
Súlyos, fontos szerepek egész sora
méltó megoldásban hallható és látható.
Meglepetés - nekem legalábbis - a fiatal
tenorista, Nagy János (Grigorij) produk-
ciója; nagyvolumenű, fényes hangja,
előadásmódjának lendülete, gondos dal-
lammintázása az előadás nagy értéke. Arra
biztatnám, hogy még szabadabban bízza
énekét a szöveg természetes lejtésé-re.
Kováts Kolos, aki a bécsi Staatsoper
februári Borisz-felújításán a címszereplő
Gjaurov mellett énekelte Piment, ideális
megformálója szerepének. Gyönyörű
hanganyagával mesterien bánik, bizonyos,
hogy nemsokára magát Boriszt is éne-
kelni fogja. Szőnyi Ferenc (Sujszkij) ismét
gazdagította .a róla alkotott képet, bár
eddig is ismeretes volt, milyen kiváló
énekes-színész. Széki Sándor Scselkalov
megnövekedett szerepében súlyt és je-
lentőséget adott a duma titkárának.
Berczelly István (Rangoni, pápai nuncius)
a Don Carlos főinkvizitoráról mintázta
ugyan a figurát, de szabadon deklamáló,
pontos és szép éneke mindvégig
meggyőző hatású volt. A cári udvar női
hármasa szerep szerint kicsiny, de at-
moszférateremtő mivoltában annál fon-
tosabb Barlay Zsuzsa, Jablonkay Éva és
László Margit naggyá és jelentékennyé
emelte szólamát. Utoljára hagytam - bár az
első helyre kívánkoznék - Palcsó Sándor
Bolond-alakítását. Borisszal folytatott
rövid párbeszédében másodperc alatt
súlyos, sűrű drámai atmoszférát teremt.
Magára veszi és viseli a nép min-den
kínját, szenvedését, egész megaláz-tatását.
Most vele ér véget az előadás - „Te csak
sírj, orosz nép. Szegény meg-gyötört nép" -
, s ahogyan egyedül maradván, valóban sír
a hangja, mielőtt a zenei megformálásában
nyitva hagyott jelenet után lehull a
függöny, érezzük, azért nincs
Muszorgszkij Boriszának operásan hatásos
- megdicsőülten halk vagy harsány -
befejezésére mód, mert a zeneszerző
évtizedek múltán, 197-ben kaphat csak
választ arra, amit szándékos, felkiáltójellel
nyomatékossá tett kérdésével felvet.

,Muszorgszkij: Borisz Godunov (Magyar
Állami Operaház)
Rendezte: Mikó András Díszlet: Forrai
Gábor Jelmez: Márk Tivadar
Karigazgató : Nagy Ferenc.

Szereplők: Begányi Ferenc, Barlay Zsuzsa,
László Margit, Jablonkay Éva, Palcsó Sán-
dor, Németh Gábor, Ütő Endre, Rozsos
István, Takács Klára, Bercelly István, Han-
tos Balázs, Gurzsky János, Tihanyi Éva,
Kelen Péter, Tóth Sándor, Varga András,
Kertész Tamás, Fülöp Attila, Jánosi Péter,
Sebestyén Sándor, Misura Zsuzsa.

GÁBOR ISTVÁN

Három operaelőadás
a Déryné Színházban

Úgy tűnik, hogy a színházi szakma és a
zenei közélet még mindig nem vesz teljes
mértékben tudomást arról, hogy a három
vidéki operatársulat, a szegedi, a
debreceni és a pécsi mellett néhány évvel
ezelőtt megszületett egy negyedik is, a
Déryné Színházban. Igaz, a hivatalos
elismerés nem késett: a színház főrende-
zője, a Déryné Színház operaelőadásai-
nak színpadra állítója, Kertész László az
idén lett érdemes művész, és egyik
operaprodukciójuk, a Szöktetés a szerájból
minisztériumi nívódíjban részesült. De
mégis, hallani néha olyan lekicsinylő
véleményeket, amelyek különleges hang-
súllyal húzzák alá ezeknek az előadások-
nak a népművelő jellegét, hogy ezzel
megkerüljék e produkció művészi szín-
vonalának elismerését. Pedig itt nincs
ellentét: ma már közművelődési feladatot
akár a legkisebb faluban is csak jó
művészi eszközökkel lehet ellátni, külön-
ben a közönség csalódottan távozik a
művelődési házból, hogy azután leg-
közelebb be se menjen. Es azt a munkát,
amelyet ezekkel az operaelőadásokkal a
Déryné Színház szerte az országban vé-
gez, a televízió műsora nem pótolja: az a
kevés számú opera, amelyet sugároz,
nagyobb részt a második csatornán lát-
ható, tehát az ország egy tekintélyes
részében még nem élvezhető. De egyéb-
ként is : a zenéhez fűződő közvetlen,
személyes, új keletű szóval visszajelzéses
kapcsolatot a televízió nem helyettesít-
heti.

