
mára épülő komédia, a jólnevelten erotikus
történet kalandsorozata, melyben buja bíró
szeretné el az ostoba, tudálékos polgár
utcalánynak vélt gyermekét, ám az
móresre tanítja, s végül eléri, hogy sze-
relmesével összekerüljön.

Laurie Johnson nem különösebben
eredeti, bár jól fogyasztható zenéjét
hangszalagról játszották a zalaegerszegi
elő-adáson, s e meglehetős erővel hangzó
kíséretre énekeltek a színészek, lecsüngő
mikrofonok segítségével (míntha a play-
back technikát is alkalmazták volna oly-
kor). Ez szerintem - téves út; a bejátszás
hangerejével képtelenek voltak ver-
senyezni a színészek, másrészt, a gépzene
megátalkodottan halad a maga törvényei
szerint, mit sem törődve az élő elő-
adással. Megtette volna akár egy vagy két
zongora (operai korrepetítorok két
zongorán dörömbölve egy egész zene-kart
érzékeltetnek), vagy minimális számú, de
eleven zenekar.

Kiderült: a fiatal társulat énektudása
feltűnően fogyatékos, az előadás koreog-
rafikus világa (koreográfus: Richter Ká-
roly m. v.) sem ütí meg a musicaljátszás
megkívánható szintjét - néhány jelenetet,
például Erényes Elvira és Csókos Charly
remek balettparódiáját vagy Zsaroli
Karolin és Csókos Charly „vérforraló"

tangóját leszámítva.

A színészi alakítások egyneműségéből
kiemelkedett Egervári Klára mint Zsaro li
Karolin, a megvásárolható, kéjsóvár bíró
felesége. Bő humorral, élénk tempe-
ramentummal, pompás mozgáskultúrával,
sehol sem harsányan és szokványos
gesztusokkal rajzolta meg a figurát, ami
nem mondható el színpadi férjéről, a ven-
dég Siménfalvy Lajosról, aki sablont idé-
zett elénk, s tapasztalt színész létére is be-
szédtechnikai gondokkal küszködött.

A darab konferálása jutott a Bunkó Bill
csendbiztos mezét öltő Nemcsák Károly
többletfeladatául, s a tehetséges fiatal
művész sem tudta a rezonőrelemeket a
figura egyébkénti „bunkóságával"
összetársítani. Mínt Bunkó; chaplini,
pantomimikus játékelemekkel dolgozott
(ezt a stílust más szereplők is
megpróbálták átvenni, inkább kevesebb,
mint több sikerrel).

Készületlenségük különféle fokozatát
mutatták az előadás más szereplői. Fekete
Gizi, aki ritka felszabadultabb pilla-
nataiban még énekhangjára is rátalált, a
komédiázni jókedvűen igyekvő Rácz Ti-
bor, a Hörpöli Herbert nem egészen hi

bátlan vonzalmait affektálással sejtető
Nádházy Péter, a nevéhez méltón férfias
Szikla Szilárdot megjelenítő Szalma Ta-
más. Lesz még jobb teljesítményűk ebben
a műfajban is.

A kétrészes előadás rendezője nem-igen
segítette ötletekkel színészeit. Az, hogy a
bírói emelvény lecsapható ággyá válhatik,
s hogy a bal oldali építményen, odafönt,
Karolin asszony birodalmában is mihamar
előrántható az ágy a szekrényből, inkább
a tervezőt, Menczel Róbertet dicséri.
Bunkó gumibotja butykosként is
használható - ez már rendezői ötlet,
úgyszintén, hogy a börtönrácsot afféle
térelemként megkeringőztethetik a
szereplők. Van még a második rész elején
egy mulatságosan ütemes lábdobogás-
effektus, melyet ritmikus beszéd kísér -
körülbelül ki is merül ezzel az előadás
rendezői fegyvertára.

A vendég Schäffer Judit dekoratív,
korhű jelmezei is azt a törekvést sugall-
ták, hogy a néző nehogy a XVIII. szá-
zadtól idébb képzelje a színpadi figurá-
kat, eseményeket.

Nem hibáztatható, hogy a zalaegerszegi
Állandó Színház társulata vidám musicalt
vett elő közönségcsalogatónak,
kasszasikernek - szorult gazdasági hely-
zetben vagyunk, meg kell ezt érteni.
Azonban a takarékosságot nem szabad
olcsóságnak fölváltania.

John Whiting: Az ördögök (zalaegerszegi Állandó
Színház)

Fordította: Szántó Judit. Díszlet: Menczel
Róbert. Szcenikus: Bischof Sándor. Jelmez:
Vágvölgyi Ilona. Rendező: Ruszt József.

