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Két Nemzeti Színház egy-egy előadása
örvendetes tény: korábbi hu
zamos időszak gyakorlatával 
ellentétben, mind gyakrab
ban terelhetjük a figyelmet 
azokra a színházainkra is, 
amelyek a „nemzeti” jelzőt

viselik a nevükben. Aligha 
formális, ha úgy tartjuk, 
hogy legalább egyre ma is 
kötelez ez a megkülönböz
tetés: színvonalra.

Budapest

Tarelkin halála

Kun Vilmos és Benedek Miklós, Kapilov és Polutatarinov kapitány
MTI Fqtó -  Benkő Imre felvétele

A nagy komédia arról ismer
szik meg félreérthetetlenül, 
hogy az általa kiváltott ne
vetés, akár kacagás, helyen
ként egyenesen hahota, so
sem felszabadult. Mindig 
szorongással terhelt. A ná- , 
lünk csak néhány éve ismert 
orosz klasszikus, Alekszandr 
Szuhovo-Kobilin műve, a 
Tarelkin halála, egyenesen 
félelmetes. Legalábbis első
rendű előadásban az.

A Nemzeti Színházé ilyen 
előadás. A két Székely — 
Gábor, a rendező és László, a 
színpadtervező — Vágó Nelly 
jelmeztervezővel eredményes 
együttműködésben, mindeh
hez néhány színészi telitalá
lat révén, borzongátó cselek
ménysort és színházi látványt 
hozott létre. (Csak néhány 
hangfokozatot kell csillapíta
ni!;

Szinte rajtakapja magát a 
néző, amikor nevet és hirte
len az az érzése keletkezik: 
jobban tenné, ha sírna, még 
jobban, ha menekülne, amíg 
lehet; mielőtt ennek az iszo
nyú rendszernek a bilincse 
elkerülhetetlenül összekat- 
tantja a csuklóit és beléfojtja 
a nevetést. A mű és az elő
adása parancsolóan hozza 
előtérbe a gyötrő gondolatot: 
mennyi megaláztatás és kín-

szenvedés ment végbe, amíg 
egy ilyen kétségbeesett; ke
serű komédia született, amely 
azután természetesen évtize
dekig nem kerülhetett szín
padra. Századunk meghatá
rozó történelmi eseménysora 
újabb igazolásának az érzése 
járja át mélyen az embert: 
igen, el kellett jönniük e 
szörnyű Oroszország forra
dalmainak, előbb két, majd 
tizennégy évvel Szuhovo- 
Kobilin halála után.

A frappáns hatás — mint 
minden jó színházi hatás — 
összetett elemek együttes 
eredménye, ahogy már elöl
járóban iparkodtam érzékel
tetni. Nem csak nehéz, ha
nem lehetetlen elválasztani a 
rendező érdemét a szceniku- 
sokétől mindjárt az indítás 
pillanatában. Szinte belül is 
görnyedtté tiport, körmölő 
csinovnyikok sora elől, átló
san, egy rideg falpárhuzam 
közé szorítva, hátul a vég
telen érzetét keltő nyitottság, 
Oroszország. Kavargó hóvi
har, középütt egy uralkodó 
pozícióba helyezett íróasztal 
mögött valaki, aki hatalmas
nak hiheti, magát. Ez utóbbit
— bizarr és pazar komikum
— esernyő óvja, védi a vihar 
támadásától.

A viszonylagos részletezés
sel az előadás eltalált stílu

sát, mozgóképi igénnyel is 
beszédes kifejezésrendszerét 
kívánom érzékeltetni. Ilyen 
az egész. „Szimpla” és rette
netes. A minden irányban gi
gantikus Raszplujev megbí
zott körzeti rendőrbiztosnak 
nem a rosszaságától, nem is 
a butaságától kell félni, ha
nem a helyzetétől. Természe
tes, hogy csak üthet, máskü
lönben őt ütik — ilyen a 
rendszer. Varravin tábornok 
is csak lophat — ilyen a 
rendszer. És reszkethet ál
landóan — ezt is azért, mert 
ilyen a rendszer. Tarelkin 
egész csele, Gogolt nagyon is 
idéző álhalála pontosan erre 
épül.