Átdolgozás, formálás
Amióta a Déryné Színház fölismerte az
operajátszásban rejlő hatalmas művelő-
dési, kulturális lehetőségeket, gazdag
repertoárra tett szert. Előadott egy sor
olasz vígoperát, azután Nicolaitól A
windsori víg nőket, régebben Kodály Háry
Jánosát, később Ránki György me-
seoperáját, a Pomádé király új ruháját. A
tervszerű munka, évenként átlagosan két
bemutatóval 1970-ben kezdődött meg a
színházban, állandó társulat szervezésével
és a működés feltételeinek viszonylagos
biztosításával. Hogy ezek a feltételek
miért csak viszonylagosak, ar-

ra a cikk végén még visszatérek. Itt csak
jelzem, hogy a társulat mindössze 18

énekesből és 9 zenészből áll: az énekesek
egyszer szólisták, máskor kórus-, illetve
táncos-feladatokat látnak el, a zenekarban
pedig egy vonósötösön kívül egy-egy
fuvolás, klarinétos, kürtös és trombitás ül.

Az utóbbi néhány hónapban három
operaelőadást láttam a Déryné Színház-
ban, sorrendben a Szöktetés a szerájból

című Mozart-operát, Flotow Mártáját,

Richmondi vásár címmel és Smetana
operáját, Az eladott menyasszonyt.

Mindenekelőtt arról szólok, ami mind-
három előadásban közös. Ez pedig első-
sorban az ügyes zenei átdolgozás a már
említett kis létszámú zenekarra. Ezt a
nagyon nehéz munkát általában Németh
Amadé végezte - A sevillai borbély és a
Szöktetés hangszerelési feladatát az együt-
tes zenei vezetője, László Endre látta el -,
és a teljesítmény igazán értékelni csak az
tudja, aki ismeri ezeknek a műveknek
szövevényes partitúráját, igényes zenei
megfogalmazását, olykor egészen
különleges hangzásait. Ha a hallgatónak
még sincs hiányérzete az operák
előadásakor, ezzel már kifejezte elisme-
rését a zenei átdolgozás iránt. Persze ez
azt jelenti, hogy az énekesekhez hason-
lóan, akik egyszerre, illetve felváltva
szólisták és kórustagok, a zenekarban is
lényegében mindenkinek szólistának kell
lennie. Mert amit például a Szöktetésben
egy egész vonós-parti játszik el, egymás
mögötti pultoknál sorakozó muzsiku-
sokkal, azt a Déryné Színházban két he-
gedűs és egyetlen brácsás, gordonkás és
bőgős adja elő. Még nehezebb a helyzet a
fúvósoknál, ahol az olykor meglehetősen
vastag és sokrétű hangszerelést egy szál
kürttel és trombitával kell érzékeltetni.
Minden megbecsülés megilleti az
együttest, hogy mégis azt az illúziót képes
kelteni, mintha teljes zenekar szólalna
meg.

