
Nyilván a mostani helyzet és gyakorlat
többeknek kedvez. Mert siránkozhatnak a
pénzszűke miatt, de konkurencia híján
mégis háborítatlanul produkálhatnak kö-
zepes vagy annál is gyöngébb teljesít-
ményt.

Fodor Géza, a Magyar Állami Opera-
ház kitűnő dramaturgja, a szegedi opera-
találkozó egyik eszmecseréjén mondott
vitaindítójában a Népszínház társulatá-
nak - s általában a vidék - nehézségeit
aposztrofálta azzal: milyen áldozat rejlik
olykor egyetlen színpadi kellék előállí-
tása mögött. A párizsi élet (Offenbach)
előadásán ugyanis kettészakad egy eser-
nyő a huzakodó barátok, Fernand és
Armand veszekedése közben. Két fél
parapléval a kezükben merednek egy-
másra. Kicsit ilyen helyzetben van a
magyarországi operajátszás is; a honi
operakultúra „esernyőjének" egyik felét
Budapesten, a másikat vidéken szoron-
gatják - belesorolva a Népszínházat is,
ötfelől.

Már folyik a latolgatása annak: hol
legyen az újabb találkozó? Pécsett?
Győrött? Akárhol is: jó lenne, ha ezen
már a legkiválóbb magyar operaművé-
szek - staggione rendszerű - előadásai s
nem városok vetélkednének.

Megfontolandó lehetne - talán - egy
efféle szervezeti-működésbeli reform ki-
terjesztése a magyar színházművészet
nem operai területére is.
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Két okom is van arra, amiért örömmel
fogadtam el a kínálkozó lehetőséget,
hogy Kőháti Zsolt írását megtoldjam a
magaméval. Az egyik: csaknem három
évtizede látogatom több-kevesebb rend-
szerességgel a vidéki operaelőadásokat,
és az itt szerzett tapasztalataimat kiegé-
szíthetem azokkal, amelyeket az első
debreceni operatalálkozó kivételével a
többi három alkalmával szereztem. Az
elejétől a végéig ott voltam valamennyi
előadáson és vitán, és ebből következik
vállalkozásom másik oka. Méltatlannak
érezném, ha a SZÍNHÁZ olvasói a há-
rom előadásról szóló beszámoló - A se-
villai borbély, Tosca, Macbeth - mellett
nem értesülhetnének a másik háromról
is. Ezek a játék időrendjében: a Vérnász,
A párizsi élet, Figaro házassága. (Meg-
jegyzem, hogy a hetedikről, Bizet Car-
menjének győri előadásáról már szóltam
a SZÍNHÁZ idei, májusi számában.)

Megvallom, csak Kőháti Zsolt írásából
és a fesztivál díjait követő vitákból,
olykor méltatlankodásokból értesültem
arról, hogy Szokolay Sándor Vérnászá-
nak szegedi előadása versenyen kívül
szerepelt a programban. Ez a tény nem-
csak a nézők, hanem a hattagú zsűri előtt
is rejtve maradt, különben nem adtunk
volna díjat - tegyem hozzá: meggyőző-
désem szerint teljesen megérdemelten -
Vajda Júliának a Vérnászban nyújtott epi-
zódalakításáért és Oberfrank Gézának a
Szokolay-opera vezényléséért.

Nyomban meg kell jegyeznem, ha már
Oberfrank Géza nevét leírtam: ez a jó föl-
készültségű muzsikus, aki Felsenstein
mellett a berlini Komische Operben na-
gyon kitűnő iskolát járt ki, magasra tette a
mércét a szegedi operajátszásban.
Jelentőségét egyik cikkemben Vaszy
Viktoréhoz, a szegedi operakultúra meg-
alapítójáéhoz hasonlítottam. Utólag
azonban be kell látnom, hogy mint
minden hasonlat, ez is sántít. Mert
jóllehet, Vaszy Viktor rendkívül nagy
formátumú művész, zenepedagógus volt,
lényegesen jobb körülmények közepette
működött. Az akkori jobb anyagi
helyzetről nem is beszélve, Vaszynak
nem kellett éveken át egy zenélésre
teljesen alkalmatlan mozihelyiségben
operát játsza-

nia. Anélkül, hogy túlbecsülném Ober-
frank érdemeit a szegedi zenei életben,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
a tavaly tavasszal a moziban bemutatott
Macbeth a kereteket lényegében meg-
tartva, csak nagyszínpadra áthangszerel-
ve nyerte el a zsűri egyhangú ítélete alap-
ján a fesztivál nagydíját.

