette át az
irányítást Katona Imre és Mátis Lilla,
miképpen készültek éjszakánként, a mo-
zivetítések után feladataikra a szereplők,
milyen sátrakban aludtak a helyszínen,
hogy a próbák után buszok nem lévén -
ne kelljen gyalog hazamenniük, kik segí-
tették őket, hogyan szerezte meg Miklós
Tibor, a művészeti vezető a zenei anyagot
és miképpen hangszerelte meg stb.
Hangsúlyozom: nem valamiféle
rosszmájúság mondatja velem ezt!

A másik megjegyzés: nem örülnék neki,
ha mesterséges ellentét keletkeznék a
sokat ígérő kezdők, a majdhogynem
mutáló hangú ifjak, valamint az „elaggott
öregek" között. Részünk volt már ilyen
hamis vitákból. Nem örülök tehát annak,
ha bárki is eltúlozza az Evita sikerét, és
nem gondolja végig, hogy a heurékázó
fogadtatásban - főleg a serdültebb ifjak
körében - mennyi a szerepe a tilalmasnak
hitt rockopera műfajának, a Jézus Krisztus

szupersztár hírének - és az önreklá-
mozásnak.

Annyi kétségtelen tény, hogy a Jézus

Krisztus szupersztár két szerzőjének, a
szöveget író Tim Rice-nak és a kompo-
nista Andrew Lloyd Webhernek a beatet a
keményebb hangzású rockzenével ügyesen
ötvöző, időnként már-már operai
hangvételű, de nem túlságosan igényes
librettójú Evitája ügyes és tetszetős pro-
dukció. A téma érdekes, mi több, izgal-
mas: a mindenki cafkájából, a tizenöt éves
amerikai utcalányból Argentína legendás
hősnője, Peron, a fasiszta diktátor
felesége és a nép nagy tömeghatású
manipulátora, az ország alelnöke lesz.
Mindaddig, amíg a halálos kór 32 évesen
véget nem vet félelmetesen meredeken
fölívelő karrierjének.

A két amerikai szerzőnek ez az ügyes
meseszövésű, kellemes zenei összhatású,
ám időnként mind a szövegben, mind a
muzsikában bombasztikus és triviális
eszközöket is fölhasználó rockoperája
hatalmas világsikert ért cl, amiről a hazai
tudósításokban is sokat olvashattunk. A
librettista a címszereplő Eva Peron
tragikumba forduló történetét megfejelte
egy némileg baloldalinak mondható mo-
tívummal. Enyhe anakronizmussal - és a

valóságot meghamisítva - a szereplők
közé iktatták Che Guevarát, akire a nar-
rátor, a kommentátor és az ókori görög
kórus együttes tiszte hárul Ám Che
Guevara elidegenítő effektussal tarkított
alakja sem sokat változtat azon a tényen,
hogy a darab felmagasztosított áldozata
az ügyes argentin szajha, a tehetséges,
okos és szép politikai vezető.

A világért sem szeretnék félreértést
okozni: mindenkit - az ORI-t, a honvéd-
séget, a közreműködőket - elismerés illet
azért, hogy a fiatalság számára lehetővé
tették, ha csak a szerződésben kikötött tíz
előadás erejéig is, az Evita megtekintését.
Meggyőződésem ugyanis, hogy fölösleges
félteni az ifjúságot az ilyen nyugati
hatásoktól; veszélyessé igazán csak az
válhat, amitől eltiltják őket, föl-téve
természetesen, ha a produkció nem sérti
ideológiai alapelveinket vagy a köz-
szemérmet és a jó ízlést.

