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Kodály és Petőfi
A legtöbbször Petöfi-vers 

ihlette. A megzenésített Pe- 
tőfi-költemények két időszak
ba illeszkednek be: két fia ta l
kori dal (énekhangra zongo- 
rakísérettel) a századforduló 
táján  és négyévtizedes (!) tá 
volságban az énekkari müvek 
sora. Az első dal a szerelmi 
líra terméke, a késóromantika 
bizonytalanság érzetét sugalló 
term észeti képpel (Vadon er
dő a világ körűiéin /  Oly sö
tét, oly éktelen vadon! / Ben
ne járok én, elfáradt vándor;
/ Ej van és az utat nem tu 
dom.). Ugyanez a kesernyés 
hangulat árad a másik dalból 
is, melyben a költő és zene
szerző a természetben keres 
menedéket — némileg a Can 
tata profana világára em lé
keztetve (Szeretném itt hagyni 
a fényes világot, /  Am elyen  
oly sok sötét foltot látok / 
Szeretnék rengetegbe menni,
/  Ahol nem lenne senki, sen
kii — vallotta Kodály 1902- 
ben).

Nagyon hosszú szünet után, 
a második világháború kellős 
közepén — 1943-ban — nyúlt 
ismét Petöfi-vershez, de ek
kor tüntetőén, többször és 
következetesen a költő haza
fias, forradalm i költészetéből 
merített. Vegyeskarra dolgoz
ta  fel A  székelyekhez  című 
verset. Természeti képpel in
dul ez a mű is, de ezúttal 
közösségi kicsengéssel: a m a
gányosan ragyogó csillag uni- 
szónójával, a tömör akkordok 
súlyával érzékeltetve a sötét 
felhőkkel terhes időkre. Szó
lamonként, vagy két-két szó
lamot társítva, buzdító im itá
ciókkal (fugató-keretben), to
vábbi harm onikus, tömbszerű 
megoldásokkal fokozva vezet 
a kifejlés felé — kiemelve a 
népnek az élethez, szabadság
hoz való jogát. Ugyanebben 
az időben imponáló kettős ve
gyeskarra kom ponálta a Csa
tadalt, melynek trom bitahar- 
sogásos, dobpergéses pregnáns 
indítása, kezdő atm oszférája 
után szólaltatja meg hol imi
tációkban, hol tömör akkor
dokban a m arkánsan ritm i- 
zált és vezérm otívum -funk- 
ciót betöltő elöré-t, a kódában 
pedig sokszorosan felerősítve. 
Közben a szabadság szót 
messzemenően kihangsúlyozza. 
Hogy ennek akkori fontossá
gát megértsük, ism ernünk kell 
a kodályi m agatartás há tte
rét, am it többek között — ze
nei példával élve — egy 
XV irt: századi könyvből vett 
idézet is félreérthetetlenül 
megvilágít: „Veni, veni Em- 
manuel, Captivum  solve Is- 
rael — Jövel, jövel Emmá- 
nuel, szabadítsd meg a fogoly 
Izraelt“.

A legtöbb Petőfi-verset fér
fikarra  alkalm azta. így a sza
badság nyújto tta  gyógyulás 
enyhét érzékeltette a Rabha
zának /iával (1944), a nagy 
történelm i pillanatok, belvi- 
szályok idézése után a költő 
szavával buzdított cselekvő 
hazafiságra, igaz emberségre 
(Isten csodája, 1944.) A hábo
rú befejeztével is további for
rásként szolgált szám ára Pe
tőfi költészete. Az 1947-es esz
tendőben egyenesen három 
Petőfi-vers megzenésítésével 
gyarapíto tta a férfikari iro
dalm at, olyan művekkel, me
lyekből a néppel együttérző, 
ennek sorsát vállaló felelős
ségtudat csendül ki.