Abban az elhatározásban, hogy alig
negyedszázaddal a Vérnász 1964-es buda-
pesti bemutatója után, a Szegedi Nem-
zeti Színház is műsorára tűzze Szokolay
Sándornak világkarriert befutott művét,
érzésem szerint a mű iránti szeretet mel-
lett némi hetykeség is szerepet játszott. A
kivagyiság nemegyszer adott lendületet
a Budapesten kívüli színházi életnek.
Pusztán zenei emlékeimre hagyatkozva
utalhatok a budapestivel játékosságában
bátran versenyre kelő pécsi és győri
Bohéméletre, a zenei megvalósításában
tökéletesnek mondható szegedi Nabuc-
córa, Rózsalovagra és A sevillai borbélyra,
a debreceni Traviatára, Fidelióra, vala-
mint ugyanitt Petrovics Emil két operájá-
nak, a C'est la guerre-nek és a Lysist-
raténak egy előadáson való műsorra
tűzésére. Mind e között azonban már
klasszikusnak mondható az ősforrás: a
Vámos László rendezte 1956-os debre-
ceni Bánk bán, címszerepében az azóta
elhunyt csodálatos hangú baritonistával,
Lothár Miklóssal.

Mindezek a produkciók és még na-
gyon sok további, amelyeket ezúttal nem
említettem, azt bizonyítják, hogy ama
több mint harminc év alatt, amióta - a
korábbi szórványos szegedi, debreceni,
miskolci kísérletek mellett - vidéken is
rendszeres operajátszásról beszélhetünk,
felnőtt Budapesten kívül egy magas szín-
vonalú zenei kultúra, és ezt már huzamo-
sabb ideje nem lehet számításon kívül
hagyni. Ennek egyik jele éppen a Vérnász,
amelynek szegedi előadása a budapesti
bemutatón a Kórodi András és Mikó
András mellett tevékenykedő Oberfrank
Géza személyes érdeme is. Mai modern
operát ugyanis nemcsak elfogadtatni, ha-
nem valósággal operettsikerré is formálni
nem csekély jelentőségű tett. Más lapra
tartozik, hogy miféle sznobizmus vagy
egyéb meggondolás gátolta meg például a
zenés színházakat abban, hogy Vántus Ist-
vánnak érzésem szerint a Petrovics Emil és
Szokolay Sándor művei mellé méltán fel-
sorakoztatható Aranykoporsója Szegeden
kívül másutt nem kapott színpadot.

Zeneileg tökéletesen kiérlelt produk-
ciónak lehettek szemtanúi Szegeden a
Vérnász nézői. Oberfrank Géza a zenei



előírások tiszteletben tartása és a kotta-
fejekben foglalt stílus pontos közvetítése
mellett a modern muzsikát a mai hallga-
tók igényeihez közelítette. Igaz, ebben
szerepet játszott a mű bemutatója óta
eltelt negyedszázad sok-sok zenei ta-
pasztalata, ám mindez kevés lett volna a
mostani befogadáshoz, ha az érzékletes
zenei közvetítéshez nem járult volna
hozzá a mű eszmei mondanivalójából és
a markáns muzsikából egyként követ-
kező szépségesen feszes drámai cselek-
mény. Miután zenei előkészítés, vezény-
lés és rendezés egy kézben egyesült,
Oberfranknak sikerült próbára tennie
rendezői képességeit is.