Szereplők: Trokán Péter m. v , Hámori
Ildikó m. v., Nemcsák Károly, Szalma Ta-
más, Katona András m. v., Deák Éva, Bara-
csi Ferenc m. v., Siménfalvy Lajos m. v.,
Derzsi János, Máriáss József m. v., Rácz
Tibor, Áron László m. v., Bagó László m.
v. , Gyürki István, Nádházy Péter, Barta
Máría m. v., Császár Gyöngyi, Egervári Klá-
ra, Fekete Gizi, Kulcsár Lajos, Zétóth Éva.

Henry Fielding Laurie Johnson- Bernard Miles
Lionel Bart: Lakat alá a lányokkal (zalaegerszegi
Állandó Színház)

Fordította: Prekop Gabriella. Magyar színpadra
alkalmazta: Böhm György, Versek: Fodor Ákos .

Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Schäffer Judit m.
v. Koreográfus: Richter Károly m. v. Zenei rendest:
Victor Máté. Rendező: Halasi Imre,

Szereplők: Siménfalvy Lajos m. v., Égervári
Klára, Rácz Tibor, Nádházy Péter, Szalma Ta-
más, Fekete Gizi, Nemcsák Károly, Derzsi
János, Áron László m. v., Györki István,
Latabár Árpád, Kulcsár Lajos, Joó Katalin,
Fráter András, Zétóth Éva, Deák Éva, Császár
Gyöngyi, Quintus Konrád, Tóth István.

GÁBOR ISTVÁN

Operaesték Debrecenben

Nehéz helyzetben böjtölte ki a debreceni
Csokonai Színház azt az időt, amíg vissza-
költözhetett eredeti otthonába. Éveken át
mostoha körülmények között játszottak
operát is, ami pedig nyilvánvalóan nagy
teret, megfelelő színpadi berendezést és
kedvező játéklehetőségeket kíván. Előbb
egy keskeny nézőterű mozival próbálkoz-
tak, majd előadásaik számára megkapták. a
Kölcsey Művelődési Központot. Ez
utóbbi intézmény tapasztalataim szerint -
igyekezett biztosítani a feltételeket a
színház operatársulata számára, de a
művelődési ház vezetősége sem a szín-
padot, sem a nézőteret nem tágíthatta ki.
Ebből következett az a szükségszerű
kompromisszum, hogy a. társulat vezetése
a nagyobb művészeti csoportok lét-számát
csökkenteni kényszerült, és így a
közönség nem részesülhetett. abban az
élményben, amit egy-egy Beethoven-,
Mozart-, Puccini-, Verdi-opera látványa
nyújthat.

Szerencsém azonban mind a nézők,
mind a társulat tagjai kitartottak a szín-
ház mellett, és a várakozás meghozta
gyümölcsét. Vagy fél évvel ezelőtt vissza-
térhettek abba a műemlék jellegű épület-
be, amely oly sok sikeres produkció szín-
helye volt, és némely korábbi vezetője
alatt színháztörténeti jelentőségre tett
szert. Ebben a helyiségben azután minden
rendelkezésre áll a játékhoz: forgószín-
paddal, megfelelő zsinórpadlással, jó vi-
lágítással rendelkező tágas terület, díszes
nézőtér.

Az ilyképpen újjávarázsolt épületben az
első operabemutató Gounod Faaustja volt.
Ez a nagy hatású alkotás, amely 1859-es
párizsi premierje óta az egyik
leggyakrabban játszott. dalmű leit a vi-
lágnak szinte valamennyi színpadán, va-
lósággal kiköveteli magának a megfelelő
játékteret, amelyen egyszerre sok szereplői
mozoghat.

Ma már értelmetlen volna Goethe és
Gounod Faustját egybevetni, és a német
költő filozófiáját számon kérni a jelleg-
zetes francia nagyoperán, amelyet a kér-
lelhetetlen ítéletű Hanslick is - a Mignon-

nal és a Wertherrel, Thormas és Massenet



műveivel együtt - e műfaj Goethe sugallta
jellegzetes és sikeres produktumaiként
fogadott el. Az összehasonlítás Goethével
azért is fölösleges, mert a legnagyobb
német filozófiai dráma bizonyos
esetekben kamaraszínpadon is el-
játszható, akárcsak Németh Antal tette
annak idején a Nemzeti Kamaraszínhá-
zában a Tragédiával. Ez azonban a Gou-
nod-opera esetében egyenesen elképzel-
hetetlen, hiszen itt nyilvánvalóan nem el-
sősorban a goethei gondolatok domi-
nálnak, hanem a gounod-i dallamok, ame-
lyek gyakorta hatalmas kórus ajkán szó-
lalnak meg.