Az előadásoknak egy másik jellemvo-
nása a nyitányok szcenírozása, a játék
főbb vonalainak, cselekményének bemu-
tatásával és előlegezésével. Ez általában a
pantomim eszközeivel történik, amivel az
előadóművészeknek azt a tulajdonságát is
jeleztem, hogy ének, színészi játék és tánc
mellett még a pantomimikus mozgáshoz
is érteniük kell. Hadd tegyem ehhez hozzá
- és ez már átvezet a rendezés kérdéséhez
-, hogy a nyitánynak ilyesfajta színpadi
tálalása mindig zenei fogantatású,
ahogyan ez a zenei alap-állás az egész
rendezői munkára is érvé-



nyes. Mert tulajdonképpen nem történik
más a színpadon, mint ami a zenekarban:
ahogyan a nyitányok többsége előlegezi az
opera főbb motívumait, és szinte prog-
ramszerűen fölvonultatja a zenei jellem-
típusokat, ugyanezt teszi ez a játékos
pantomim is: 4 zenével összhangban be-
mutatja az előadás néhány jellegzetes-
ségét, az expozíciót és a konfliktust.

Végül közös vonás ezeken az előadá-
sokon, hogy a színház főrendezője
irodalmilag még külön pallérozza, szebbé
formáltatja a szöveget. Igy például Az el-
adott menyasszony szövegkönyvét Csemer
Géza, a Mártáét a fiatal Veress Miklós
gondozta. Ez olykor önálló alkotó mun-
kával is együtt járt, mert a Déryné Szín-
ház operaelőadásain és ez is a jellegze-
tességek közé tartozik - a csembaló-vagy
zongorakíséretes recitatívókat a jobb
érthetőség kedvéért prózai szöveg
helyettesíti. Ez pedig itt-ott külön szö-
vegek betoldását vagy kevésbé világos
dialógusok újakkal való fölcserélését is
megkívánja. Ebből a szempontból külö-
nösen példamutató Veress Miklós átdol-
gozása, mert azzal a ritka örömmel szol-
gál, hogy a beszélt részeket is a költészet
és a zene magaslatába lendíti föl.

Rendezés
Az előadások sorsa mindenekelőtt a
rendező kezében van, és ezt nem azért
írom le, mert az énekes- vagy rendező-
centrikus színház vitájában ily módon
kívánnék állást foglalni, hanem mert itt a
szűkös körülmények miatt a rendező
egyben pedagógus, korrepetitor, dra-
maturg, zenei munkatárs, aki nemcsak
irányít, hanem kézben is tart mindent, ami
a színpadon és a zenekarban történik, sőt,
a hiányokat is kénytelen szcenikai
ötletekkel pótolni.

Arról szóltam már, hogy Kertész László
rendezései mindig a zenén nyugszanak, és
ez csak azért nem magától értetődő - noha
annak kellene lennie -, mert láttunk néha
olyan rendezést is, amely a maga gegjeit a
legmagasabbrendű muzsika fölé kívánja
emelni. Ez a zenei kiindulási pont
különösen Mozart operájánál nagyon
lényeges, hiszen ez a mű elsősorban és
mindenekelőtt muzsikája által él és létezik,
ez adja meg valódi értékét. Nos, Kertész
László a Szöktetés a szerájból esetében azt a
Singspielt állítja színpadra, amelyet
Mozart is elképzelt, és tíz év múlva A
varázsfuvolában telje-sített ki, nemritkán a
sekélyes librettó ellenében is. Közismert
az idézet Mozart-nak apjához írt egyik
leveléből éppen a

Szöktetéssel kapcsolatban, hogy „operánál
a szövegnek a zene engedelmes leá-
nyának kell lennie", és a Déryné Színház
Mozart-előadásában ilyen „engedelmes
leány" a próza és a játék, amely mindig a
muzsikát szolgálja. Derű és igazi érzelem
szövi át ezt az előadást, Ozmin már-már
szeretetre méltó gazságaival és
bosszújával, a szinte beaumarchais-i fo-
gantatású, csúfondáros Pedrillo élelmes
gazságaival, Constanza és Belmonte pok-
lokon is átívelő mély szerelmével. Az
előadás mindezt a hangulatot nemcsak
fölidézi, hanem tartani is tudja a fináléig,
és a játék sehol nem válik sivárrá vagy
egyhangúvá.