Annak ellenére, hogy nem vagyok híve
az „ide nekem az oroszlánt is" gyakorla-
tának a színházban - Oberfrank egyebek
között Smetana Az eladott menyasszony
szegedi előadásának fordítójaként is je-
gyezte a produkciót -, tisztességgel el
kell ismerni : rendezés és zenei irányítás
egysége szerencsésen ötvöződött a Vér-
nász esetében. A dirigens pontosan tudta,
mit akar a zenekarban megvalósítani, és
ezt ábrázolta a színpadi cselekmény is.
Ezen kívül annak is tudatában volt, hogy
énekeseitől mennyit kívánhat meg,
meddig mehet el a meg-szólaltatás és
játék iránti igényeiben. Jól példázza ezt
Németh József hatalmas erejű, drámaian
megmintázott Leonardója, amelyben
elszántság, sorsszerűség, misztikum,
féktelen érzelem egyesült mind a hangi
megformálásban, mind a játékban.

Bajtay Horváth Ágota színészi képes-
ségeire ugyanúgy építhetett a rendező-
dirigens, mint ápolt, tiszta, a modern
zenei stílust is értőn közvetítő énekére.
Az az érzékien gyönyörű Menyasszony,
akit ő alakít, egyszerre forralja fől és
fagyasztja meg maga körül a levegőt. Tra-
gikus szülői sorsot hordoz e spanyol kör-
nyezetben játszódó Parasztbecsületben, a
Mascagni operájánál nagyobb szerepet
kapott Anya, akit Gortva Irén idéz elénk
nagy elhitető erővel, félelmet árasztó
gesztusaival és énekével, a végzetet elő-
revetítve. Méltán csatlakozik hozzájuk
Bálint Ilonának a gyermekét csodálato-
san szép dallal altató, jövőjét féltő fele-
sége, Vajk Györgynek a féktelen vetél-
kedésben alulmaradó vőlegénye, Var-
sányi Mária szigorúan rideg anyósa és
mind közöttük kis szerepében szánni
való, bátortalan cselédasszonyként a fi-
gyelemre méltó tehetségű Vajda Júlia,
aki okkal érdemelte ki a zsűritől a legjobb
epizódalakítás díját.

Mira Jánosnak emberi alakzatokat is
formázó, a cselekményhez pontosan il-
leszkedő díszleteiben, Ék Erzsébetnek, a
két családot elválasztó társadalmi és
emberi különbségeket jól érzékeltető jel-
mezeiben folyt a játék, amelynek feszes-
sége, emelkedett szépsége, líraisága a
tavaly novemberben látott előadás óta
csak növekedett.

Kétségtelen, hogy a vendéglátó szege-
diek nagy előnyben voltak a többiekkel
szemben, hiszen számukra csak a másik
két tagozat műsorrendje és a zeneigaz

gató elfoglaltsága csökkenthette a pró-
bák számát. Nem így az idegen színpad-
dal általában csak aznap ismerkedő ven-
dégtársulatok. Még ha az anyagiak lehe-
tővé tették volna is - ám valójában nem
tették! - a hosszabb próbaidőt, az a tény,
hogy minden este más és más társulat
lépett a színre, korlátozta a lehetősége-
ket. A színpad egyik paradoxona a sok
közül, hogy ez nem mindig vált az
előadások hátrányára. (Csak zárójelben
jegyzem meg, mert annak idején írtam
már a Carmen győri előadásáról, hogy
ennek a produkciónak nagyon jót tett a
másféle környezet, például a kisebb szín-
padnyílás és mélység, Vata Emil díszletei
most nem keltették a beszorítottság érze-
tét, és bizonyos motívumok elhagyása,
egyebek között Carmen szerepének érle-
lődése feltétlenül jól érvényesült. Tas
Ildikó méltán kapta meg a legjobb női
főszereplő díját, és szeretném remélni,
hogy ehhez a közben eltelt idő is jótéko-
nyan hozzájárult.)

