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L i l i b a r ő n ö 
Operettbemutató a Zenés színházban 

Sokféle oka van, hogy ma-
napság megint illik komo-
lyan venni a könnyű mű-
fa j t Ez az „illik" divatot 
jelez ugyan, de mert szakér-
tők esküsznek rá, hogy a di-
vat változásaiban igenis van-
nak valóság alakította tör-
vényszerűségek, jó, ha azon 
is gondolkodunk: ugyan, 
valójában mi késztet a fenti 
illendőség betartására? 

Itt van például az ope-
rett . . . Nincs az a merész 
színházi vagy színházközeli 
ember, aki manapság eluta-
sítóan, lekezelően nyilatkoz-
na róla. Hiszen az operett 
él, ott van a színházak mű-
során és azért (is) van ott, 
mert a közönség igényli. 
Minthogy azonban a műfaj 
fénykora óta kétségtelenül 
történt egy s más a világ-
ban, a teátrumokban, az 
emberi fejekben, követke-
zésképp az úgynevezett nagy-
operettek például eladhatat-
lanok érintetlen eredetisé-
gükben, — megszületett az 
idea: legyen operett de kor-
szerű előadásban. Akadnak, 
akik azt mondják, de csak 
halkan, hogy ez fából vaska-
rika. A színházak művészei 
jókedvükben vagy sem — zetességgel Angyal Mária Klára (az Illésházi grófnők) 
elkeztek birkózni a feladat- rendezőnek segíteni, így hát sok ötlettel eljátszották, mi-
tal, amelynek lényege nem a rendezői munkában is lyennek 
más: teremtődjön ha táró- kénytelenek voltunk követ- ket 
zott, mai viszonyaink között kezetlenségeket észlelni. László például azt játszotta, 
és mai ízlésvilágunkban hat- Nem jött össze az a bizonyos hogy ő az Illésházi g r ó f . . . 
ni képes profilja a műfaj- határozott profil, egységes Míg az előbbiek pillanaton-
nak. A dramaturgok, rende- előadás, mert melodrama- ként 
zők, színészek, színpadterve- tikus elemek (helyzetmegol-
zők erőfeszítései elsősorban dásokban és alakításokban 
azért érdemelnek figyelmet, egyaránt) is maradtak a 
mert valóságos közönségigé- könnyed, játékos karikírozás hát komoly színészi munká 
nyeket szolgálnak. Aztán, mellett, bohóckodás a bohó- val elevenítették meg e ne-
hogy mi a végeredmény, a zati megoldások mellett, vetnivaló figurákat, addig a 
tiszteletreméltó törekvések nosztalgikus hangulatok a többiek, a szereplő színészek 
és szándékok bevetésével mai szemléletű, megértő mo- többsége más előjellel vette 
miféle produkció születik? sollyal viaszanéző, korszerű komolyan az általa 
Mindig más. felfogás mellett 

Itt van például a szegedi Hogy miként eshetett a 
színház művészeinek esete a dolog? Ügy véljük, a köny-
Lili bárónővel. nyű műfaj komoly voltáról körük jellege miatt — ezt a 

A magyar operett meste- azért is beszélünk annyit, fajta korszerűséget megte-
rének, Huszka Je nőnek eme mert korszerű előadásokat remteni. így hát Harmat'a 
népszerű művét hatvan és csakis kitűnő, sokoldalú szí- Andrea is megmaradt a ki-
fél évvel ezelőtt mutatták neszek kemény és fegyelme- rálynői megjelenésnél, gesz-
be a Városi Színházban. A zett munkája árán lehet pro- tusoknál — és a szolid éne-
tehetséges, megbecsült Mar- dukálni. Rögtön megbicsak- kesi teljesítménynél. Karádi 
tos Ferenc szövegkönyve ki- ük a dolog, ha például adott Judit becsületes igyekezettel 
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H e r n á d i O s z k á r f e l v é t e l e 