Az elsőrendű előadás kitűnő 
alakításai közül nagy hang

súllyal emelem ki a már Ka
posvárott ismételten kitűnt 
Kun Vilmosét (címszerep), 
aki hét éve, az ottani emlé
kezetes előadásban már ta
lálkozott a mű egy másik 
szerepével. Vajda László 
(Raszplujev) ugyanezzel. Be
nedek Miklós egyik legjobb 
alakítása színházában ez a 
mostani (Varravin — Poluta
tarinov). akárcsak Gelley 
Kornél kétségbeesett „Óh” 
kerületi rendőrkapitánya. 
Sinkó László a megírtnál is 
több lehetőséget fedezett fel 
Csvankin földbirtokos szere
pében. Epizódja kimagasló. 
És akire legalább ugyanez a 
jelző kívánkozik: a csúf Mav- 
rusa szakácsnőként tökélete
sen, a szó szoros értelmében 
,,újjá”-születő Berek Kati.

főbb erényével nyúlt a drá
maíró Strindberg életdrámá
ját feldolgozó műhöz: rende
zése nem érdekességkeresés 
— az érdekességet rábízza a 
műre. Nem is ötletsokaság — 
szolidabb és fontosabb ennél: 
elmélyült értelmezés, színész
vezetés.

És ezzel nemcsak olyan 
markáns egyéniségeket juttat 
lehetőségük maximumához, 
mint a kivételes tehetségű 

. Blaskó Péter, az óriás fősze
repben és Tímár Éva, csak
nem ilyen igényű alakjában. 
Felejthetetlen lélekábrázolás- 
sal keltik életre hajdan élt 
emberek színpadi drámává 
tömörített életdrámáját (azt 
is igazolva, hogy lám, még
iscsak itt valahol van a szí
nészművészet lényege). Igé
nyes játékuk messze űzi bár
miféle „intimkedésnek” még 
az árnyékát is — holott a 
téma igencsak intim, rossz 
alakítók birtokában egyene
sen obszcén. Eddigi pályájá
nak első, általam meggyőző
nek érzett emberábrázolásá
hoz ér Szerencsi Éva is (bár 
Strindberg szellemi ellenfele 
erősebb egyéniséget kíván
na). Megpróbál még csúnya 
is lenni — ez azonban nála 
elég reménytelen. A korlá
toltságnak a figurában fe
nyegető túlzásain okosan lesz 
úrrá Matus György.

Miskolc az évad egyik ki
magasló előadásával gazda
gítja színházművészetünket.

Rajk András

Hanglemezfigyelő

DÉVAI NAGY KAMILLA ÚJ NAGYLEMEZE
Televíziós portréjának én 
voltam a műsorvezetője ta
valy. Azzal kezdtem, hogy 
Dévai Nagy Kamillának már 
a neve is muzsikál, hisz ki
mondásakor a magas és a 
mély magánhangzók válta
kozása szinte szabályos dal
lamíveket ír le . . .  És muzsi
kál a szeme, a szája, az arca, 
a mozgása és a mozdulatlan
sága — egyszóval: muzsikál 
az egész lénye, szinte sugár
zik róla a zene. Azaz, ponto
sabban szólva: nem róla, ha
nem belőle sugárzik a zene. 
Mintegy a sejtjeiből.

A gitáros lányok és fiúk 
igen elszaporodtak mostan
ság. Rávetik magukat a ma
gyar lírára — és unalmassá 
pöngetik az izgalmas verse
ket. Van egy olyan érzésem, 
hogy a legunalmasabb zenét 
gitárral lehet produkálni. 
Költői művek színorgiáit ké
pes egykedvű fakóvá unifor
mizálni egyfajta fantáziátlan 
játék az akkordokkal.

A gitár tehát leleplező 
hangszer. Csak annak a ke
zében válik lelkek elzsongí- 
tására, indulatok megneme- 
sítésére szolgáló instrumen
tummá, aki telis-tele van in
vencióval. És Dévai Nagy

Kamillából szinte kicsordul 
az invenció.