Bizonyára a komponista is tudatában
volt annak, hogy az ugyancsak francia
szövegírói, Jules Berbier és Michel Carré
föltálalta librettó teljesen más színpadi
műfajt kíván meg, mint a verses dráma.
És az sem a véletlen műve, hogy az opera
eredeti címe a Theatre Lyrique-beli
premieren még Faust el Marguerite volt,
majd tíz év múlva, többszöri zenei
átdolgozás után - miközben az operába új,
népszerű számok kerültek - Marguerite
lett. Így játsszák jelenleg is Párizsban,
ahol - amint ez egy német ope-
ralexikonban olvasható - a bemutatótól
1975-ig, a Liebermann-féle igazgatásig,
amikor új produkcióban vitték színre a
művet, összesen 2836-szor szerepelt a
repertoáron. Mellesleg német nyelvterü-
leten ma is Margarete szerepel a Gounod-
opera színlapján, és ezen a néven

idézi a már említett, Ernst Krause írta
operakalauz is.

Azért láttuk szükségesnek mindezt be-
vezetőben elmondani, hogy megvilágít-
suk: milyen jelentékeny feladatra vállal-
kozott a debreceni társulat a Faust elő-
adásával. Amihez az igazság kedvéért azt
is hozzá kell tenni, hogy a másik két vi-
déki társulattal szemben itt sem a szín-
ház gazdasági vezetése, sem az együttest
irányító tanács nem fukarkodott a pénz-
zel. Szegeden egyébként még mindig
nem épült föl a színház, és Pécsett is egy
majdnem életveszélyes épületben játsza-
nak, ami bizonyos mértékig a vezetést is
minősíti.

Ami a megvalósulást illeti, beszámo-
lónkat rendhagyó módon hadd kezdjük a
kórussal, amely nyilvánvalóan nem kevés
pénzbe kerül. Erről a műsorfüzet-ben
szerényen csak ez olvasható : „Közre-
működik a Csokonai Színház kibővített
énekkara." Ez azonban közelebbről a
MÁV Járműjavító Vállalat és a Zene-
művészeti Főiskola debreceni tagozatá-
nak a színházéval egyesített dalkarát je-
lenti, ami jelentős anyagi erőfeszítést kí-
ván. Nos, miután a Faustban valósággal
főszerephez jut a kórus, betanításuk, egy-
séges hangzásképük kialakítása, színpad-
hoz alkalmazásuk, mondhatnók „idomí-
tásuk" is bizonyára sok fáradsággal járt.
Igaz, nem ez az első eset a színház életé-
ben, hogy több helyről toborozza karéne-
keseit - ezt tette a fölújítás előtti kor-

szakban, majd a kamaraszínpadon is,
ahol ugyancsak megkíséreltek néhány
nagyobb lélegzetű dalművet előadni - de
tapasztalataim szerint most manifesz-
tálódott igazán ez a munka.

Itt kívánok rátérni a színház rendező-
jének, Kertész Gyulának tevékenységére,
aki immár két évtizede működik ebben a
városban. Hűsége és kitartása már ko-
rábban is többször meghozta gyümölcsét;
debreceni munkásságához egy sor opera
élményszerű látványa fűződik, köztük
jeles művek bemutatói és rég játszott, már-
már elfeledett operák premierszámba
menő fölújításai. Mi tagadás, az utóbbi
években - jórészt a mostoha körülmé-
nyek, de nem utolsósorban bizonyos rutin
eluralkodása miatt is - néhány produkciót
kivéve e tehetséges rendező nem tudta
kifutni igazi formáját. Szereplői olykor
sablonokba merevültek, és az egyébként
színes összhatás nem kárpótolt a művek
kevésbé gondos kidolgozásáért.

Mindennek ezen a Faust-előadáson
nyoma sincs. A színpad ezúttal olyan
látványt kínál, amely vetekedhet bármely
rangos külföldi társulatéval. A nyitókép -
Faust dolgozószobája - és a befejező
jelenet - Margit mennybemenetele -
olyan kamaraszínpadi hatásokkal szolgál,
amit kitűnően ellenpontoznak a vá-
roskapun kívül és Margit kertjében ját-
szódó epizódok. A rendező a főszereplő-
ket stilizált, ám mégis reálisnak tetsző
játékfölfogásra készteti, a csoportos jele-
netekben pedig nagy erőfeszítéseket tesz
a hatás kibontására. Ennek érdekében
egyszerre több síkban mozgatja a közre-
működőket, akiket egy háromszintes
építményben helyez el. Azt hihetnők,
hogy ez a zene rovására történik, de Ker-
tész Gyula tiszteli annyira Gounod muzsi-
káját, hogy nem annak ellenében cselek-
szik, mint ahogyan ez nemegyszer lát-
ható másutt, amidőn a játék valósággal
elfedi a dallamokat. Távolról sem rende-
zői henyeségre utal, hogy a színi irányítás
nem kíván mesterkélten állást foglal-ni
abban a kérdésben, hogy tulajdonképpen
Faust vagy Margit drámája-e ez az opera.
Ő szinte spontánul, de azért nem minden
művészeti beavatkozás nélkül hagyja
kibontakozni a cselekményt, amelyet -
kissé Goethére is tekintve - meg-tetéz
azzal, hogy a fináléban ismét Faustot
láthatjuk dolgozószobájában, tépelődései
közben. Mintha csak álmodta volna az
egészet, és az élet valamilyen módon
halad tovább.