Lili bárónő (Hhrmath Andrea) és Illésházi gróf (Csizmadia 
László) 

látják (látjuk) eze-
figurákat, Csizmadia 

hahotára késztettek, 
mert „kívülről", távolságot 
tartva, személyes látásmód-
jukat velünk megosztva, te-

megfor-
mált figurát A primadon-
nának, meg a bonvivánnak 
persze nehezebb — szerep-

Szakkörök 
a Balázs Bála 
Úttörőbázban 
Gazdag szabad idős prog-

rammal várja a gyerekeke: 
ebben a tanévben is a sze-
gedi Balázs Béla Üttörőház 
A legvonzóbbak minden bi-
zonnyal a szakköri foglalko-
zások lesznek. Ezekre az út-
törőházban (Szeged. Komó-
csin Zoltán tér 1.), vagy az 
iskolai csapatvezetőknél le-
het jelentkezni. 

Ügyes kezű, türelmes 5—7. 
osztályos pajtásoknak in-
dul a kerámiaszakkör, aho: 
a kerámia készítésével és a 
különböző tájegységek nép-
művészeti hagyományaival 
ismerkedhetnek meg a gye-
rekek. Akik a batik-, a li-
nómetszet-, a makraméké-

í szítés technikáját szeretnék 
elsajátítani, a képzőművész-
szakkörbe jelentkezzenek. Jó 
mozgású, népzenét és tán-
cot kedvelő 3—6. osztályos 
fiúknak néptáncszakkört 
szervez az úttörőház. A sport 
híveit az asztalitenisz-, a 
kézilabda- és a tájékozódá-
sifutó-szakkör várja, s fog-
lalkozás indul sakkozóknak 
is. A hajó- és a repülömo. 
dellezőkre, valamint a bá-
bosokra szintén gondolt az 
úttörőház vezetősége. Azok 
a nyolcadikosok, akik a 
KRESZ-szakkörben jól meg-
tanulják a közlekedés sza-
bályait, három hónap alatt 
vezetői engedélyt szerezhet-
nek kismotorhoz. A fénvKé-
pezés hívei az előhívás és a 
nagyítás tudományával is 
megismerkedhetnek a fotó-
szakkörben. Ezenkívül lesz 
rádiós. bélyeggyűjtő, ide-
genvezető, szakácsszakkör és 
könyvbarát klub. Akit pedig 
„minden érdekel1', az Alfa 
Klub tagjaként pillanthat be 
sokféle tudomány rejtelmei-
be. 

Megnyílt a Vásárhelyi 
Iszi Tárlat 

Hódmezővásárhely felsza-
badulásának dátumához 
kapcsolódva immár hagyo-
mányosan megrendezik a 
vásárhelyi hetek eseményso-
rozatát. A szombaton kez-
dődött rendezvények közül 

Dr. Dömötör János múze-
umigazgató köszöntötte az 
egybegyűlteket. majd ár. 
Koncz János, az MS+MP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára mondott megnyi-
tó beszédet. A Tornyai-oia-

