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Amióta a szegedi fesztivál mindinkább belevész a kultúra nagy nyári kirakodóvásárába, a
tüntető erőfeszítésekből sem igen futja többre a kínálatok sokféleségének megőrzésénél: magának a vezető rendezvénynek, a szabadtéri játékoknak néhai primátusa visszavonhatatlanul
a múlté. Oka ennek részint az össznépi igyekezet, mely lassacskán az ország majdahány füzesét és tópartját, barlangját és hegy-völgyes zegzugát kikutatta, fölszentelte Thália oltárának,
de oka egyfajta lokális csontszemlélet, amivel a helyiek tűzzel-vassal ragaszkodnak (ha nem is
teljesen alaptalanul) azokhoz a tradíciókhoz, melyek valamikor létrehozták, kifényesítették a
Dóm téri játékok nimbuszát. Persze az a bizonyos népszínházi koncepció, aminek az alapkővel együtt megágyaztak a templomtéren, kiállta az idő próbáját, s tulajdonképpen nem szorul
különösebb revízióra; hanem rugalmasabb értelmezésre annál inkább, mert ha Szeged nem
akar lemaradni eredendő, maga diktálta művészetpolitikai színvonalától, a vele szemben maga ébresztette igényektől éppen az alapelveknek izgalmasabb gyakorlata válik elengedhetetlenné hovatovább.
Műsorpolitikában és a kivitelezés bátorságában, ha tetszik, okos kockázatában — nem
beszélve e speciális idényszínház-készítésnek olyan mitesszereiről, melyek látszólag a külcsín
morzsái —, valójában a tálalás ízléskultúrájáról árulkodnak. (Essünk túl a formális apróságokon. Ha már népszínházi koncepciót emlegetünk, tömegkultúrát, a nem olcsó belépőjegyek
mellett alig indokolt másodosztályú büfével vagy drága, exkluzív műsorfüzettel szolgálni, miközben nyilvános műsorlapot, szereposztást évek óta sehol sem tesznek közzé, nem függesztenek ki, még plakátot is elvétve lehet fölfedezni a város utcáin, az időjárás szeszélyeivel pedig
már-már méltánytalanul sáfárkodnak, volt előadás, amit csak azért tartottak meg, egyetlen
felvonás erejéig, imitt-amott szemerkélő esőben, hogy ne kelljen visszafizetni a jegyeket. Az
effajta ellenpropaganda igazán nem hiányzik.) Műsorpolitika? Az idei évad biztonsági kűrt
futott, ami önmagában sem túl izgalmas teljesítmény, hát még ha hozzávesszük,- a jövő évadot
kifejezetten ilyennek szánják. A kettős jubileum okán, úgymond, mert fél százada rendeznek
ciklikusan szabadtérit, s negyedszázada újították föl a Játékokat — az a reprízsorozat tehát,
mely jövőre érthetőnek tetszik, idén nemigen magyarázható mással a bevételi szempontoknál.
Nem arról van szó, hogy akár a Háry, A trubadur, A hattyúk tava, A cigánybáró vagy az Állami Népi Együttes vendégjátéka nem illenék a szegedi térkosárba, ellenkezőleg. Mind idevaló, megszokott, bevált, s éppen ez a körülmény, a túlbiztosítás megszeppent igyekezete sámfázza ki a hagyományokat, teszi egysíkúvá a programot, márpedig örök színházi törvény (is),
aki nem lép előre, tulajdonképpen visszalép. Maradna persze a kivitelezés: rendezés, tervezés,
szereposztásbeli mobilitás változatossága. Csakhogy e tekintetben sem igen találkoztunk újszerű törekvésekkel. Régóta foglalkoztat a hasonlat, olyan ez a szabadtéri színház, mint holmi
képregény. Quasi élményt ad a művekről, vizuális betekintést, s a felszínesség szükségszerűségéből próbál erényt csiholni olyasfajta megfontolások alapján, hogy voltaképpen a képregény
is előszobája a regényolvasásnak, igényeket ébreszthet hozzá (más kérdés, bár ezúttal sem
mellőzhető, hogy huzamosabban kínálva az olvasás helyébe is léphet, leszoktathat róla, mielőtt még igazán ráhangolhatott volna). Mennyiségi szemlélet uralja változatlanul, közönségstatisztikákra hivatkozik, ám arról szemérmesen hallgat, hogy a széles tömegeknek ízlésszintjét fejleszteni, színházkultúrájának horizontját tágítani is része annak a bizonyos közművelő92