Űj nagylemezének címe: 
Krónikás ének 1980-ból. Vég
eredményben az Egyetemi 
Színpadon 1979-ben bemuta
tott szerzői estjének rövidí
tett anyagát tartalmazza ez 
a lemez. Ady Endre, Berzse
nyi Dániel, Csanádi Imre, 
Deák Ferenc, Garai Gábor, 
Gál László, József Attila, Ka
lász László, Svétlana Maka- 
rovic, Szabó Lőrinc, Vas Ist
ván, Vörösmarty Mihály, 
Weöres Sándor és Zelk Zol
tán verseit dimenzionálta to
vább muzsikával ez a csupa- 
dallam fiatalasszony. Meló
diái nem botladoznak, hiszen 
a legbiztosabb talajon állt 
mindig és áll ma is: a ma
gyar'népzene talaján. Ez a 
talaj sohasem válik süppedé- 
kessé és ingoványossá: nem
csak állni lehet rá, de épít
kezni is. Dévai Nagy Kamil
la művészetet épít rajta. Ke- 
resztúry Dezső írja róla a le
mez borítóján: „Vállalkozása 
azért sikerült, mert soha nem 
szakadt el a maga természe
tes zenei érzékének és a «sa
játjává szervített ősi dallam- 
kincsnek eleven forrásaitól”.

EGY TRUBADÚR MAGYARORSZÁGON
Az első trubadúr, akinek a 
neve fennmaradt, a limousin 
dialektusban daloló Aquitá- 
niai Vilmos volt, a tizenegye
dik és a tizenkettedik század 
fordulóján. Az utolsó „nyil
vántartott” trubadúrnak Gui- 
rot Riquier-t mondhatjuk a 
tizenharmadik század végén. 
Másfél—két évszázadra te
hető tehát a trubadúrlíra vi
rágzásának ideje. Főleg fran
cia és spanyol földön mű
ködtek a középkor világi lí
rájának és zenéjének e.sokat 
mozgó mívelői, egyik udvar
ból a másikba vándorolván, 
olyannyira, hogy némelyik 
dalnoknak még ma is vitatott 
a nemzeti hovatartozása. 
Raimbaut de Vaqueyras mű
veit például olasz antológiák
ban éppúgy megtalálhatjuk, 
mint franciákban. Bernard 
Marti pedig hol spanyol, hol 
francia „felségjelzéssel” buk
kan fel a különféle gyűjte
ményekben.

Egy .francia (vagy spa
nyol?) vándorénekes hoz
zánk is elvetődött. A neve 
Peire Vidal, a tizenkettedik 
század végén működött. V.’ 
Raimund toulouse-i gróf szol
gálatában állt először, később 
Marseille-ben tűnt fel, majd 
II. Alfonz aragóniai uralko

dó udvarában kötött ki. 
Constanza hercegnő, aragó
niai Alfonz leánya III. Béla 
fiának, Imre hercegnek lett 
a felesége, így Peire Vidal is 
Magyarországra került, mint
egy a királylány hozományá
nak részeként. . .  Ben viu a 
gran dolor kezdetű éneke tör
ténészeinknek is forrásmun
kául szolgálhatott, hiszen rész
letesen szól benne a magyar 
udvari életről. Peire Vidal in
nét is továbbvándorolt: Dél- 
Franciaországban, Lombar
diában és Ciprus szigetén 
bukkant még fel, míg végül 
nyomtalanul eltűnt.

A művészetben viszont ha
gyott nyomot, s — itteni évei 
jóvoltából — a magyar kul
túrában is, nagyon helyes 
volt tehát a Magyar Hangle
mezgyártó Vállalat részéről, 
hogy tizenhárom szerzemé
nyét közkinccsé tette most. A 
gondos szerkesztésért és a 
dallamok szakszerű rekonst
ruálásáért Falvy Zoltánt il
leti dicséret, aki a megszólal
tatásból is részt vállalt Se
bestyén Mártával, Laczó 
Andrással és Sebő Ferenccel 
egyetemben. A kíséretet a 

• Fraternitas Musicorum tag
jai látják el.