túnőnek találtatott, elmés- a színész, aki kitűnően éne-
nek és mulatságosnak; Husz- kel, de nem tudja levetkőz-
ka zeneszerzői talentumát ni a „beleélő", melodrama-
valogatott jelzőkkel dicsér- tikus játékstílust, a bájmo- ként, csak a mozgáskultúrá-
ték. Évtizedek múltán leg- solyt, a kellemkedést, a ro- ján van még fejlesztenivaló 
inkább a szövegkönyv eré- mantikusan puha gesztuso- Máriáss Józsefet bugyuta be-
nyei halványultak, mint kat. Vagy: adott a színész, mondásokra kényszerítette a 
minden operettnek, a Lili akinek megvannak az eszkö- szövege, amit kissé melankó. 
bárónőnek is a sztorija vált zei, hogy jelzésszerű, ke- likusan vett tudomásul, 
érdektelenné. Ami még él ményvonalú, ötletes rajzot Herczeg Zsolt pedig igen-
belöle, az a néhány valóban „dobjon fel" a figuráról, de csak egykedvűen keverte 
kedves, mulatságos, humoros nem tud táncolni, pedig kel- kártyáit, talán azért, mert 
„kiszólás", könnyed kézmoz- fene. Nos, a Lili bárónő becstelen tiszttartóként mln-
dulattal odavetett, de kifeje- 6zegedi szereplőgárdájából dig biztos nyerő volt. Zim 
ző vonalak a szereplők ka- mindenki tud valamit, de mer Judit lehet, hogy fényű-
rikatúráihoz. Az operett mindent — szinte senki. Ki- zőbbre tervezte a díszleteket, 
melódiáinak legtöbbje vi- nek-kinek megvan a maga de a megvalósítás mértéktu-
szcxnt most is közismert és gyenge oldala, csoda-e. ha dásról árulkodott. A gazda-
népszerű; a partitúra jó a z összkép hiányérzeteket fa- sági 

követte partnerét, Rácz Ti 
bort a fergeteges komédiá-
zásban is, helytállt énekes-

rendelke- ^ t ? A 
fölkészült, 

legszembetúnőb- Mezey 
bek persze a játékmodor el- ráfiáit 

szükség eme színpadán 
Károly apró koreog-
örvendetesen fiatal 

térései. Míg Rácz Tibor (Fré- balettkar mutatta be. 
di), Déry Mária és Egerváry Sulyok Erzsébet 

szinpadismerettel 
ző, technikailag 
eredeti tehetségű szerzőre 
vall, most is kellemesnek, 
szépnek hatnak a dalok. 

Mármost a szombati zenés 
színházi bemutatón megnyil-
vánult a művészi szándék: a 
nagyoperett elismert eré-
nyeire építve egységes, ha-
tározott profilú előadás meg-
teremtése. Vagyis, érvénye-
süljenek mindenekelőtt a Li-
li bárónő muzsikájának kel-
lem ességei és szépségei; a 
megfogyatkozott vonzerejű 
mesét pedig ötletdús, a szö-
vegkönyv humorát a legtel-
jesebbén kiaknázó, a darab 
figuráit mai szemmel látó, 
tehát finoman, vagy vasko-
san karikírozott színészi já-
tékkal elfogadhatóvá, sót él-
vezhetővé tenni. Kijár a fi-
gyelem és a tisztelet a pro-
dukció közreműködőinek 
azért, mert fölfedezhetők 
ezek az igények; hiszen tud-
nunk illik, ennyiért is na-
gyon meg kell dolgozni. 
Szalatsy István és zenekara 
érvényesítette is mindazt, 
ami a Huszka-zenéből erre 
való, elsősorban is érzéke-
nyen, hatásosan, a színpadot 
támogatóan összpontosítottak 
a legnépszerűbb dallamok 
gazdagságának kibontakozta-
tására. A bibi ott van. hogy 
összesen csak három színész 
tudott meglehetős követke- nagy barátjáról, mecénása- vitte külföldre (mi több, 

kiemelkedik a 28. alkalom- kettet és a munkaiutalma-
mal megnyílt Vásárhelyt kat dr. Csatordai Antal, a 
öszi Tárlat. A nyáron meg- hódmezővásárhelyi városi 
rendezett negyedszázados tanács elnöke nyújtotta al. 
jubileumi kiállítás a Mú- A Tornyai-plakett ide! 
csarnokban lehetőséget adott nyertese V. Bazsonyi Arany 
a Vásárhelyhez kapcso'ódó festőművész. Munkaiutaion,-
képzőművészet történeti föl- ban részesült Csikós András 
mérésére és az elemzésre. A festőművész, Janzer Frigyes 
mostani kiállítással új feje- szobrászművész, Szabó Iván 
zet kezdődik az őszi tárla- szobrászművész és Zoltánfi 
tok történetében. István festőművész. A nűn'-