dés-politikai mutató tizenhat tervezett előadását rekordokat döntögető bevételi forgalommal
mérték (89 ezer néző, a helykihasználás majd 90 százalékos — ebből kell leszámítani az egyetlen elmaradt előadás több mint ötezres közönségét), s bár örvendetes jelenségként nyilvánosságra hozták azt is, hogy nőtt a spontán jegyforgalom, elérte a 20 százalékot, változatlanul
nyitott a kérdés, vajon a belépők döntő többségének országos forgalmazásakor az ideutazókat minő mértékben segítik a munkahelyek (mert ha komolyan, az se baj, sőt, legalább a vállalatok kulturális alapjaiból ténylegesen is jut a kultúrára — legföljebb a menyasszony dekorációja némileg más, hiszen akkor arról van szó, hogy egy államilag eleve támogatott kulturális szolgáltatást dotálnak tovább, üzemi, vállalati szinten, ami azért a nagy népszerűséget ilyeténképpen is magyarázza; tegyük gyorsan hozzá, a folyamat egésze üdvös, művelődéspolitikánk lényegéből fakad, csak éppen annyi bizonytalansági tényezővel, vajon ez a vállalati segítség meddig szól éppen a szegedi játékoknak, ahová például utazni, jövőre, már sokkal költségesebb lesz). Az ünneprontás szándéka nélkül, inkább tanulságképpen idézném országos napilapunkat, a fentiekkel összefüggésben., ,Az idei szegedi szabadtéri zenei produkciója a szokott képet mutatja: nagyoperett, daljáték, egy opera, balett, népi együttes. Kissé eufemisztikusan azt mondanám: tömegeket vonzó program; gorombábban; cél a teli kassza. Ám, igazat
kell adnom a szegedi igazgatóságnak; amit A trubadur előadásán közönségreakcióként tapasztaltam, ez a közönség még alaposan rászorul a zenei közművelődési intézmények erőfeszítéseire..." (Magyar Hírlap, augusztus 6.) Másutt meg, ugyancsak országos fórumon, fölteszik a kérdéseket: meddig bizonyitó érvényűek az eladott jegyek az egymást váltogató kéthárom operett és daljáték konvencionális vetésforgója mellett, meddig hitethetik el, hogy ez
így valóban, ,egy következetes, népszínházi misszió vállalása'' ? (Esti Hírlap, augusztus 23.) E
kritikai észrevételekre sem árt figyelni, legalább.
A tavalyról áthozott és néhány ponton fölfrissített Sírawss-operett mellett harmadszor iktatták műsorba A hattyúk tavát, a rigaiak 1968-as és a minszkiek 1974-es elődásai után most a
szovjet balett eddig nem látott reprezentánsaival, a permiekkel. Akik végeredményben nem
okoztak csalódást, jóllehet balettben találkoztunk már ezeken a deszkákon kiforrottabb, attraktívebb, látványosabb kartáncokat bemutató együttesekkel. Hasonlóképpen a „bennszülött" vendég Állami Népi Együttestől, korábbi tizenegy kirándulása után, mozgalmasabb, tetszetősebb, viharosabb számokat vártunk a Lakodalmas összefoglaló címmel jegyzett koncertprogramjuknál. Marad két, hazai kiállítású, kifejezetten a nyári Szegedre készült premier.
A Kodály születésének centenáriumára tisztelgő Háry János, valamint a lassacskán háziszerzőnek számító Verdi operája, A trubadur.
*

Valószínűleg nem véletlen, ha a fesztivál égboltozatán menetrendszerűen visszatérő csillagok egyik legfényesebbike éppen a Háry. Nem lehet véletlen, hisz a maga nemében pontosan
olyan magányos, rendhagyó mű, mint a fészket adó dómszínpad: úgy is mondhatnók, amilyen merészet lendül az öreg fantáziája, olyan nagy hozzá a terület, képzeletünk röptetésére.
És eme léptékazonosság, a jelekből ítélhetően, összeülik itt, a Háryt mindiglen világbebarangolásnak láttatták a tervezői, szélesvásznú kalandnak a nagyabonyi kocsmától Bécsig, a Burgtól Majlandig, Majlandtól burkusországig.