A már méltatott kórus kimagasló tel-
jesítményén túl - amiben külön említés-

Horváth József (Faust) és Tréfás György (Mephisto) Gounod operájának debreceni előadásában



re méltó az a napjainkban sajnos egyre
ritkábban tapasztalható jelenség, hogy
minden szavukat tökéletesen érteni lehet -
az egészében véve kimagasló produkció
arról tanúskodik, hogy Debrecenben az
operajátszásnak minden feltétele adva van.
A színháznak nagy nyeresége Horváth
József, aki egy idő óta félállásban e
városban működik. Ez a megragadóan szép
lírai tenorhanggal rendelkező énekes -
akinek egyébként az általam látott
előadáson fölösleges volt a híres Cavatinát
letranszponálva előadnia, hiszen minden
bizonnyal megvan az ehhez szükséges
magas C-je -- hangi szempontból ideális
Faust, legföljebb mozgáskultúrája lehetne
valamivel gazdagabb.

Tréfás György, aki ebben az operában
ünnepelte működésének huszonötödik
évfordulóját, nagyszerű Mefisztót állított a
színpadra. I la meggondolom, hogy ne-
gyedszázaddal ezelőtt milyen mackósan
mozgott még a Carmen Zuniga hadna-
gyaként, hogy azután jóval később Do-
nizetti Vivat, mama !-jában remek humo-
rával, pompás karikírozóképességével,
tavaly pedig a Nabuccóban gránitszobor-
szerű alakításával szerezzen örömet a né-
zőknek, hihetetlenül sokat fejlődött mind
hangban, mind játékban ez a tehetséges
művész. Színészi eszköztárából most arra
is telt - bizonyára a rendező koncepció-
jának megfelelően -, hogy elkerülje a Me-
fisztót olykor körüllengő, hatásvadászóan
ördögi vonásokat, és emberivé formálja a
figurát. Valószínűleg egy nem szerencsés,
bár kétségkívül látványos rendezői fogás -
bejövetelekor kis feszültségű elektromos
áram segítségével. szikrákat csihol ki
kardjával a földből - is okozta, hogy első
áriáját, a híres dalt az aranyborjúról, kissé
félénken és indiszponáltan adta elő, ám
később mély baritonhangja teljes
szépségében szólalt meg.

Hegyes Gabriella poétikus és az érzé-
kiségtől sem mentes, zeneileg is biztonsá-
gosan megformált Margitja mellett külön
említést érdemel Valentinként a kórusból
kiemelt Martin János, akinek énekesi
karrierje a látott-hallott produkció alapján
csaknem bizonyosra vehető. Rajtuk. kívül
Iván Ildikó líraian szerelmes és hűséges
Siebelje, valamint Tas Ildikónak rövid
szerepében is nagyon összetett jellemet
megformáló Mártája emelhető még ki e
kiváló gárdából.

Kasztner Péter remek játékteret bizto-
sító, koncepciózus díszletei, Greguss Il-
dikó látványos, színekben gazdag és
emlékezetünkbe valósággal egy Breughel-
képet idéző jelmezei, valamint Veöreös

Boldizsárnak meglehetősen jelentéktelen
koreográfiája mellett - amellyel a nem
túlságosan magas színvonalú tánc--kar
keveset tud kezdeni szándékosan
a végére hagytuk a dirigenst. Azért tettük
ezt, hogy ezzel is nyomatékot adjunk
meggyőződésünknek: Szabó László, az
előadáson közreműködő debreceni MÁV
Filharmonikus Zenekar vezetője a sze-
münk láttára és fülünk hallatára vált az
együttesnek elődjéhez, Rubányi Vilmos-
hoz méltó igazgatójává. Ez a tehetséges
muzsikus mindjobban föloldódik a zené-
ben, és nemcsak operadirigálásai, hanem
személyes tapasztalat alapján mondható

koncertjei során is rengeteget fejlődött,
és bizonyára fejlődik még. Az ő vállára -
funkciójából következően nemcsak egy
előadás vezénylésének, ha-nem
betanításának és a zenekari hangzás
rendszeres karbantartásának gondja is ne-
hezedik. Ezért is értékelhető nagy hang-
súllyal az a produkció, amelyet az együt-
tes élén nyújt.