A Richmondi vásárt, Flotow-nak ezt a
százharminc évvel ezelőtt bemutatott és a
magyar operaházak műsorrendjén rég-óta
hiányzó énekes játékát a Déryné Szín-ház
előadásában mindenekelőtt a pajkos
dévajság, a finom frivolitás és a líra öt-
vözése jellemzi. Ahogyar a Szöktetésben
egy ügyes ötlet - a nyitány közben a tá-
volban feltűnő parányi hajó -, Flotow
operájának előadásánál a gyűrű vándor-
útja a pantomim eszközeivel érteti meg a
közönséggel a cselekmény rejtettebb
zugait. Ebből a gyűrűjelenetből derül ki
ugyanis, hogy Lyonel, az arisztokrata
udvarhölgybe, Lady Harrietbe szerelmes
földbérlő maga is előkelő származá-

Mozart: Szöktetés a szerájból (Déryné Színház) (MTI-fotó)



sú, így hát kapcsolatuknak immár semmi
nem állja útját. Ha ezt az operettes, már-
már csárdáskirálynői fordulatot nem is
érdemes komolyan venni - semmiképpen
sem úgy, ahogyan ezt a műsorfüzet ma-
gyarázata csupa jó szándékból teszi -, a
történetet mégis el kell játszani a közönség
számára. És ez a zene hangjaira meg-
elevenedő vándorút a származást igazoló
gyűrűvel jól mutatja, melyek azok a
lehetőségek, amelyen erőszakoltság és
bántóan didaktikus célzatosság nélkül
eligazítják a nézőt a történet rejtelmeiben.
És ha a Szöktetésben a hangsúlyt a rendezés
az egyéni kapcsolatok kibontására tette, a
Richmondi vásárban nagyobb szerephez jut
a közösség, a vásár színes, eleven, vidám,
tarka forgataga. Kertész László - nyilván
még régi bábos reminiszcenciáitól is
vezéreltetve - itt meg az erdőjelenetben
szívesen él a bábjáték eszközeivel, ami a
játékosságnak és a látványnak újabb
lehetőségeit kínálja.

Anekdoták szerint Smetana szinte fo-
gadásból írta meg első operája, A bran-
denburgiak Csehországban után Az eladott
menyasszonyt, azt bizonyítandó, hogy
zenedrámai tehetségét a vígoperában, a
népi hangvételű dalműben is képes ki-
bontani. Ez a száztíz évvel ezelőtt kelet-
kezett vidám és egyszerű falusi történet
tele van olyan fordulattal, olyan gazdagon
áradó népies dallamvilággal, ami

valósággal kötelező leckét ró a Déryné
Színház operatársulatára. Ha van opera,
amelyet érdemes elvinni falura, akkor
zenéjét és cselekményét tekintve Az el-
adott menyasszony mindenképpen az. Köz-
tudott, hogy első megfogalmazásában Az
eladott menyasszony operett volt, an-nak
szánta nemcsak a librettista - aki később
önkritikusan jegyezte meg, hogy ha tudta
volna, milyen remekmű születik belőle,
másképpen írja meg -, hanem Smetana is.
Nos, ez a rendezés kissé közelít a mű első
megfogalmazása felé - az operát később a
zeneszerző átdolgozta, és így adják elő
mindenütt, természetesen a Déryné
Színházban is -, a játék olykor enyhén
operettes, sőt, népszínműves is, de
mindkét műfaj nemes hagyományát
folytatva, s így az ivászat, a cirkusz, a
bolondozás és a selymaság elemei mind
békésen megférnek ebben az előadásban.
Sikerül tehát jó ízléssel, az igényes szóra-
koztatás szintjén közel vinni az operát a
Déryné Színház sajátos közönségéhez.
Nagyon élvezetes az opera interpretálása,
a maga látványos forgatagával, színes,
eleven, jóízű jeleneteivel, polkát és
furiantot táncoló művészeivel. A bábjáték
itt is szerepet kap a cirkuszi jelenetben, és
ez az ötlet ügyesen élénkíti az előadást,
aminthogy még sok olyan mozzanata van
a produkciónak, amely közvetlen
kapcsolatot teremt a nézővel.

Ez egyébként mindhárom előadásra
vonatkozik: Kertész László rendezésének
egyik fontos motívuma - és ebben van
munkájának is igazi népművelő jel-lege -,
hogy az énekesek valamilyen módon
mindig igyekeznek bevonni a nézőket a
cselekménybe. Ezt persze nem egy
gyermekeknek játszó színház módjára
teszik, és még csak nem is össze-
kacsintva a közönséggel, hanem úgy,
hogy érzékelhető legyen: kicsit rólunk,
kicsit hozzánk szól a mese.