Utolsóként 1955-ben a N em 
zeti dalt, az 1848-as forrada
lom népszerű szózatát öntöt
te  zenébe. „Kodály hűségesen 
követi Petőfi gondolatmenetét, 
versszakait, megrázó, magával 
ragadó hangulatait ( ...)  A 
felfokozásban, a végső rész 
öröm teljes kicsengésében azt 
is érezteti Kodály zenéje, 
hogy beteljesedett Petőfi á l
m a“ (Péterfi István).

*
ívodály többször említi Pe

tőfi példam utató m agatartá
sát, költészetét. Ot idézi, am i
kor a kortársak emberségét 
kevesli és ezt ébresztgeti m a
ga is. Őrá gondol, am ikor a 
m agyar népnek az európai 
művelődéssel való kapcsola
tá t vizsgálja („Ellentmondás
nak látszik, de igaz: minél 
több közünk van az európai 
kultúrához, annál nagyobbra 
nő a m agunké is. Elég nagy 
költőinkre gondolnunk. Pető
fi huszonöt éves korára még 
csak németül, franciául, ango
lul tanu lt meg a latin mel
lett. Ha tovább él, bizonyára 
társa lesz A ranynak görög és 
olasz tanulm ányaiban. Az el
zárkózás, műveletlenség a 
nemzeti vonásokat is elsor
vasztja.“). Petőfire hivatko
zik, amikor a művészet, a tu 
domány szám ára talaj és o tt
hon terem tését sürgeti, hogy 
ne menjen veszendőbe szelle
mi érték. Petőfi a m agyar 
irodalmi példája, am ikor á lta
lános művészeti, esztétikai,

zenei szempontból nemzetinek 
és egyetemesnek a viszonyá
ról szól (.......a világ sok né
pének megvan a maga külö
nös hangrendszere. De az úgy
nevezett civilizált világban is, 
ameddig az egyformán h an 
golt zongora elér, irrinden or
szágban mást és másképpen 
játszanak rajta. Ha pedig sze
mügyre vesszük azokat a m ű
veket, amelyeket minden ci
vilizált országban játszanak, 
azt kell • m egállapítanunk, 
hogy azoknak egytől egyig e- 
rős a nemzeti gyökere. Mint
hogy ezekben a művekben 
mutatkozik az egyéni alkotó
erő tetőpontja is, világos, 
hogy nincs olyan egyéni ere
detiség, amely nem gyökere
zik valamely nemzeti eredeti
ségben.“).

Kodály szerint Petőfi isme
rete a mérték az irodalmi 
műveltség szintjén is. („Egy
szer megvizsgáltam egy hat e- 
lemit végzett cselédlány dal
tudását. Mellesleg kiderült, 
hogy verset is tud könyv nél
kül vagy százat, megannyi 
irodalom alattit. Petőfit nem 
ismerte. Ennyi volt óvodai-is- 
kolai pályája egész eredm é
nye. Ekkora fáradsággal a jó 
irodalom felé is lehetett vol
na irányítani. így jóformán 
elzárták az ú tjá t“).

Petőfire is hivatkozik Ko
dály, am ikor népi és irodal
mi nyelv kapcsolatára utal
(.......akár tetszik, akár nem,
a mi legnagyobb költőink 
nyelve és képkincse azonos a 
falusi nyelv szókincsével: ha 
Petőfiből, Aranyból vagy Ady- 
ból k iirtjuk  azokat a sorokat, 
amelyek nem érthetők meg a 
falusi élet ismerete nélkül 
vajon mi .m aradna belőlük?“).