2.

1958 őszén mutatták be a Pesti Színház
helyén működött Bartók-teremben
Sztravinszkij: Egy katona története című
dramatizált zenés, táncos elbeszélése és
Erich Kästner: Vigyázat, béke! című je-
lenete társaságában - Hubay Miklós egy-
felvonásosát, a C'est la guerre !-t. A ,,tra-
gédia könnyűzenével, egy felvonásban" -
műfaji megjelölésű drámát olyan mű-
vészek vitték színre, mint például Peéry
Piri, Simor Erzsi, Apáthi Imre.

Petrovics Emil kihallotta a műből a
megzenésítésre alkalmas librettót, és ope-
rát komponált belőle, amelyet 1961
augusztusában a Magyar Rádió mutatott
be, Ruitner Sándor rendezésében, Lukács
Ervin vezényletével, Sándor Judit, Szil-
vássy Margit, Ilosfalvy Róbert, Radnai
György, Faragó András
közreműködésével. A rádióban nagy sikert
aratott mű-re frissen reagált az Operaház,
nem utol-sósorban az új iránt oly
fogékony, ki-váló igazgatója, Nádasdy
Kálmán kezdeményezésére. Alig fél
esztendővel az opera sugárzása után,
1962. március 11-én bemutatták tehát a
C"est la guerre !-t szín-padon is, Szinetár
Miklós rendezésében, kettős
szereposztásban. Az első előadás
karmestere Blum Tamás volt, az énekesek
sorában Mátyás Mária, Szilvássy Margit,
Melis György, llosfalvy Róbert, Faragó
András nevével találkozhattunk, míg a
másik szereposztás dirigense Borbély
Gyula volt, szereplői pedig az előbbi
sorrendben Sándor Judit, Kompolthy

Györgyi, Radnai György, Tarnay Gyula,
Nádas Tibor voltak. Mellette még Ravel:
Pásztoróra című zenés komédiáját és Mil-
haud: Franciasaláta című balettjét ját-
szották.

1964-ben tévéfilmet készítettek Szinetár
Miklós rendezésében Petrovics Emil
operájából, nagyjából az iménti
közreműködőkkel. Egy év múlva a nizzai
operaház, 1966-ban pedig az oberhauseni
Stadtische Bühne adta elő, ez utóbbi
színpadon Farkas Ferenc: A bűvös szek - rény
című műve társaságában játszották.

Mindezeket az adatokat annak bizony-
ságául soroltam föl, hogy segítségükkel
igazoljam már a bemutatón kialakult
meggyőződésemet: Szokolay Sándor
Vérnásza mellett, amelyet Petrovics Emil
operája után két esztendővel mutattak be
az Operaházban, a C'est la guerre !
mindenképpen olyan mű, amely még na-
gyon sokáig életben marad. A debreceni
előadás, amelyről az alábbiakban szó lesz,
ezt a véleményemet teljes mértékben
megerősítette..

Csaknem egy évtizeddel később, 1971
novemberében zajlott le Petrovics Emil
másik színpadi művének, egyfelvonásos
vígoperájának premierje a budapesti
dalszínházban. A Lysistraté szövegét az
ókori görög és római literatúra legjobb
istápolója, fordítója és népszerűsítője,
Devecseri Gábor írta, Arisztophanész
szövege alapján. Eredeti formájában zenés
komédia volt, amely Horvai lstván
rendezésében 1959 februárjában a mis-
kolci Nemzeti Színházban került. színre. A
rendkívüli igényes muzsika hallatán
többen javasolták a bemutatóról be-
számoló kritikájában e sorok írója is

-,
hogy a zeneszerző készítsen önálló zene-
kari szvitet vagy vokális művet a
Lysistratéból. Nos, Petrovics Emil úgy
döntött, hogy koncert-vígoperát ír belőle;
ezt a rádió 1962-ben mutatta be, majd sok-
szor szerepelt hangversenyteremben is.

Az előadás sikere arra sarkallta az Ope-
raház vezetését, hogy színpadi formában
is eljátssza. 1964. november 3-án zajlott le
a premier két balettmű, Maros Rudolf:
Vonósszimfónia és Szokolay Sándor: Az
áldozat című kompozíciója társaságában,
Erdélyi Miklós vezényletével. A két balett
koreográfusa Barkóczy Sándor, illetve
Fodor Antal volt, míg a Lysistratéé Eck
Imre. Az opera szerepeit Házy Erzsébet,
Ágay Karola és Réti József énekelték. A
Lysistratét egyébként 1974 szén a berlini
Staatsoperben is színre vitték, Mikó
András rendezésében; mel-



lette Bartók pantomimját, A csodálatos
mandarint adták elő.