A változó környezet és a további érle-
lődés előnye a legjobban a Népszínház
operatársulatának előadásán volt lemér-
hető. Offenbach vígoperáját, A párizsi
életet - Kertész László, a rendező tudtá-
val és egyetértésével, mert erre mindig
súlyt helyezek, utólagos reklamálások
elkerülése miatt - az egyik főpróbán lát-
tam. Mivel hosszabb időre elutaztam,
csak az akkor szerzett benyomásaim alap-
ján írhattam róla kritikát. Akkori vélemé-
nyem nem volt mindenben hízelgő. Ezt a
meglehetősen gyönge szálakkal össze-
fércelt, laza librettót - amely H. Meilhac
és L. Halévy urak jól összeszokott kettő-
sének nem válik a legnagyobb dicsősé-
gére - csak az Offenbach-zene és néhány
nagyon jó alakítás tarthatja össze. A ze-
nekar a szegedi előadásra kibővült, és
ezért is László Endre gyakorlott keze
alatt a muzsika a színház jó akusztikájú
termében a korábbinál lényegesen szeb-
ben szólt.

Jobban érvényesültek a színpad és a
nézőtér közötti nagyobb méretek miatt a
rendező kitűnő gagjei is. Például a
Kőháti Zsolt említette kettévált esernyő, a
szegénységet és álságot jelképező, elre-
pedt kabát, a vendégek falánksága miatt
pillanatok alatt eltűnő büféasztal, a ked-
ves árnyjáték, az egykori párizsi világ-
kiállítás szabadosságát és prüdériáját egy-
ként jellemző szemérmes játék, a mez-
telen szobor letakarásával, és még sok
egyéb motívum most kiérdemelte a hálás
közönség hangos derűjét és örömteli
nevetését.

Szokolay Sándor: Vérnász (szegedi Nemzeti Színház).
Vajda Júlia (Cselédasszony) és Bajtay Horváth Ágota (Menyasszony)



Némely szerep is lényegesen érettebbé
vált a közben eltelt időben. Közöttük
mindenekelőtt Bihari Tóth Zsuzsa iró-
niája mélyült el a kikapós Gondremank
svéd báró feleségeként, a külsőségekről
jobban ráirányítva a figyelmet szerepé-
nek humorára és mindenekelőtt szép
hangjára. A társulatból, amelynek tagjai
azúttal is meglehetősen egyenetlen szín-
vonalon komédiáztak, kettőjüket szeret-
ném kiemelni. Laczi Júlia alakításában
annyi a báj, a kecsesség és a humor,
amennyit csak az operett műfaja megkí-
ván, amellett nagyon szépen is énekel.
Zöld Ildikó mint a félvilági Metella elő-
adója rendkívül dekoratív jelenség a szín-
padon. A most látott előadáson hiszté-
riázásából is sokat visszafogott, ugyan-
akkor kellemes hangja azt a kérdést
sugallja, hogy adandó alkalommal nem
lehetne-e kipróbálni a főszerepben is.

Ez annál is elképzelhetőbb, mert a
Népszínház operatársulata valódi együt-
tessé olvad össza az előadások során.
Többször említettem már, itt csak mon-
danivalóm alátámasztására ismétlem meg:
ez az egyetlen olyan muzsikáló közösség,
ahol a főszereplők és a kórustagok ugyan-
azokból tevődnek össze. Azaz, aki előző-
leg áriát énekelt, az az átöltözéshez szük-
séges idő elteltével statisztaszerepet tölt
be és fordítva. Amiből az is következik,
hogy a Népszínház operaegyüttese ren-
delkezik a hallott szegedi előadások kö-
zül a legkiegyenlítettebb hangzású kar-
ral. Itt zeneileg képzett énekesek dalol-
nak csoportosan is, ami a többi társulat-
ról aligha mondható el. Még a dicséretes
szegedi produkciókban is fölfedezhetők
voltak kisebb-nagyobb döccenők a társas
éneklésben, hogy a többi együttesről ne
is beszéljek.