Baranyi Ferenc

Színházműsor!
Erkel Színház: A világ te
remtése (de. 11), A végzet 
hatalma (Ilosfalvy Róbert m. 
v., 7), Nemzeti Színház: Troi- 
lus és Cressida (7), Népszín
ház — Várszínház: Marga- 
rida asszony (7), Népszín
ház — Józsefvárosi Színház: 
Bolond vasárnap (7), Madách 
Színház: Az ember tragédiá
ja (F. b., 7), Ódry Színpad: Ké
sei találkozás (8 ), Vígszínház: 
Minden jó, ha a vége jó (7), 
Pesti Színház: Váltóőrök (7), 
Rimbaud (éjjel fél 11), Ope
rettszínház: Csárdáskirálynő
(du. fél 3), Gálaest (7), Jó
zsef Attila Színház: Szemen - 
szedett igazság (Postás b. 3. 
ea., fél 3), Pajzán históriák 
(7), Thália Színház: Thyl 
Ulenspiegel (7), Mikroszkóp 
Színpad: Hogyan? Tovább!! 
(fél 9), Radnóti Miklós Szín
pad: Concerto (7), SZKÉNÉ 
Színház: a Binder Quintett
koncertje (7), Játékszín: Ege
rek és emberek (7), Ödry 
Színpad Kamaraterem: Gel
lérthegyi álmok (du. 3), Báb
színház — Népköztársaság 
útja: A titokzatos jóbarát 
(du. 4), Jókai tér: Varjúdom
bi meleghozók (du. fél 3), 
Budapesti Gyermekszínház: 
Sziporka és a Sárkány (de. fél 
11), a csodálatos jávorfák 
(du. 3), Zeneakadémia: Me
sélő muzsika A/3 és B/3., (de. 
fél 11 és du. 4), Gustav Leon
hardt és a Kuijken-együttes 
hangversenye (Évszázadok 
muzsikája 6 ., fél 8), Fővárosi 
Nagycirkusz: Jubileumi gá
laműsor (du. fél 4 és fél 8).

.  *'

Képzőművészet és urbanizáció
Csongrádi beszélgetés a környezetformálásról

Nagy újság járja ezékben a 
napokban Csongrádon: el
készült a város második mo
numentális képzőművészeti 
alkotása, Konfár Gyula 
Munkácsy-díjas festőművész 
közel 300 négyzetméteres 
üvegmozaikja. Az első ilyen 
jellegű munkát, Németh Jó
zsef freskóját tavaly avat
ták fel; a mesterien kompo
nált, nagyméretű falkép a 
város őslakosságát képező 
egykori földmunkások küz
delmes életének állít emlé
ket a tanácsház nagytermé
ben. Konfár Gyula műve 
Csongrád egyik friss keletű 
létesítménye, a Faipari 
Szakközépiskola auláját dí
szíti.

Két ilyen igényes, orszá
gos viszonylatban is számot
tevő képzőművészeti beru
házás rövid fél esztendő 
alatt — vajon mit jelent, mit 
jelképez ez a mindössze 22  
ezer lakost számláló Csong
rád életében? Erről kérdez
zük Oláh Ferencet, a városi 
tanács művelődési osztályá
nak vezetőjét;

— Bizony, nem keveseb
bet, mint egy, falusias mező
városka urbanizálódását, a 
gyors ütemű gazdasági, tár
sadalmi és kulturális civi- 
lizálódást. Közismert, hogy 
Csongrád a két világháború > 
között Magyarorsaág legsze
gényebb és legelmaradottabb 
települései közé tartozott; la
kói többnyire kubikosként 
keresték kenyerüket a Tisza 
szabályozásánál, vasúti épít
kezéseken. A felszabadulás

sokban változtatott ezen a 
helyzeten, ám a város pa
raszti jellege csaknem a 
hatvanas évekig változatlan 
maradt. Az ekkor kezdődő 
nagyszabású iparosítás, a 
vasgyár, a bútorgyár, egy 
fűtőberendezéseket gyártó 
üzem, majd a MIRKÖV egy 
részlegének idetelepítése rö
vid néhány éven belül átfor
málta Csongrád arculatát; 
komoly munkásbázis jött lét
re, amely egyre sürgetőbbé 
tette az urbanizólódást, a 
város közművesítését, rende
zését. Legelőbb a városköz
pont rekonstrukciójára ke
rült sor, amit néhány külső 
kerület rendezése, köztük 
egy teljesen új városnegyed, 
a bökényi lakótelep kiépí
tése követett. Szó ami szó: 
a városrendezéssel a régi 
parkos-ligetes Csongrád el
tűnt, közterek, középületek 
jöttek létre — ezek díszítése 
pedig új típusú, közösségi 
jellegű műalkotásokat köve
telt.

— Körülbelül hány> közté
ri alkotás található ma 
Csongrádon?

— Ha jól számolom, 8—10. 
Egy régebebi hősi emlékmű
vet s egy parkszobrot leszá
mítva, valamennyi az V. öt
éves terv létesítménye. Mind 
a megye, mind a kulturális 
kormányzat messzemenően 
megértette és támogatta „vá
rosszépészeti” törekvésein
ket, így jutottunk többek 
között Tóth Béla kubikos
emlékművéhez, Veszély Je-

Ißna és Sass Veronika ját
szóplasztikáihoz, Borsody 
László kerámikusművésznek 
a városi rendelőintézet mo
dern vonalaihoz igazodó, tér
plasztikájához — és a már 
említett két murális munká
hoz is. A VI. ötéves tervben 
— elgondolásaink szerint — 
„szoborparkunk” új egysé
gekkel bővül; ezek egyik leg- 
szebbike bizonnyal Szervá- 
tiusz Jenő Életfája lesz.