Úgy tűnt, hogy Petrovics Emil két
művének sorsa megpecsételődött és ön-
álló életet élt: mint láttuk, mind a C'est la
guerre !-t, mind a Lysistratét balettek,
illetve Ravel egyfelvonásosa társaságában
adták elő. Pedig Feuer Mária mára
SZÍNHÁZ 1972. júniusi számában a
Lysistratéval kapcsolatban javasolta, hogy
két balett helyett „sokkal ésszerűbb és
célravezetőbb lenne ikerpárjával, a C'est
la guerre!-rel közös műsorba iktatni ... A
gondolat kézenfekvő nemcsak azért, mert
a C'est la guerre! értékei is megérdemelnék
az újrajátszást, hanem azért is, mert a két
mű egymás tökéletes kiegészítése, egy-
azon központi gondolat kétféle szélső
megközelítése".

Nos, tizenegy évet kellett várni ahhoz,
hogy az ötlet, amely valóban kézenfekvő
volt, megvalósuljon. A debreceni Cso-
konai Színház vállalta, hogy ókori min-
tára a tragédiát komédia kövesse, egy-
azon szerzőtől. A már méltatott szép szín-
házépületben 1983. április 1-én volta két
mű premierje, Kertész Gyula rendezésé-
ben. Az előadás jelentőségét külön nö-
veli, hogy emlékezetem szerint nagyon
hosszú idő óta ez volt e színházban az
első modern magyar mű, ha Bartók
Kékszakállú herceg vára című operájának
nagy sikerű produkcióját - immár
klasszikus lévén - nem számítjuk ide.

A sok ütőhangszert megszólaltató,
stilizált dallamokat is szellemesen alkal-
mazó C'est la guerre !-ről Pernye András a
Magyar Nemzet 1966. április 6-i számá-
ban a szerző Kossuth-díjjal történt kitün-
tetése alkalmából ezt írta: „Egyetlen
anyagból, hallatlan ökonómiával ková-
csolta ki Petrovics Emil az egyfelvonásos
opera zenei anyagát. Olyan modern zenei
anyagot sikerült találnia, amely pontos
kifejezéstartalmai mellett a színpadi mu-
zsika és a megszólaló apparátus követel

ményeit is figyelembe vette. Ezért szólal-
hatott meg olyan elemi erővel, és kelthe-
tett ugyanilyen hatást."

Nos, az azóta elhunyt kiváló zenekri-
tikus megállapítását a debreceni előadás
mindenben igazolta. Köszönhető ez min-
denekelőtt Szabó László vezényletének,
akinek karmesteri pálcája nyomán a kul-
turális életünkben mind fontosabb sze-
repet betöltő debreceni MÁV Filharmo-
nikus Zenekar pompás beleérzőkészség-
gel, a modern muzsika iránti elkötelezett-
séggel és szeretettel szólaltatta meg Pet-
rovics Emil operáját. Külön figyelemre
méltó teljesítményt nyújtottak az ütősök,
akik - mint már említettük - mindkét
műben jelentékeny szerepet játszanak.

A társulat érdeme, hogy ezúttal fel-nőtt
egy mai magyar alkotás magas szín-
vonalú előadásához is. Ma már talán túl-
haladottnak tűnhet a megállapítás : a sze-
replőknek valamennyi szavát tökéletesen
érteni lehetett az erkély első sorában is.
(Ott ültem ugyanis, és a gondos művé-
szeti főtitkár nagyon jól tette, hogy oda
adott helyet, ahonnan nemcsak széles
színpadi távlat nyílt meg, hanem a zenei
összhatás is jobban megítélhető volt.) Ezt
elmondani azonban azért nem cél-
szerűtlen, mert bizony gyakorta látható
még olyan előadás a fővárosban és Buda-
pesten kívül, ahol jó, ha az énekeseknek
minden harmadik-negyedik szavát érte-
ni; egy modern operában pedig, amely
ráadásul mai író drámája alapján készült,
minden mondatnak különleges jelentő-
sége van. Főleg akkor, ha a cselekmény
1944 második felében, tehát a második
világháború vérzivataros idején játszódik,
és szinte minden szó fontos értelmet
hordoz. Az 1944 óta eltelt csaknem négy
évtized alatt jó néhány olyan nemzedék
nőtt fel, amelyiknek nem természetes a
házmesterné elaljasulása és besúgása - ez
már legföljebb csak történelmi regé-
nyekből tudható meg, főként ez „intéz

mény" lassú megszűnése óta -, és az, hogy
ezek a házmesternék voltak sokáig némely
rendszer támaszai. De ma már az ifjabb
generációk számára az is történelem, hogy
mekkora hatalma lehetett egy kéjsóvár
nyugalmazott, tábeszes tisztnek, aki
gukkere segítségével a ház lakóit
megleste, majd lefülelte, könnyű női préda
reményében.