Anélkül, hogy elébe vágnék további
mondanivalómnak, itt jegyzem meg : úgy
tűnik, hogy a zenés színjátszás töménte-
len gondja közül, szerintem, a legsúlyo-
sabbnak a kórus látszik. (Mi sem bizo-
nyítja ezt szemléletesebben, mint a Pla-
cido Domingo és Tokody Ilona fémje-
lezte Aida április 20-i Erkel színházbeli
előadásán bosszantóan hamisan éneklő
férfikórus. Azóta több Verdi-előadást is
láttam ugyanebben az épületben, és
kénytelen vagyok arra gondolni : Verdit
talán nem szíveli eléggé az Operaház
kórusa.) Említhetnék példákat más ope-
ratársulatokból is, ami megítélésem sze-
rint még akkor is igaz, ha a szegedi együt-
tes karigazgatója ezért a munkásságáért
kapta meg a fesztivál egyik díját.

Mozart vígoperáját, a Figaro házas-
ságát, a pécsi Nemzeti Színház opera-
együttese mutatta be. Itt jegyzem meg,
hogy a debreceni és szegedi színház, a
budapesti Operaház utána pécsi épületet
is elérte végzete. E nagyjából egy időben
épült színházak egymás után értek meg a
fölújításra, csak pénz, elhatározás kér-
dése, hogy melyiknek a renoválására
mikor került sor. Úgy tetszik, a pécsiek
voltak a legtürelmesebbek, és ők vártak a
legtovább arra, hogy az átépítés neme-
zise hozzájuk is eljusson. Tapasztalatból
tudom, hogy az ilyen rekonstrukció mit
jelent az énekes társulat szempontjából.
Debrecenben és Szegeden - amint erről
többször beszámoltam a SZÍNHÁZ ha-
sábjain is - kamaraszínház gyanánt
használt mozihelyiség pótolta a játék
szem-pontjából kiesett színházi épületet.
Mind-két város közönségének
becsületére vált, hogy az operatársulat
meg tudta őrizni nézőinek tekintélyes
részét, és remélem, hogy így történik
Pécsett is.

Ahhoz azonban, hogy a zenekedvelők
ne szokjanak el a színháztól, mind a deb-
receni, mind a szegedi zenei vezetésnek
némileg át kellett hangolnia műsorrend-
jét, és a változó körülményekhez igazíta-
nia az előadandó dalműveket. Ez többé-
kevésbé sikerült is; ezekben az ínséges
években született meg például Debre-
cenben Donizetti Vivat Mama!-jának,
Szegeden pedig Smetana Az eladott
menyasszonyának és az imént említett
Macbethnek érdekes, izgalmas előadása.
Szívből kívánom, hogy Pécs se veszítse el
közönségét, még akkor sem, ha ugyan-
azon a kamarahelyiségen több tagozat-
nak kell is osztoznia.

Azért kellett mindezt előrebocsáta-
nom, hogy megértessem az olvasóval:
csak nagy kompromisszumok árán szü-
lethetett meg az operarészleg első elő-
adása - amint a fesztivál műsorfüzetében
a pécsi operatársulat vezetője, Marczis
Demeter írja, „honfoglalása" - a kamara-
színház nagytermében. Az együttesnek

Bizet: Carmen (győri Kisfaludy Színház).
Tas Ildikó (Carmen) és Győrgyfi József (Don José)



világszínház

hosszú ideje nem volt önálló operaren-
dezője, és a bemutatókat vendégekkel
oldották meg. Nem fejtem ki a szakmai
folyóiratban, mit jelent a művészek és
közönség számára, ha nincs az operatár-
sulatnak olyan irányítója, aki viszonyla-
gos rendszerességgel karbantartja a pro-
dukciókat. Most Vámos László egyik
növendéke, az 1982-ben a rendezői sza-
kon végzett Éry-Kovács András került
Pécsre, és munkája azzal biztat, hogy a
társulat a zene világában jól tájékozódó,
amellett a körülményekhez alkalmaz-
kodni képes szcenikai vezetőt kapott.