Műfajskatulyába gyömöszölni kilátástalan ügy, hiszen az opera és a színmű határmezsgyéjén amolyan „műfajteremtő alkotás"; daljátéki megjelölésének, Tyll Géza szerint, annyi
előnye feltétlenül van, hogy nincs ellentétben a mű jellegével. Hasonmód válaszra vár előadásaitól a cselekmény természetének megvilágítása, nevezetesen: komikus figura-e Háry vagy
sem, huncut hazudozó vagy paraszti mesefa. Azt mondta Kodály, az ő obsitosa nem hazudik,
mesét teremt. S így sugallja mindjárt a darab elején sorjázó dialógus: „Az ember manapság
nagyon kutyául él! / De ha szárnyra kapja a lendülő mese, / Egyszerre kivirágzik nyomorult
élete. / Úgy érzi, megcselekszi mindazt, amit Háry mond, / Könnyen lepipálja akár Napóleont! / A bárókat lefőzi, túljár az úr eszén, / Száz győzelemre száguld a szárnyaló mesén."
Vagyis hát agitatív erejű mesét hallunk, illik komolyan venni, máskülönben eltorzulnak a darab belső arányai. Fölfogások dolgában két évtized hat bemutatójának dómszínpadi Háryja
meglehetősen széles skálát járt be, s ezúttal, hogy visszakanyarodtak az első, 1962-es tervezői
fölálláshoz, okkal hihetnőnk, a sokszínű változatból — még ha azok szükségképpen nem
föltétlenül tagadják egymást — e mellé voksoltak. Ami műfaji presztízsét illeti, kétségtelenül

visszanyerte operai rangját, az úgynevezett énekesi föladatokat támasztó szerepek —: operaművészekhez kerültek. Szerencsére olyanokhoz, akik az operában sem idejétmúlt pozőrködésre viszik alá a játékot, hanem eleven színpadi karakterekből indulnak ki, ahhoz igazítják,
arra építik énekesi föladataikat — a sorrendet ha más, hagyományos operaszínpadon, engedi
is fölcserélni az elnéző rendezés, itt nem teheti veszélytelenül. Fehér Miklós színpadképe a háttérfal világtérképének mesés arányairól, a Duna—Tisza kiterjedt közéről, a nagyabonyi (kissé
hagymakupolásnak tetsző?) két toronyról ismerszik. Lábainál kezdetben összezsúfolják az előadás valamennyi, később funkcionáló díszletelemét, mely olyasfajta benyomást kelt, mintha
óriásbácsi kisfia játszadoznék ólomkatonásdit. Amikor aztán kitisztítják, nemesedik a látvány is, kivált, hogy Békés András fantáziája ebből a meseországdzsungelbői lobbant föl tetszetős ötletpetárdákat. Konflismenet, háborúskodás nagy csinnadrattái, Napóleon ügyesen előkészített bevonulása majd megaláztatása (ahol azért a trikolór-padlószőnyeg ízléstelen), a
második rész végén égnek engedett luftballonkoszorú, az órajáték és huszártánc (Barkóczy
Sándor szellemes koreográfiái) mellett finom kontrasztként hat a „Gyújtottam gyertyát" kórustabló bensőségessége vagy a zárókép földi mécsestengere, mint valami csöndes, magasztos
sírkert, keresztjeként a meséiből kimerülő vén obsitossal. Ezek a momentumok feledtetni tudják a nézőt már-már hatalmába kerítő érzést: kirakat-előadást lát. A játékszervező Békés
Andrásnak végeredményben sikerült elkerülnie, hogy a groteszk elemek komédiába csússzanak át, mindazonáltal feszesebb, pergőbb dialógusokkal tehette volna szemléletesebbé a karakterek különbözőségét Háry és partnerei között. Mert amint a császár, a császárné vagy Mária Lujza átveszik Melis Háryjának komótos stílusát, pipatömésekkel elnyújtott beszédritmusát — mellyel az övéihez, örzséhez, Marci kocsishoz való tartozását például ügyesen jellemzi
—, azon túl, hogy lelassul az előadás tempója, összemosódnak a szerepek is, tetszés szerint kioszthatókká, fölcserélhetőekké válnak. (Az egyénítés alapvetően megoldatlan problematikája
régi, eredendő gyengesége az itteni szabadtéri előadásoknak.) Vágó Nelly jelmezei persze sokat segítenek a szándékok, indulatok, a figurák hovatartozásának tisztázásában.