Ezek után illesse tehát dicséret az elő-
adókat, mindenekelőtt a Házmesterné-ként
félelmetes, mégis szánalmas asszonyt
megformáló Tas Ildikót, a figurálisan ki-
tűnő alakítást nyújtó, de olykor kissé
élesen éneklő Mohos Nagy Évát, mint
Feleséget, a Szökevény alakítójaként az
énekesi erényei alapján már a Faustban
méltatott Horváth Józsefet, a viszonylag
kis feladatát is főszereppé növesztő Tré-
fás Györgyöt, mint asszonyra éhes, alantas
ösztöneit kiélő Őrnagyot, a Férj sze-
repében Kertész Tamást, Vizaviként pedig
Kecskés Sándort.

A Lysistraténak három szólistája van, a
címszereplő, a női és a férfi karvezető, de
mellettük nem kisebb feladatot kell
ellátnia a kórusnak. Nos, ezúttal is az ő
teljesítményüket dicsérjük meg elsőként,
lévén, hogy Petrovics az énekkarnak
rendkívül fontos funkciót szánt, és nagyon
sok múlik az ő közreműködésükön. Külön
említésre méltó, hogy milyen esztétikus,
tetszetős mozgáskultúra jellemzi
szereplésüket. Furcsa paradoxon, hogy ez
a táncosokról most sem mondható el; látni
való, hogy a balett a színház egyik
leggyöngébb pontja, és örömmel hallot-
tam, hogy a művészeti vezetés megfelelő
megoldást keres.

Török Géza értő és a mű zenei humorát,
könnyedségét - valljuk meg, olykor talán
túlzottan is súlytalan jellegét - sze-
rencsésen kiaknázó vezénylete nyomán
Pelle Erzsébet dekoratív megjelenésű és
rendkívül szépen, ízesen éneklő Lysistra-
téja, Hegyes Gabriella egyszerűségre
törekvő, jól értelmezett Női karvezetője és
Korcsmáros Péter remekül komédiázó,
szép hangú Férfi karvezetője az elő-adás
biztos pontjai voltak. De ne hagyjuk
említetlenül Devecseri Gábor gyönyörű
magyarítását, amely a produkciónak egyik
legnagyobb értéke; igaz, ezúttal olykor
gondok mutatkoznak a tiszta
szövegejtéssel kapcsolatban, de ami
hallható, abból is kitetszik, hogy ez a
nagy-szerű fordító milyen kiváló költő
volt.

A két Petrovics-mű díszleteit vendég-
ként Forray Gábor, jelmezeit Greguss
Ildikó tervezte. Forray a C'est la guerre !

Korcsmáros Péter és Pelle Erzsébet Petrovics Emil: Lysistratéjában



arcok és maszkok
számára polgári jólétre valló úriszobát
rendezett be, atmoszférateremtő erővel, a
Lysistratéban pedig ízléssel és esztétiku-
san alkotta meg azt a stilizált, mégis
görögös játékteret, amelyben a vígopera
szereplői otthonosan mozoghatnak. Gre-
guss Ildikó munkásságát ugyancsak ez a
kettősség jellemzi: az elsőben a korhűség,
amely még a ruhák szabásában és
díszeiben is megnyilvánul, a másodikban
pedig az az antik környezet, amely ugyan-
akkor utat nyit a viszonylagos kortalanság
felé is.

Kertész Gyula rendezése mindenben
alkalmazkodott a szöveghez. Az 1944-ben
játszódó drámát a korban kevésbé
tájékozott néző ismereteinek
megkönnyítésére is - természetes
modorban, megemelt hangsúlyok nélkül,
visszafogottan adatta elő, olykor egy-egy
apró gesztussal vagy utalással közelítve a
szemünk előtt kibontakozó tragédia felé. A
Lysistratéban a lehető legegyszerűbb
eszközökkel élt, és nem kívánt fölösleges
időszerűsítéssel az antik környezetben
megszólaló, bár ma is időszerű cselek-
mény elé tolakodni. Az az erotikus vonás,
ami ebben a vígoperában a színrevitelt
jellemzi, csak azok számára tűnhet
furcsának, akik nem ismerik az ókori
görög és latin komédiák szókimondó
vaskosságát, ami egyébként a szövegből is
kihallható.