Vasárnap az érdeklődők egy száz képzőművész 2o0 
népes táborának lelenlélé- alkotását bemutató .ária: 
ben ünnepélyes keretek kö- másfél hónapig tart nviiva 
zött nyitották meg a sereg- A tárlatnyitás előtt a va-
szemlét a Tornyai János rosi tanácsházán dr. Csa'or-
Múzeumban. Az eseményen dal Antal fogadást adott a 
megjelent Győri Imre. az kiállításon szereplő müvé-
MSZMP Központi Bizottsá- szek tiszteletére. Vasárnap 
gának titkára. Szabó G. délután a Vásárhelyen elő 
László, a megyei tanács el- k é p z ö m ű v é s z e k kollektiv kU 
nökhelyettese, dr. Szalonlai ' 
József, a hódmezővásárne.yi álhtasat nyitottak meg Mar-
pártbizottság első titkára, télyon. 

Zoltánfi István szegedi festőművész átveszi a díjat 
dr. Csatordai Antal tanácselnöktől 

Ballada 
három tér farol 

rádiófigyelő 

M a a m ú z e u m b a n 

Randevú Careili Gáborral 
A Milanói Scala mellett röl, Benjamoni Gigliről. Cd- művésznevét is ő adta, ie-

Iegtekintélyesebb operája a relli Gábor készségesen vá- vén eredeti családneve 
világnak a New York-i laszolt Meixner Mihály kér- Krausz), ő bábáskodott rnei-
Metropolitan. Énekesek déseire. a műsor nagy vissz- lette, az ő művészi és embe-
Mekkája, titkos vagy beval- hangot váltott ki, tetszést ri közelsége, barátsága se-
lott vágyak netovábbja, ahol aratott, s nem is késett so- gitette át a magyar énekest 
pusztán föllépni visszavon- ká az újabb fölkérés: így a pálya kényszerű kitérőin, 
hatatlanul rangot jelent: született Careili első magyar holtpontjain is. 
nincs művész a világon, kit rádiósorozata a Metropolitan Több éve már. hogv a 
szerencsecsillaga odavezérelt nyolc évtizedéről. Ezek a szegedi operabarátok — ak-
valamikor, hogy bármely magnótekercsek a művész kor már forgalmazott ma-
más sikerei előtt ne erről könyvének első fogalmazva- gyarországi önálló lemeze 
tenne említést interjúaban, nyái. Az Utam a Metropoli- után — élőben is hallhattak 
emlékiratokban. Érthetően tan-be egy nem minden vi- a szegedi színházban, egyik 
büszke hát metbelí tagsága- . szontagságok nélküli. són- nagy szerepében, a Traviata 
ra a neves hazánkfia. Ca- sok lemondással, az álmc- Alfrédjeként. Ma, kedden is-
relli Gábor is. Olvannvira, nyekben bőségesen megtérj- mét Szegeden lesz. ezúttal, 
hogy a Zeneműkiadónál 15 kockázatokkal járó éneke- mint könyvének szerzője, a 
most megjelent, önéletírása- si pálya közvetlen, társalgá- Zeneműkiadó Vállalat. a 
nak címéül adta: Utam a si stílusban előadott történe- Művelt Nép Könyvterjesztő 

te. Neves kortársak, knllé- Vállalat és a Somogyi-
gák. barátok személyes kon- könyvtár vendégeként: cs.e 
taktusa hitelesiti, színesíti 6-kor ad randevút az érdek-
ahol természetesen megáll- lődökr.ek a Móra Ferenc 

tán legnagyobb énekesegyé- lönböztetett h-ly Illeti Glü'it. Múzeum Roosevelt téri dis.--
niségéről, fölfedezőjéről. és hiszen ő karoltr föl Care'.iit, termében. 