Melis György Háryjára nincs találóbb kifejezés: tökéletes. Olyannyira belülről fakad, valamennyi rezdülésében olyannyira megélt; a magyarság évszázados vágyait gyökereztető nosztalgikus sóhajtás, mely a dalokban nemesen érces baritonján búg, a különböző élethelyzetekben pedig hihetetlenül természetes. Szerepazonosulása ezeken a deszkákon máris az a legendárium, mint Simándy Bánkja: hasonlíthatatlanul egyéni. Operista partnerei közül a föladat
mértékében és a megvalósítás tisztaságában Mészöly Katalin örzséje emelkedik legközelebb
hozzá: szép színű mezzója, sallangtalan játéka, suba a subához, méltóvá teszi párjához. Kovács Erzsébet Mária Lujzája a császárné Moldován Stefánia mellett zavarba ejtő, olykor csak
a darab alapos ismerői a megmondhatói, melyikük a mama és melyik a lánya, de hát mindketten szépen énekelnek, messziről nézvést pedig majd' mindegy. Szalma Ferenc tőről metszett
Marci kocsisa ízes népi figura, s a prózai stábból Kalocsay Miklós Ebelasztinja tér el a korábbi
években látott lovagoktól azzal, hogy nem süpped nyakig a nevetségesség híg mocsarába, sikerül csipetnyi tartást mutatnia, ezáltal helyrebillenteni, Melis és Mészöly subaközösségének ellenpontjaként, a „guba a gubához" máskülönben el is hangzó tanulságának e helyütt már
többször eltévesztett színpadi arányait. Kórodi András mély meggyőződésből fakadó, őszinte
zenei vezetése, a kodályi muzsika stílusismerete és fennkölt tolmácsolása három estére varázsolt igazán ünnepi pillanatokat a térre.

Ha tesztlapot töltenék ki, kulcsszavakkal A trubadurról, valószínűleg ilyeneket írnék
oda: szenvedély, ritmus, máglya. Kezdjük az utóbbinál, máglya nincs. Nem azért, mintha a
játékokon is egyre parancsolóbb gazdálkodási szigor elspórolná; a rendező Mikó András mellőzi. Legfrissebb olvasata ugyanis — mely jószerivel azonos a közeli budapesti bemutatóéval,
az Erkel Színház búcsúpremierjén látottakkal —, kifejezetten a nézők fantáziájára bízza a darab érzelmi tartalmainak meghosszabbítását. Nemcsak a máglyát száműzi a látványból, de
nincs Aliaferia kastély, Sargasto palota, Castellor vár, de börtön és cigánytábor sem, pontosabban tapintható valóságában nincs, a színhelyeket fölvetítik a templomkaput kétoldalt őrségeié méretes vászonfelületekre. Már a diaképekkel sincs egészen rendben minden. Hol pontos,
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direkt rajzolatúak (vár, kolostor), hol pedig stilizált, hangulatfestő, amolyan szürreális ábrák
(a sziklás vidékre fröccsentett vörös lángnyelvek keltenék a máglyaáriához szükséges asszociációkat), melyek nem ritkán elkerülhetetlenül funkcióba lépnek. Manrico szerenádja például a
vár belsejéből hangzik föl, előtte vetített képen látni a homlokzatot, fölvonóhíddal, majd a
színre mellőle fut le a trubadúr, a színpadi bal valóságos járatán, így aztán törheti fejét a néző,
honnan, hová s kinek szólt a dal, pláne, hogy a színpadi jobbon már ott feszít a rivális gróf,
Luna; Leonóra meg középről, főbejáraton érkezik. Nem először próbálkoznak vetítéssel a
dóm előtt, a tanulságok, azt hiszem, végre nyilvánvalóak, hiszen az objektív körülmények is
ellene szólnak. A játékok korlátozott fénytechnikai adottságaival ilyen víziószerű megjelenítés
kőszínházban sem tűnne eléggé hatásosnak, nem beszélve arról, hogy az előadások fél kilences
kezdési időpontjában még sötét sincs. Ami azonban legfőbb hátulütője így az úgynevezett
népszínházi koncepcióban fogant előadásoknak: ahhoz, hogy a cselekmény ekkora hallgatóság számára érthetővé váljék, hogy lehessen mire hagyatkozni a néző fantáziájának igénylésekor, a szöveg mankója elkerülhetetlen, márpedig az előadás olasz nyelven hangzik, s a szövegkönyv sem az a pofonegyszerű képlet.