Végül engedtessék meg egy megjegy-
zés: nem képzelhető el az, hogy egy-egy
igen. jó vidéki operaelőadás olyan érdek-
lődést keltsen, hogy autóbuszokkal utaz-
nak le megnézni. Ez a két produkció,
amelyről az imént szóltam, föltétlenül
megérdemelné ezt a figyelmet, az utóbbi
azért is, mert hosszú ideje Petrovics
Emilnek egyik operája sem látható
Budapesten.

Petrovics Emil: C'est la guerre! (debreceni
Csokonaí Színház)

Szövegét írta: Hubay Miklós. Díszlet: Forray
Gábor m. v. Jelmez: Greguss Ildikó.
Rendező: Kertész Gyula.

.Szereplők: Kertész Tamás, Mohos Nagy
Éva, Horváth József, Korcsmáros Péter,
Kecskés Sándor, Tas Ildikó, Molnár Gábor,
Bárány Pál László, Tréfás György, Lingurár
István,

Petrovics Emil: Lysistraté (debreceni Csokonai
Színház)
Arisztophanész szövegét fordította és
átdolgozta: Devecseri Gábor. Díszlet: Forray
Gábor m. v. Jelmez: Greguss Ildikó.
Koreográfus: Hegyesi Aranka m. v. Rendező:
Kertész Gyula.

,Szereplők: Pelle Erzsébet, Hegyes Gab-
riella, Korcsmáros Péter.

PÁLYI ANDR ÁS

Napló színészekről

Közhelynek számít, ha a magyar színját-
szás földhözragadt, naturalisztikus ha-
gyományait emlegetjük, ha arról beszé-
lünk, hogy színészeinknek általában túl
kevés eszközük van a groteszkhez, az
abszurdhoz, az élet irreális színeit is meg-
villantó játékmódhoz. Az alább kiemelt
három színész, akik a fiatalabb korosztály-
hoz tartoznak, ennek az ellenkezőjét ta-
núsítja. S tegyük. hozzá, mindhárman
olyan előadásban kaptak szárnyakat, mely
rendezőileg is izgalmasnak bizonyult,
egyúttal tehát ékes példáját nyújtva an-
nak, hogy az új ösvényeket kereső, kor-
szerű játékstílusra törekvő rendezőmű-
vész igenis megihletheti és segítheti a
színészt egyéni lehetőségeinek kibonta-
koztatásában. A zalaegerszegi Csodálatos
mandarinról, a szolnoki Vonó Ignácról és a
pécsi Leonce és Lénáról a SZÍNHÁZ ko-
rábbi számaiban már megjelent kritikai
méltatás, most csak egy-egy színész arc-
élének felvázolása kedvéért térünk vissza
az elmúlt évad e produkcióihoz.

A mágus vallomása

A zalaegerszegi Csodálatos mandarin, me-
lyet prózai színészek adnak elő panto-
mimként, alapvetően szakít e remekmű

tolmácsolásának konvencióival, de a mind
stiláris, mind dramaturgiai
újraértelmezések közt is a
legmeghökkentőbb magának a Mandarin
figurájának a felfogása. Ezt a Mandarint
az egzotikus merevség, mozdulatlanság,
idegenség helyett vibráló impulzivitás és
„testmeleg" közelség jellemzi, mássága itt
és most a színészből születik, s Szalma
Tamásnak, a főiskoláról nemrég kikerült
fiatal színésznek a játék „koreográfiája"

voltaképp nem is nyújt más segítséget a
Mandarin különlegességének
megjelenítéséhez, mint hogy a végsőkig
stilizált, „mesterséges" színpadi világban
egyedül ő kapja meg a testi expresszivitás
szabadságát. A produkcióban minden
kiszámítottan, már-már hidegen
szertartásos, bizonyos értélemben
„közhelyszerű", bár e jelzőt itt nem
feltétlen pejoratív hang-súllyal
használjuk, inkább a pantomim
gesztusnyelvének műfaji jellegzetessége-
ként. A pantomim a stilizált testi arti-
kuláció mestersége, olyan mozdulatok,
mozgásrendszerek kombinációja, mely a
nézőtér számára félreérthetetlen jelek
ABC-jére épül, így végső soron kizár
mindenféle rendhagyóságot, a színészi
alakításban megfogalmazódó „önvallo-
más" lehetőségét is. A. mesteri fokon dol-
gozó mimes nem színészi személyisége
miatt érdekes, hanem akár a mágus
„személytelensége" miatt, épp azzal, hogy
ősi emberi alapszituációkat fogalmaz meg,
varázsol elénk gesztikulációjával. Ebben a
világban a Mandarin attól lesz idegen,
hogy nagyon is közeli, is-

Á Mandarin: Szalma Tamás