Arany mellett, sajátos vo
nással ugyan, de ő képvise
li a művészetben a józanságot 
(„Józanság a művészetben? 
Éppen a legnagyobbak közt 
találjuk  a legjózanabbakat. 
Csak más a neve: forma, szer
ves egység, cél és eszközök 
egyensúlya, a rendszerező é r
telem uralm a a forrongó a- 
nyag fölött. A mélységet nem 
a bonyolultságban keresni, 
hanem az egyszerűségben 
megtalálni. Józan Dante, Pa
lestrina, Mozart, minden nagy 
poéta impeccabilis. Józan A- 
rany, s ennyiben tán egy 
fokkal m agyarabb Petőfinél. 
De józan Petőfi is a  »János 
Vitéz«-ben és annyi m ás
ban.“̂

Természetes, hogy mindezen 
túl, irodalom és zene viszony
latában is szám talanszor vil
lan fel a költő neve Kodály 
írásaiban, beszédeiben. Az 
185 i-es évek népies dalkölté- 
szetéról szólva m egállapítja, 
hogy „szövegük, igaz, sokszor 
Petőfi, de még inkább Petőfi- 
utánzat. Zenéjükről el lehet 
mondani, hogy zenei Petőfi
je nincs ennek a kornak, csak 
Petőfi-utánzói (...)  Ez az iro
dalom foglalja le hosszú idő
re a »népdal« »ham isítat
lan m agyar zene« címeit, le
hat a nép alsóbb rétegébe, 
összekapcsolja a falut és a 
várost.“ Az igazi népdal és 
a népi-nemzeti irodalom 
gazdagító, term ékenyítő hatá
sát döntőnek tekinti a zene 
számára — gyűjtéstől az 
irányzat kialakulásáig, érvé
nyesüléséig. („1900 körül a 
m agyar zeneszerzőnek előbb 
népdalt kellett gyűjteni. A- 
kárcsak íróinknak egy szá
zaddal előbb, sőt még Petőfi
ig, Aranyig ( ...)  így feneklett 
meg a dallamok kiadása (...)  
Pedig az Erdélyi rendelkezé
sére állott ezernyi dallamból 
nagyszabású m aradandó érté
kű gyűjtem ény kerülhetett 
volna ki. Es, ha csak néhány 
száz jól választott dallam  lát 
napvilágot 1848 előtt, zenénk 
talán félszázaddal előbb lé
pett volna arra  az útra, me
lyet a költészetben Petőfi és 
Arany kijelölt. ( ...)  így a ze
ne fejlődése messze elm aradt 
az irodalom mögött, s Arany 
és Petőfi fokát megközelítő 
jelenségek csak jó félszázad 
távolságából mutatkoznak. 
(...)  A magyaros iskolát ele
inte lenézték, míg végre P e 
tőfivel, A rannyal győzedel
meskedve, olyan utat m uta
tott, melyről azóta sem tért 
le igaz m agyar író. De nem 
csak az irodalomnak, minden 
más művészetnek is ők m utat
ták meg a helyes utat. Ezt az 
utat já rjuk  a zenében évti
zedek óta.“ Tegyük hozzá: 
vállalva a két költő-előd k ije
lölte út minden nehézségét, a 
lenézést, de ugyanúgy e lju t
va Bartókkal a Parnasszusra, 
m int amazok. Kodály külön 
ajándéka — a nemzetközi kó
rusirodalom ban is rangos he
lyet elfoglaló — Petófi-meg- 
zenésítések sora.

BENKO ANDRAS
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VISSZA A MATRIARCHATUSBA?
A TESTEMEN AT SE!

Illyés Kinga legújabb szín
házi előadói estje (Oriana 
Fallacci: A  nő, aki virágot 
akart szakítani), kétszeresen 
megrázó: ilyen  gárgyúan rá
menős férfi-ellenes szöveget 
ilyen  elbűvölő intenzitással 
csak egy asszonyi elfogultsá
gaitól megrökönyödött s azo
kat kiélve-elveszító megsza
badulási kísérlet ön-alanya
ként átélő művésznő tudha
tott megvalósítani. Legalább
is: még reménykedünk. O ria
na Fallacci kitűnő riporter, 
lehetőségeit kiválóan felisme
rő és nagyszerűen föl(ki)hasz-