Sajnálom persze, ha Mikó máskülönben rokonszenves — a darab eredendő misztikájából
fakadó, a magyarázhatatlant nem föltétlenül magyarázni szándékozó — elképzelése éppen
Forray Gábor díszleteinek zátonyára sodródott. De útjában állt a kiterjedt színpadtér is: a
zártszámos áriáktól, kettősöktől, tercettektől eleve statikus mű kamarajellegéhez illő bensőséges pillanatokra, a figurákat elválasztó távolságok okán, csak elvétve nyílik mód. Ha azonban
nyílik, észrevehetően fölforrósodik a levegő. így a kolostorképben például egyetlen mozdulat
elég: a Luna szöktetéséből Manrico karjaiba menekülő Leonórának finom kézcsókkal honorálja hűségét a trubadúr; vagy hasonlóan intim szituációt varázsol Mikó azáltal is, hogy az
f-moll ária közben átölelve tartja kedvesét Manrico, s nem távolabbról rebegi ezt a megejtő
szépségű vallomást, miként tenoristák szeretik-szokták. A néhány tablós jelenet pedig (Ferrando meséje, a cigánykórus, Luna hadba készülő tábora), ami adódik a rendezőnek, hogy
operai és szegedi tapasztalatait kamatoztassa, egészen kitűnően sikerült, bravúros kompozíció.
A rendezői felfogásnak annyi előnye azért van, hogy áthidalja a képek közti szüneteket, a
négy felvonást kettőbe szorítja. Él is a lehetőséggel Pá! Tamás, az előadás összefogott, zeneileg karbantartott, érződik rajt', mindahány közreműködőjének begyakorolt-bepróbált a textus (a szegediek tavaly nyugati turnét jártak vele, az operaháziak imént vitték premierre Pesten, de a szovjet vendégművészek is „A trubadurtól jöttek" Jugoszláviából, az ohridi fesztiválról).
A szólisták közül Müller Lajos Lunája a legmarkánsabb. Baritonjának igéző fénye, karcsúsága olyan mozgási szabadságot enged a hangnak, hogy minden fekvésben technikai modorosságok nélkül mozoghat, énekelhet. Amíg kondícióval győzi, nem marad mögötte 7bkodi Ilona sem, kiről, ha A végzet hatalmának, pár év előtti Leonórája után még kétségeink támadtak, immáron eloszlanak: kőszínházban elsőrangú lehet. S persze itt is adódnak szívet-lelket melengető, nagyszerű megoldásai, ám amennyi visszafogottságra, energiagazdálkodásra
gyanakszunk, az mindenekelőtt a szabadtéri hangoktól elvárt volumen, a súlyosabb matéria
kívánalmaiból fakad, mely viszont nemcsak az alkatától, de a muzikalitásra való kivételes hajlamától, énekesi beállítottságától távoli. Mondhatni fordított a helyzet Vlagyiszlav Pjavko
Manricójával. Ő pontosan az a hangbirtokos, mi nyitott, csillagtetős színpadok égi adománya: fölfelé tendáló szólammenetekben tenorja olajozottan is működik, úgy nyílik ki, bomlik
sziromszíneire, mint a legszebb mezei virág. Az úgynevezett középfekvésben azonban el-eltünedezik, szürkévé lesz, megfakul, ilyenkor érezni, a Verdi-cantilenákhoz nem igazán cizellált.
Hírnevéhez méltó Azucena Irina Arhipova, aki úgy hagyatkozik rendkívüli színpadi rutinjára,
hogy pillanatnyi kétséget sem támaszt afelől, újonnan építi, frissen éli szerepét. Hasonló természetességgel árad, ömlik szét e tájon Ferrando = Gregor József ismerős, meleg basszusa, s
örömmel tapasztalni a kisebb szerepek szegedi művészeinek dicséretes helytállását, Vámossy
Éváit, Réti Csabáit, Szakály Péterit, Juhász Józsefit — közülük most Szakályra kellett fölfigyelni. Tömören, fegyelmezetten énekelt a kórus (karigazgató Molnár László), jó passzban
játszott a fesztiválzenekar.
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A szegedi játékok e két bemutatója tehát sikert hozott. Kivált érdekes volt megfigyelni,
egymás mellett, a Háry és A trubadur eltérő koncepcióit, színpadrajzolatát, úgy is, mint a szabadtérin lehetséges kivitelezések szélső változatait, a már-már túldimenzionált, aprólékosan
berendezett Háryra egy egészen puritán, eszköztelen Verdi-premier látványát. Vajha ilyesfajta
tapasztalatokból is okulhatnánk...
NIKOLÉNYI ISTVÁN
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Az írószövetség meghívására hazánkban
tartózkodott Gálvalvi Zsolt, romániai magyar irodalomtörténész, a Bukarestben
megjelenő A hét főmunkatársa. Szegeden a
dél-magyarországi írócsoport és szerkesztőségünk vendége volt.

Lapunk októberi, novemberi és decemberi számát a Szegedi Nyomda kísérletképp
fényszedéssel és ofszet eljárással készíti el.
Reméljük, az új technikai eljárás nyomán
szebb és olvashatóbb folyóiratot adhatunk
olvasóink kezébe.