Metropolitan-bc. 
Jó néhány éve már. hogy 

a hazalátogató tenoristát rá-
dió elé kérték, valljon a kor 

A Kerepesi temetőben előtt sugárzott adása. Takács Tudom, hogy a Kasszandrák 
Kossuth Lajos, Batthyány Ferenc Három temetés című szerepe hálátlan szerep. D« 
Lajos és Deák Ferenc mau- dokumentumjátéka felszínes te fontold meg, hogy Kasz-
zóleuma elég közel található oknyomozás helyett képes Szandrának igaza volt." 
egymáshoz. Vajon a múlt volt felülemelkedni a gimna- Csodálatos ízű, nagyszerű 
század e három nagy magyar zisták jó tanuló-kérdésein, szavak. A lojális, naiv mó-
politikusa mikor állt embo- sőt még a 48-as honvédszár- don az uralkodóházzal végig 
rileg-közéletileg legközelebb mazék panteonőrök anek- megegyezést kereső Baí-
egymáshoz? dotikus emlékzuhatag-veszé- thyány Lajos ekkor már 18 

A kérdés ugyan kissé 'vein is- A szabadságharc éve sírjában porladt, hogy — 
konstruált, ráadásul igen három exponált személyisé- a kiegyezés hatására — 
könnyen megválaszolható Sét rekonstruálták szuggesz- 1871-ben már mauzóleumába 
(1848 tavaszán—nyarán), ám tíven. s az arcélek mögül helyeztessék. Deák csak 21 
a Kossuth rádió szombat dél- felsejlett — stílusosan, ak- évvel halála után, 1897-ben 

október 6-án — követte Ide. S bár „a haza 
a bukást előkészítő személyi bölcse", (talán helyesebb vol-
torzsalkodások árnyéka épp- na az újabb, Fekete Sándor-
úgy, mint az érintettek szí- féie meghatározás: a nemzet 
lárd, eltökélt tisztaságigénye, prókátora) sírba vitte Kos-

Gergely András történész, suthtal 6zembeni sértődöttsé-
a szerző Takács Ferenc, va- f+t, a műsort rendező Cserés 
lamint krónikás segítőtársa, Miklós dr. nagyszerű „húzá-
Joó László kísérte végig s a " hogy miután ismer-
Baíthyány, Deák és Kossuth tette: Kossuth Deák sírjára 
párhuzamba állított életútját, cipruslombokat küldött, hoz-
s tizennégy színész mondta zátette a szabadságharc ve-
el a gondosan összeváloga- zeiőjének csöndes, szomorú 
tott Idézeteket leveleikből, -szavait is: „ . . .kérem, he-
múveikből. Tegyük hozzá: lyezzék el őket Deák Ferenc 
nem túl jól. Általában kissé s írján. . . A szél el fogja fúj-
történelemóra-ízú, iskolás- ni. a járókelők eltapossák." 
nak ható részletek váltakoz- Közén pedig (talán az egy-
tak izgalmas, megrendülést ó r á s műsor legszebb pillaaa-
okozó monológokkal. Utóbbi- ta volt) hallhattuk a Földé-
ra jó példát mutattak Deák nyi-kórust: megkérdeni, 
1861-es szavai: „Túrni fog a lehet-e még remélni. . . nagv 
nemzet, ha túrni kell, hogy adója van a magyar hazá-
megmentse az utókornak azt nak." 
az alkotmányos szabadságot, Az utolsó dátum: 1894, 
melyet őseitől örökölt." Vagy Kossuth Lajos halála. „Be-
— 1867 után, a Kossuth és teljesedett" — idézték a ko-
Deák között létrejött végle- rabeli tudósítást. Talán nem 
ges szakadást követően — a is volt akkora baj, ha itt-ott 
volt kormányzó híres Kasz- történelemóra-izú volt ez a 
szandra-Ievelének mondatai: dokumentumműsor Balladá-
„Ne vezesd hazánkat oly ál- nak számított — három Fér-
dozatokra, melyek még a re- firől. 

N. I. menytől is megfosztják,. . Domonkos László 