náló publicista. Le micisap
kával, köcsögkalappal! De 
színpadi szerző-alanyként át- 
gyurmászva: egy utánfutónyi 
közhely-rakomány, ahol a 
trak tor vezetőfülkéjében k iáb
rándult sofőrnemzedékek ül
nek. Valamikor legtöbb köz
leányból zárda-agg vagy vén 
kerítő lett; mostanság: több 
férfiből többször is kiábrán
dult szeretők kékharisnyákat 
lobogtatnak az égen. Talán 
ebből a gesztusból indult ki a 
színésznő lepel-gyakorlatának 
ötlete: fátylak, lepedők mögé 
rejtve átvilágított zsigereit —

m egpróbálta látószervünkre 
rávetíteni m indnyájunk visz- 
szatárolási m isztikológiáját az 
örök anyam éh sírkam rájába? 
Mit akarhato tt az előadóm ű
vész? Kifejezni egy örök m a
gán-tragédiát: aki erősebben, 
odaadóbban szeret, az mindig 
a vesztes (s lehet az fifty-fif
ty férfi is), vagy az örök női 
dilem m át: m iért nincs havi
bajuk a férfiaknak is? Ké
rem: sem egyiket, sem mási
kát nem mi óhajtottuk. Olyan 
kényszerűségek ezek, melye
ket összemosni, akárha tisztá
zási szándékkal is: link du
ma.

Ez a színházi est is meg
győzött arról: a vasúti m enet
rendet is f '■] lehet mondani 
művészien. Illyés Kinga ele
mében volt, színpadi kifejező 
eszközeinek teljében, a moz
dulatok olyan kultúrált tom- 
bolását hozta elénk, m int fél 
tucat s még egy fél színházi 
együttes egyidőben. Fény- 
effektusok: ámulat. Ritmus: 
döbbenet. Szöveg: süket. Szí
nészi átélés kinyilvánítása: 
remek. De minek? S meddig? 
Minél inkább igényli az ér
zelmi kapcsolatfelvételt az 
em ber (férfi?, nő? — egy re
megy), annál súlyosabb lelki 
tehertételként cipeli tovább 
sokasodó kísérlet-csődjeit. S 
hogy ezért m indig a m ásik — 
m ár az anyaméhből ereden
dően — a hibás? A bűnbe
esés m indig a másik (fél?, 
nem?) hibáztatásán keresztül 
esik — az öszvér másik olda
lára. Különben: az igazi szí
nésznők m indig nőneműek 
voltak. Aminthogy a láncait 
tépő indián: férfi. Az áld i
lem m ák színpadi korszakának 
kezdetét-folytatását jelentené 
az est csodálatos művészi ha- 
tás-artefaktum a? Ha minden 
előadható, olvassuk fel a ka
téterezés m ikéntjét dülmirigy- 
daganat esetén (ez is egv 
férfi-csalfaság) épp úgy, mint 
m ondjuk m agzatelhajtás u tá 
ni atoniában. Olvassunk fel 
egy kiáltványt, egy reklám 
szöveget, Danton beszédét a 
guillotine alatt, Cordav Sa
rolta végrendelkezéseit. Ad-

ju n k  elő m indent: a m inden 
birtokában. De ki m erné ezt 
magáról elsóhajtani? Talán 
mégis jobb egyelőre: jobban 
válogatni.