Éry-Kovács abban látszik igazodni
mestere példájához, hogy a remekművet
nem óhajtja a maga erőszakolt ötleteivel
megtűzdelve előadni. Úgy tűnik, hogy az
előzőleg tanári diplomát szerzett rendező
bízik Mozart zsenijében, és nem hiszi azt,
hogy ezt kiagyalt jétékokkal kell
mindenáron közelebb hoznia napjaink
közönségéhez. Becsülendő törekvés ez
korunkban, amidőn nem kevés opera-
rendező úgy szeretné megvalósítani
önmagát, hogy túlzó értelmezéssel terheli
meg némelykor a cselekményt. A
rendezői díjat Kerényi Miklós Gáborral
megosztva nem utolsósorban azért kapta
meg Éry-Kovács, mert a hagyomány-
őrzés - különösen klasszikus zeneműnél -
legalább olyan dicséretes erény, mint a
hamis vagy, annak vélt bálványok le-
rombolása. Éry-Kovács András Konkoly-
Thege Klárának szerény kivitelezésű és
nyilvánvalóan a kényszerítő körülmé-
nyeket is figyelembe vevő, mégis viszony-
lag látványos és jól bejátszható díszletei
között élni engedi a Mozart-zenét, csupán
az értelmezéshez szükséges elemek-kel
tetézve meg az előadást. A víg jelenetek
úgyis mulattatók, hogy nem mennek túl a
muzsika meghatározta kereteken, és nem
nyomják azt agyon. Vitatkozni legföljebb
Horváth Éva jelmezein lehet-ne; néhány
jó kosztüm és maszk mellett a rikító színű
parókák fölöslegesen terelik el a
figyelmet a játékról és a muzsikáról.

Breitner Tamás zenei vezetése jól meg-
alapozott hagyományokra támaszkodhat,
ám tradícióteremtő az a több mint másfél
évtized is, amelyet e nagy színpadi gya-
korlattal rendelkező dirigens Pécsett már
eltöltött. Mozart-értelmezése világos, és
mind a zenekar, mind az énekesek szá-
mára jól követhető. Általa az egyik leg-
jobb zenekari produkció hallgatói lehet-
tünk a fesztiválon.

Örömmel tapasztaltam, hogy a pé-
csieknek egyelőre jelentékeny énekes-
gárda áll a rendelkezésére, csak sikerül-

jön is őket megőrizni a mostoha körülmé-
nyek közepette. A társulatnak egyik legré-
gibb, méltán megbecsült tagja, a rendkívül
muzikális és jó fölkészültségű Németh
Alice. Grófnéja teljes mértékben mozarti
ihletésű, énekének magas színvonalát a
szerényebb alakítókészség sem rontja le.
Susanne-ként Geötz Judit ugyancsak fi-
gyelemre méltó tehetségről tanúskodik,
hangjának fénye és szép színe csak bizo-
nyos helyeken válik olykor kissé élessé.
Benei Katalin bájosan előadott és hangilag
is kellemesen megformált apródja, Egri
Sándornak mértéktartó játékkal jellemzett
Figarója mellett Vághelyi Gábor második
felvonásbeli áriájában igazolta azt a meg-
győződésünket, hogy Almaviva grófként a
pécsi operatársulat egyik nyereségévé vált,
amióta Szegedről idekerült.

Az egészében véve ízléssel, nagy zenei
biztonsággal előadott Mozart-opera né-
hány énekesi pontatlansága, kidolgozat-
lan, nyers részlete arra figyelmeztet, hogy a
Budapesten kívül működő operatársulatok
tagjai a hangképzés szempontjából is hát-
rányosabb helyzetben vannak fővárosi pá-
lyatársaiknál. Bölcsen javasolta az előadá-
sokat követő ankéton Fodor Géza, az
Opera-ház dramaturgja, hogy a jövendő
operafesztiválokat érdemes volna
összekötni énekesek számára
mesterkurzusok rendezésével.