Ez a törekvés azért is méltánylandó,
mert olyan, lényegében jó előadás szü-
letett a szigeti kertmozi színpadán, amely
felvállalta a szegénységet mint színpadi
hatáseszközt. Bár a szegénység a rendezés
időnkénti fantáziátlanságában és ön-
ismétlésében, valamint az erőszakolt ötle-
tekben is megmutatkozott, az egész pro-
dukció arról tanúskodott, hogy sok a
tehetséges, lelkes fiatal művészünk. I la a
kórus és a statisztéria tagjai helyenként
csiszolatlanul mozognak és olykor hami-
san énekelnek is, végeredményben vala-
mennyien derekas munkát végeztek.
Köszönhető ez mindenekelőtt a zenei
vezetőnek, Várkonyi Mátyásnak, aki az
alkalmilag verbuvált rockzenekar élén
bemutatót tart ebből a hangulatos és
időnként szépen szóló, dallamos műből.
Es köszönhető természetesen az együt-
tesnek, amely fáradságot és energiát nem
kímélve átlelkesítette az előadást.

Egy tehetséges ifjú színésznő, Kováts
Kriszta játssza, énekli, táncolja végig a
címszerepet. Szép, vonzó jelenség, aki jól
énekel, amellett alakítása is mindvégig
meggyőző. Méltó társa ebben a boszor-
kányos ügyességű Szakácsi Sándor mint
Che Guevara. Szakácsi nemcsak kitűnően
énekel és jól mozog, hanem artistaké-
pességeiről is számot ad; a vastraverz
tetején cirkuszművészeket megszégyenítő
módon tornázik és egyensúlyoz.

Helyreigazítás

Októberi számunk szerzőinek listájából
sajnálatosan kimaradt dr. Sződy Szilárd, a
Művelődési Minisztérium főelőadója.

KAÁN ZSUZSA

Balettek szabadtéren

A Budai Parkszínpadon a Ballet de

Camagüey vendégjátéka, a Villányi
Szobor-parkban, a Szabadtéri
Táncszínen, a Tettyci játékszínen és a
Barbakán-bástyán a Pécsi Balett előadásai
képviselték a kortárs balettművészetet a
nyár kulturális programjában. A két
társulat közül a Fernando Alonso vezette
kubai őrzi tudatosabban,
módszeresebben a múlt századi
baletthagyományokat: az új évadban
például a Giselle és egy századvégi Petipa-
balett (a Paquita) bemutatását is tervezik.
A látottakból ítélve - a szerény választék
ellenére - mégis úgy tűnik, törekvéseik
nem állnak messze a Pécsi Balett jelenlegi
törekvéseitől. Azaz a méltón őrzött
klasszikus technika felhasználásával, de
azt meghaladva, vagy hozzá más színpadi
táncnyelvekből is merítve ott is, itt is
mást akarnak, mint csak szórakoztatni,
csak gyönyörködtetni. Helyettük inkább
azt, hogy a néző újból átélhessen s így
újra értékelhessen már-már közhellyé
szokványosult gondolatokat; sőt: az új
koreográfiák közegében önmaga számára
is aktuálissá váló élet-igazságokká
eleveníthesse őket.

Klasszikus koncertszámok

A Budapestre hozott négy táncszám jól
reprezentálta ezt a művészi programot,
bár csak pillanatnyi keresztmetszetet
adhatott annak megvalósulásáról, akár-
csak a legújabb koreográfiai termésről.
Gustavo Herrera most műsoron levő
darabjában, a Saerpilben például sokkal
markánsabb s problémaérzékenyebb al-
kotóként mutatkozott be, mint ahogyan
azt az lnterbalett '79-en látott pajkos
„táncsanzonja" alapján várni lehetett tő-le.
Egy másik kubai koreográfus, lvan
Tenorio viszont az ugyancsak i 979 őszén
Budapesten megismert mozdulatdrámá-
val, a Bernarda Alba házával hozott létre
az idei turnét záró Carmina Burana-

változatnál feltétlenül értékesebbet. Min-
denesetre ezek a kompozíciók emelkedtek
ki a parkszínpadi műsorból a Pleamar

című tánckettős s egy klasszikus kon-
certszám : a Don Quijote pas de deux

ellenében.
A Pleamart (Rahmaninov II. zon-