— Gondolom, ezt a fejlesz
tést a város nyilván össze
kapcsolja a művészeti kul
túra népszerűsítésével, a 
művészeti élet megszervezé
sével?

— Természetesen. Ennek 
elősegítésére kezdeményez
tük például a csongrádi mű
vésztelepet, amelynek kere
tében főként tehetséges fia
taloknak biztosítunk megfe
lelő munka- és kiállítási le
hetőséget. A telep immár 
ötödik esztendeje áll fenn; 
augusztusi kiállítása a vá
ros jelentős művészeti ese
ménye. Tervezzük, hogy a 
városi művelődési központ
ban működő kiállítóterem 
njellé építünk egy újabbat is 
a hamarosan megnyíló állan
dó múzeum keretében — ezt 
nemcsak a helyi lakosság, de 
Csongrád nyári idegenfor
galma is igényli. Hivatásos 
művész pillanatnyilag egy 
él Csongrádon, Aranyi Sán
dor festő; most tárgyalunk a 
kubikosszobor alkotójának, 
Tóth Bélának itteni letele-

Konfár Gyula újonnan elkészült mozaikja
Danis Barna ftivétele

pedéséről. Városvezetésünk 
tisztában van a művészet, 
a kultúra mindenkori je
lenlétének ' fontosságával, 
közérzetet, termelést serken
tő erejével.

— Mi a véleménye Kon
fár Gyula mozaikjáról?

— A január végén elké
szült művet — már hivatal
ból is — többször is megte
kintettem, s minden tekin
tetben sikerült alkotásnak 
tartom. Az aratási ünnepsé
get ábrázoló mű már témá
jánál fogva is szerencsésen 
ízesül városunk jellegéhez, 
s magas szinten utal az őt 
körülvevő épület rendelteté
sére. Figurális megoldása,

realista szemlélete külön 
öröm számunkra, így nem
csak mint dekoráló elem, de 
mint tudatformáló alkotás is 
kifejtheti hatását. Számítunk 
is erre a hatásra, hisz az 
élettel és a művészettel most 
ismerkedő fiatalok szemlélik 
nap mint nap. A végleges 
megítélés tisztét mindeneset
re a kritikára hagyom: egy
két éves munkával készült 
alkotást igazán körültekin
tően amúgy is csak szakma
béliek tudnak- kvalifikálni. 
Mindenesetre: bízom abban, 
hogy nekik is tetszeni fog. ■*

— Ezt a vélekedését ma
gam is osztom.

Tasnádi Attila

Miskolc
A tribádok éjszakája
Jelentős színházi eseményről 
késve is illő és indokolt meg
emlékezni. Kötelességünk 
rögzíteni — egyébként nem 
első ízben —, hogy Miskolc 
végképp felzárkózott tartal
masságukkal, érdekességük
kel figyelmet keltő színhá
zaink közé. örömmel elegy 
meglepetéssel állapítható 
meg, hogy milyen lehetősé
gek vannak jelen társula
tainkban —  csak persze mű
vészek kellenek, akik egyszer 
csak felismerik és képesek 
élni velük. Olykor éppen a 
magukban rejlő lehetőséggel

Miskolc már tavaly „fenye
getett” efféle betöréssel (Tar- 
tuffe, A szecsuáni jólélek 
stb.) — szerencsére meg is 
valósította.

A svéd Per Olov Enquist: 
A tribádok éjszakája című 
darabjának a budapesti Já
tékszínben történt újabb, si
keres bemutatósorozatocská- 
,ia (négy előadás) teszi idő
szerűvé a megemlékezést. 
(Mind több fővárosi vendég
játék kell — érezhetően 
használ színházi életünknek.) 
A kritikák az évad elején 
meglehetős egyöntetűséggel 
állapították meg, hogy az 
előadás színházművészetünk 
számottevő eseménye. Affek- 
tált lihegés, a negatívnál nem 
kevésbé ártalmas pozitív túl-, 
zás nélkül leszögezhetjük, 
szerintünk is az. Csiszár Im
re rendező — és ezúttal szín
padtervező — hivatása leg-