Az operajátszás sok gondja mellett -
ezeket csak címszerűen említem : a tapasz-
talatcsere hiánya, az utánpótlás problé-
mája nemcsak az utcáról bekerülő kórusta-
goknál, hanem magánénekeseknél és mu-
zsikusoknál is, a budapestinél lényegesen
mostohább gazdasági körülmények, néhol
a színházi vezetés érdektelensége és kö-
zönye - örvendetes volt e hat vidéki elő-
adáson megtapasztalni azt, hogy Szeged,
Győr, Pécs, Debrecen sem földrajzilag,
sem zenei színvonalát tekintve nincs már
messze Budapesttől. Sőt, van, ahol ezt a
távolságot a budapesti Operaháznak kelle-
ne behoznia; a szcenikailag vitatható, de
zenei megoldásaiban mindenképpen sok
kívánnivalót maga után hagyó A sevillai
borbély-előadásuk a példa erre. Arra már
gondolni sem merek, hogy a vidéki társula-
tokkal szemben, amelyek tudomásom sze-
rint komolyan készültek erre a fesztiválra,
és jelentős ügynek tekintették, az ország
első zenés színháza talán nem vette annak.

Ma még nem tudni, mikor és hol lesz a
legközelebbi fesztivál, de egyben csak-
nem biztos vagyok: erre az összejövetelre
már valamennyi budapesti és vidéki
operatársulat a megfelelő megméretés
reményében kénytelen lesz minden eddi-
ginél alaposabban előkészülni.

ALEKSZANDR SZVOBOGYIN

Jefremov

A Szovjetunió Kulturális Minisztériuma, a
Művész Színház vezetőségének javaslatá-
ra, a színházat egyesületté szervezte át,
melynek tagjai két önálló színpad (a régi és
az új épületben), a műhelyek, a színház
múzeuma és stúdiója. A régi épületbe visz-
szaköltöző társulat vezetője, az egyesület
művészeti vezetője Oleg Jefremov, az új
épületben maradóé pedig V. Sz. Anurov. Az
egyesülés eszmei-művészeti irányítója az
igazgatói tanács, melynek elnöke az egye-
sülés művészeti vezetője, tagjai a tagszerve-
zetek vezetői.

Harmincéves ismeretségünk során meg-
szoktam, hogy soha, még a teljes egyet-
értés, a beszélgetőpartnerral való teljes
azonosulás során sem tárulkozik fel egé-
szen. Ne várjunk tőle olyat, amire nem
képes. A racionalitás soha nem hagyja el,
de a hátsó gondolatot megveti.

Az utóbbi időben hol itt, hol ott hallom
(igaz, nem kimondottan csillogó elméjű
emberektől), hogy Jefremovra rossz
hatással van X., vagy hogy Jefremovnál
mindent Y. csinál.

Csak mosolygok. Lehet hatni Jefre-
movra? Meg lehet csinálni valamit Jefre-
mov helyett? Az emberismeret teljes hi-
ánya kell ahhoz, hogy így beszéljenek
róla. Ördögöt lehet rá hatni! Még elkép-
zelni sem tudok valakit, aki ennek jobban
ellenállna. Bár mindenhonnan és min-
denkitől összegyűjti a véleményeket, rend-
kívül nyitott. De makacssága sztoikus
makacsság, hajthatatlansága végleges hajt-
hatatlanság. Mint igazi színházi ember,
több tucat kerülő utat ismer a cél felé
vezető úton. (Ki ne ismerné ezeket az
orosz színház művelői közül?) Szívébe
véste Nyemirovics-Dancsenko tanítását,
mely szerint kompromisszum nélkül szín-
házat sem létrehozni, sem vezetni nem
lehet. De fantasztikusan, olykor fanati-
kusan célratörő. Évekig képes ragaszkod-
ni elképzeléséhez, újra meg újra vissza-
térve ahhoz, amit kigondolt. Ha már
kigondolta! A „társadalom hőse", a „mi
fiunk" egyszerű külseje mögött - ki min-
denkit meg nem tévesztett ez a külső! -
tiszta és állhatatos elme, emberi össze-