Illyés Kinga, színházi ta 
pasztalataim  szerint, p illa 
natnyilag ta lán  a legtöbbet 
nyújtani igyekvő színpadi női 
alkat. Tiszteletrem éltó exh i
bicionizmusát (önleleplezését) 
bárm ely k iábrándulásaiba be- 
legyávult társ(nó)je m egiri
gyelhetné. De, bár kissé e l
fárad tunk  a bölcs tapasztalá
sokban, — önm agunkként ide
gen szöveg-lepleket m ár fá j
dalom -erőink kibontásakor 
sem szükséges m agunkra ven
nünk. Publicisztikai közszel
lem és színészi a lka t ilyetén 
szimbiózisa a kétely felé ta 
szít. De örök a mimézis, a já 
ték, s istenuccse: nem érde
mes elideologizálni a még 
tisztázatlant. Az értelmiségi 
szakmák háromnegyede a nők 
kezébe került: ebból m áris 
vonjuk le a végkövetkeztetést, 
hogy értelm esebbek? Egyelőre 
egy biztos: akár színésznő, a- 
kár anya csak nő lehet. Fele
ségekkel ugyebár m ár inas
képp áll a helyzet. Ha O ria
na Fallacci csupán ürügy volt 
az önkitárulkozásra — színpa
di önm egvalósításra: ehhez jo
ga van az előadóművésznek; de 
ha (s ez derült ki a darab 
ból) az emancipúltság csupán 
a m ásik  nem elutasítása: kis
sé bam bult az úgy. T ársadal
milag: ki-ki a maga hel a
kaptafáján feszül, ha óhajt
ja. ha nem. Az előadás lenyű
göz:. volt többnyire, főleg, ha 
befogta fülét az em ber; am it 
közvetített, az házi-m adonnák 
elfecsérelt önszuggesztiója. A 
rendező, Kovács Levente 
m unkája kiváló: az idö-váltá- 
sok gördülékeny megoldása, 
a hatásos lepel-lepedő-fátvol- 
tánc túlzásoktól mentes, de 
szemet-gyönyörködtetó, kife
jező koreográfiája komoly 
színháztörténeti pillanat meg
szüléséhez segített hozzá — 
egy férfit is. Zene, fény, moz
gás együttese ritka élm ény
hez juttato tt.

VÁSÁRHELYI GÉZA

Rendezőavatás Nagyváradon
Im m ár ötödször került sor 

az idén Váradon, október 
19—24. között a „rövid szín
ház“ hetere. E sajátos műfaji 
megjelölésen többnyire egy- 
felvonásosok értendők, a vá- 
radi nézők mintegy tizenötöt 
láthattak  a rendezvény kere
tében Színházaink közül a 
vendéglátó varad! társulaton 
kívül a szatm áriak képvisele
tében Bartis Ildikó (A meg
koszorúzott), valam int Illyés 
Kinga (A nő, aki virágot akart 
szakítani) a vásárhelyi szín
ház színeiben volt jelen a 
műsorban. Utólag értesül
tünk: a fesztivál első d ijá t ez 
utóbbi előadás kapta.

*

A nagyváradi színház m a
gyar tagozata egy többszörö
sen rendhagyó produkcióval 
nevezett be: Fodor Sándor 
M egőrizlek című regényének 
színpadi, m usical-esített vál
tozatát az átdolgozást is vál
laló Szentm iklósi József ren
dezte, aki maga színész, és 
két éve szerződött a váradi 
társulathoz.

Bár a bem utatót követő 
másnap délelőtti megbeszélé
sen Valentin Silvestru, a ne
ves kritikus eleve bizalm at
lanságát fejezte ki a színész- 
rendezőkkel kapcsolatosan, 
talán m egkockáztatható az az 
ellenvetés, hogy színházaink 
rendezöinséges állapotát job
ban ismerve, mégiscsak ör
vendenünk kell a váradi kez
deményezésnek.

Kétségtelen, Szentmiklósi 
József egyszerre két olyan 
m unkát vállalt, amelyek kü- 
lön-külön is próbatételt je 
lenthetnek bárkinek: a regény 
dram atizálását és a musical 
rendezését (m ondhatjuk úgy 
is: szervezését, menedzselé
sét ...) . Nehéz, de meg kell 
próbálni némileg külön is e- 
lemezni a vállalkozás két ve- 
tületét, hogy annál világo
sabban felm érhető legyen a 
színpadi m egjelenítés szinté
zis-értéke.