Színészek
A jól kidolgozott színészi játék elvá-
laszthatatlan a Déryné Színház zenei tel-
jesítményétől. Ezeken az előadásokon
olyan énekesek működnek közre, akik
prózai művészekként is helyt állnának,
akik értően, tisztán mondják az egyéb-ként
is figyelmet érdemlő, szép és irodalmi
szöveget, és akik szinte nem is opera-,
hanem musicalszínészek, a foga-lom
nagyon jó értelmében. Itt nem lehet a
színpad elején megállni, kezet a szívre
téve áriát énekelni a szerelemről, nem le-
het megkövesedett operai gesztusokat
alkalmazni, mert hitelesíteni kell minden
mozdulatot. De ha valaki arra gondol,
hogy ezzel mentegetni kívánom a 18 tagú
társulat énekesi teljesítményét, az alaposan
téved. Példának említem meg a fiatal
Kálny Zsuzsát: olyan gyönyörű, erőteljes
és tiszta koloratúrszoprán hangja van,
hogy az bármely más opera-társulatban is
bízvást érvényesülne. De nem kevésbé
tehetséges Zöld Ildikó sem, akit a Szöktetés
a szerájból című Mozart-operában
Constanzaként hallottam. Ha az előadásból
kihagyták is a nagy C-dúr áriát, amelyet
Mozart is csak egy akkori énekesnő
kedvéért írt bele, ez a rokonszenves
színésznő olyan kitűnő diszpozícióban
énekelte szólamát, hogy valósággal
magával ragadta a közönséget. És
megemlíthető még a társulatból a remek
buffó-basszista Vajda Dezső, aki mind
Ozminként, mind Az eladott menyasszony
házasságközvetítőjeként - akit a drama-
turgia nagyon szellemesen az eredeti cseh
névhez hasonlóan beszélő névvel látott el,
és lett belőle Karaty -, valamint a Flotow-
opera főpohárnokának szerepében
nemcsak hangjának erejéről, hanem kiváló
színészi képességeiről is meggyőz. És ha
mindenkit nem sorolhatok is fel, feltétlenül
meg kell említeni a lírai alkatú tenoristát,
Iván Józsefet, aki a Szöktetésben
megközelítette az ideális Mozart-tenorról
alkotott elképzeléseket. Ha a Richmondi
vásárban átmeneti indiszpozí-

Jelenet A richmondi vásárból (Déryné Színház) (MTI-fotó)
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ióval küzdött is, remélhető, hogy nemes
angjával még sok örömet szerez hálás
özönségének. Új tenorista a színházban
z Operaház kórusából érkezett Nagy
ámuel, aki most még érthetően kissé
ereven mozog, és hangja is olykor csi-

zolatlannak hat A e l a do t t menyasszony-

an, de valószínű, hogy megfelelő játék-
ester és állandó énekképzés segítségével
társulat egyik erősségévé válik. Hadd

zóljak még a teljesség igénye nélkül a
okoldalú Bordás Rezsőről, a bájos
enkefi Erikáról, a jó mozgású Káldi
itáról, és külön dicsérettel a bőséges
umorral rendelkező, ugyanakkor szépen
s éneklő Németh Józsefről.

Ha minden énekest nem soroltam is fel,
z valamennyiükről joggal megállapítható,
ogy elkötelezett művészei a pályának,
kik éppen a társulat sajátos struktúrájából
övetkezően egymásnak jó segítőtársai.
e ezen túl is, a szükségből fakadó erény

gységes stílust teremt a színpadon, és a
ölcsönhatás a statiszta és a főszereplő
özött létrehozza a min-den részletében
idolgozott színészi játékot. Itt
yilvánvalóan nincs sztárkultusz, de
alálható olyan közösségi szellem, amely a
ikernek egyik feltétele. Arról már nem is
eszélve, hogy a kiváló koloratúrszoprán
agy a jó lírai tenor ének-kari beosztása
dőnként olyan kórus-produkciót
redményez, aminek csak ritkán lehet
ültanúja a közönség.