Szentmiklósi a m űsorfüzet
ben jó érzékkel tap in t rá a 
várható kérdésekre: „Miért 
pont a Megőrizlek, és m iért 
lett musical?“ Meg is vála
szolja. M ert a regénybeli 
sztori úgynevezett kényes 
problém át boncol, és m ert a 
váradi színháznak vannak 
ilyen hagyományai. Valóban, 
gondoljunk csak A z ifjú  W. 
tijabb szenvedéseire, amely
nek előadását a „nagy előz
m ények“ közé sorolják a je
lenlegi előadás létrehozói is. 
S ha m ár maguk is utalnak 
rá, no meg némi hasonlóság 
okán is, érdemes összevetni a 
két előadást.

Plenzdorf darabja (1972) —

és a váradi előadás — óriási 
siker volt. Ennek többrend
beli m agyarázata van (lehet
séges). Az ifjú W. tragikusan 
rövid élete maga a lázadás.
S e lázadás — nemzedéki. 
Plenzdorf darabját úgy is fel 
lehet fogni, m int irodalmi le
c s a p .é ú is a ta m ^  
mi-szociológiai-politikai tény -- 
nek, hogy az ifjúság tá rsa 
dalmi tényezővé válik a ha t
vanas-hetvenes évek forduló
ján. Világszerte. Egy levegő
ben lógó kérdést (pontosabban 
kérdéskört: illúzióvesztés, ha
mis- és áleszmények devalvá
lódása, „hétköznapok forradal
m a“ stb.) robbantott be a 
köztudatba. Ehhez, nálunk, 
hozzájön még egy m ásfajta 
robbanás: a hazai magyar 
beat-zenc robbanása, konkré
tan Metropolék zenei te lita lá
lata. Szerencsére mindehhez 
jó színházi-színpadi teljesít
mények (rendezés, alakítás) 
járu lnak , így minden „bejön“.

Ezzel szemben Fodor Sán
dor regényében a konfliktus 
nem  ilyen éles, illetve, egész 
pontosan fogalmazva: bár itt 
is egyfajta társadalm i jelen
ségről van szó, a hősnő — 
Eszter — nem annyira „di- 
rek tben“ ütközik környezete
vei, inkább a „környezeti á r 
talm ak“ hatását figyelhetjük 
,n:eg belső világában, ö  egyál
talán  nem  lázadó; lényegében 
term észetes m agatartása szá
m ára is érthetetlen módon ü t
közik a kisváros szemléleté
vel. Edgár W ibeau cselekszik. 
Keres. Eszterrel megtörténnek 
a dolgok.

Ezen az alapálláson a szín
padi feldolgozás sem változ
ta th a t) . Szentmiklósi József 
dram atizálása nagyjából meg
őrzi a regény cselekményének 
vázát, bár helyenként el is 
tér attól. Nem is a hűséget 
kell számonkérni, hanem az 
a kérdés, .mennyire tud ta  a 
színpad sajátos nyelvén meg
jeleníteni a jellegzetesen epi
kai fordulatokat (hogy pél
dául az egész város azt plety
kálja, hogy ...) . Ez jórészt si
került, bár néhol túlzott esz
közökkel, ami jellemző kü
lönben a történet „társadal
m asítására“ is. Ugyanis Szent
miklósi érzi, hogy az esemé
nyek társadalm i vonatkozását 
fel kell egy kissé erősíteni, 
de ettől még az egész meg
m arad a fentebb em lített kor
látok között. Eszter sorsa — 
bárm ennyire tragikus — vé
gül is félreértések sorozata
ként ju t el a végkifejletig. 
Hogy újból visszanyúljunk az 
ifjú W.-hez: itt m ár szó sincs 
farm er-songról, hiszen a (szín
padi) Észter-történetben a 
farm er m ár egy konszolidáló

(Weisz István felvétele)

dott, .mondhatni konformizáló- 
dott ruhadarab.

E látszólag művészeten kí
vüli közelítések nemcsak a 
két előadás hatásmechanizmu
sának különbözőségét, másfaj
ta kicsengését célozzák. Arra 
is szeretnének figyelmezni, 
hogy a kétfajta valóság, az 
objektív és a művészi össze- 
csengésének milyen sajátos 
viszonyaival lehet és van dol
gunk. E viszonyok megraga
dása és tisztázása pedig a si
keres színházi pillanat záloga.

A színpadi megvalósítás — 
most már az összehasonlítás 
igénye nélkül — kétségtelen 
magán hordja a mindenkori 
kezdő rendező erényeit és hi
báit. A Bíró I. Géza tervei 
alapján készült színpadkép 
egyszerű, jól bejátszható, ki
tűnő teret biztosit a gyorsan 
váltakozó — más-más szín
helyet igénylő — jelenetek
hez. E változásokat és a szí
nészvezetést alapjában jól 
oldja ,meg a rendezés. (Néhol 
egy-két rutinos megoldást, 
modorosságot azért lefarag
hatott volna.) Továbbá érez
hetően van egy kialakult elő
adás-koncepciója, ha ez nem 
is valósul meg maradéktala
nul. Egyrészt mert Szentmik
lósi is beleesik abba a hibá
ba, hogy első előadásában 
mindent el akar mondani, 
mindent bele akar zsúfolni. 
Ez egyaránt vonatkozik az „é- 
letképek" extenzív kiszélesí
tésére (totalitására) és a mű
vészi megoldások, eszközök 
sokszínűségére. Emiatt nem 
lehet egyenletes sem az elő
adás. Másrészt a meglehető
sen rövid próbaszakasz is o- 
kolható .mindezért. E szakmai 
kifogásolnivalók mellett, van
nak ígéretesen megoldott je
lenetek is az előadásban, 
melynek végül legnagyobb ér
deme a merész kezdeménye
zés, a tenniakarás igenlése. S 
ha a színház vezetősége jó 
érzékkel állt az ügy mellé, a 
művészi minőség további job

bításának perspektívája is 
megvan.

Musicalről lévén szó, rend
kívül fontos lenne Elekes Csa
ba zenéjének elemzése is. 
(Karmester: Boross Lajos). Er
ről a nem-szakember csak 
annyit állapíthat meg, hogy 
jó ízléssel elkerüli a jelenleg 
uralkodó stílus (?), a diszkó
zene egyhangúságát és üressé
gét. Ügy tűnik, jó. De hogy 
milyen is, azt egy zenei szak
írónak kellene eldöntenie.

Még valami: zenés hagyo
mány ide, zenés hagyomány 
oda — meg kell tanulni min
den szólóénekesnek mikrofon
ba énekelni. . .

Fábián Enikő nagy érzé
kenységgel és beleéléssel je
leníti meg Eszter alakját, si
kerül érzékeltetnie a szerep 
összetettségét, és elkerülnie a 
hajszálnyira odébb fenyegető 
melodrámát. (Alakításáért a 
nagyváradi Fáklya szerkesztő
ségének diplomáját kapta 
meg.) Kakassy Ágnes apró 
epizódjaiban (a színészek 
többsége több szerepet is ját
szik) rendkívül életes, frap

p á n s  típusokat jelenít meg. 
Kiss Törék Ildikó finom el
idegenítő iróniával kelti élet
re szerepeit, ezzel jelezve egy 
másfajta lehetőséget is. Ki
emelnénk még Ács Tibor, 
László Attila alakítását, vala
mint Bállá Miklós Bandi bá
csiját.

A bemutató fiatal közönsége 
lelkesen ünnepelte az elő
adást, ami azt jelzi, hogy jó 
irányban próbálkozott a vá
radi színház ezzel a kísérlet
tel. Persze, nem történt sem
mi rendkívüli: majd minden 
színházunknál rendeznek szí
nészek is. Ami Váradon áttö
rés — a bizalom előlegezése 
egy úgynevezett nagyszinpadi 
produkcióhoz. Ügy tűnik, 
nincs miért megbánniuk. Es 
van még egy fiatal rendező
ígéretünk.

HORVÁTH SZ. ISTVÁN
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