színpad gondjai
z előadások díszletei természetszerűleg

lkalmazkodnak a kisméretű színpadok-
oz, és kiválóan ellátják azt a feladatot is,
ogy gyorsan változtathatóak, könnyen
ozgathatóak legyenek. De mert ezek az

peraelőadások - és nem először írom le
z t - kifejezetten közművelődési célokat

s szolgálnak, a színpadképek igyekeznek
ól eligazítani a nézőt az opera
selekményében. Annak ellenére, hogy
úlnyomórészt jelzettek a díszletek, mégis
endkívül kifejezőek és közérthetőek.

indhárom, általam látott opera díszleteit
osztarics Zsuzsa tervezte, a színpadot
lyasfajta játékos ötletekkel gazdagítva,
melyek a rendezésre is jellemzőek.
zépek, látványosak a kosztümök is,
zeket ugyancsak mindhárom operához
imanóczy Yvonne tervezte. Végül
mlítést érdemel az egyszerű és a
yilvánvalóan nem táncos előképzettségű
nekesek igényeihez alkalmazott, ügyes
oreográfia, amelyet Barta Judit tervezett.

A néző, aki az ország bármely váro

sában vagy falujában beül a művelődési
házba, hogy megnézze a Déryné Színház
egyik vagy másik operaelőadását, nyil-
vánvalóan nem sejti - persze, nem is kell
sejtenie -, hogy milyen nehézségek kö-
zepette születik meg egy-egy ilyen pro-
dukció. Túl a színrevitel általános gond-
jain, van színháznak egy olyan problé-
mája, amely számomra meglehetősen
érthetetlen. Annak ismeretében, hogy az
operaéneklés sokkal nagyobb erőkifejtést
kíván meg a művésztől, mint a próza, a
vidéki operatársulatoknál bizonyos két-
szeres, sőt háromszoros szorzószám ér-
vényesül. Ez azt jelenti, hogy egy operai
feladat teljesítése két, illetve három prózai
fellépésnek felel meg. Nos, a Déryné
Színháznak csak másfélszeres szorzószá-
ma volt - mintha Rossinit és Mozartot
náluk másképpen kellene énekelni, mint
Szegeden vagy Pécsett , de utóbb ez a
szorzószám is megszűnt, és Constanza
nehéz koloratur szerepének eléneklése
ugyanúgy minősül, mint egy könnyed
vígjáték prózai feladata. A világért sem
akarok mesterséges ellentétet konstruálni
prózai és operaművészet között, de
tudomásul kell venni a kettő különbségét
nem a színvonalban és nem a tudásban,
hanem a munka nehézségi fokában. Ha
ezt az illetékesek átgondolják, talán
megtalálják a helyes megoldást.

A másik gond a zenekar kis létszáma;
valóságos művészet, ahogyan László
Endre ebből az együttesből szinte nagy-
zenekari hanghatásokat képes kicsiholni.
De azért minden nehézségből mégsem
kell erényt kovácsolni: ideje volna ezt a
kilenc tagú zenekart, amellyel ma már
közepes színvonalú operettet is algiha
játszanak hazánkban, néhány taggal ki-
egészíteni. Mindenekelőtt egy-egy oboás-
ra és ütőhangszeresre volna szükség, mert
hiányuk - az átdolgozás és a kar-mester
minden igyekezet( ellenére - erősen
érezhető az olykor meg-megbillenő zenei
egyensúlyon.

Ha ismétlésnek hat is, mégsem tehetem
meg, hogy ne írjam le újból: a Déryné
Színház operarészlege rendkívül áldozatos,
fáradságos munkát végez, ami szerencsére
összhangban van a művészi
teljesítménnyel, az igényes zenei színvo-
nallal. Arra való tekintette:, hogy fontos
és jó ügyet szolgálnak, ét mert a színvo-
nalas zene terjesztése, népszerűsítése a
közművelődés egyik lényeges feladata,
joggal várhatja el a társulat a nagyobb
támogatást, néhány sürgető gondjának
megoldását.

J e l e n e t S me t a n a : E l a d o t t me n y a s s z o n y c í mű o p e r á j á b ó l ( Á l l a mi Dé r y n é S z í n h á z ) ( V I T I - f o t ó )


