
Péntek, 1987. augusztus 7. 5 

étecjedi ünnepi hetek 

Verdi: Rigoletto. Elő-
adás a Dóm téren, este fél 
9-kor. 

A harmadik szegcdi tábla-
kép-fcstcszetl biennálé a 
Képtárban és az I f júsági 
Házban, augusztus 20-ig. 

Wieber Mariann Jelmez-

tervező művész kiállítása a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban, augusztus 20-
ie. 

Papp György graf ikus-
művész tűzzománcai a Pa-
letta Galériában, augusztus 
20-ig. 

Gubcsl Attila festőmű-
vész kiállítása az I f júsá -
gi Házban, augusztus 31-
lg. 

Pannonhalmi Zsuzsanna 
kerámiái a Képcsarnok 
Gulácsy-termében, 

A Mőra Ferenc Múzeum 
állandó kiállí tásai: Csong-
rád megyei parasztbútorok 
és népviseletek; Lucs-
képgyűj temény; Móra-em-
lékszoba; A Fekete-ház-

ban : Vihart ara tva — 
Csongrád megye munkás-
ságának élete cs harcai 
1867—1945; Buday György 
élete és munkássága; Ma-
gyar katonai egyenruhák; 
a Vármúzeumban: Szeged 
múlt ja , jelene, jövője; a 
Kass Galér iában: Bélye-
gek, bélyegtervek, míni-
és maxikönyvek Kass J á -
nos műhelyéből. 

Nemzeti Történeti Em-
lékpark (Úpusztaszcr). 

I f j . Lcle József néprajzi 
gyűjteménye (Tápé). 

Kenderfonó gyártörténeti 
kiállítás (Rigó utca 5—7.). 

Papr ikamúzeum (Szcnt-
mihálytelck). 

Rigoletto 

SZIN — huszonegyedszer 
Huszonéves lett a fiatalok 

országos találkozója, a sze-
gedi ifjúsági napok. A ta-
valyi jubileum után az ú j í -
tás, a változtatás igénye és 
szándéka vezette az idei elő-
készítést, tervezést. 

Színes kavalkád 
Pénteken elsősorban a ze-

ne, a táncház, a diszkó, no 
meg a Z'ZI Labor koncert je 
volt a fölvezető. Szombaton 
a hajnal jó néhány, furcsa 
öltözékű f iatalembert talált 
a Móra-park, a Stefánia, az 
újszegedi Tisza-part bokrai 
és fái alatt . Almosak voltak, 
hisz a hosszú utazás, az é j -
szakába nyúló esti koncert 
elgyötörte őket. A kötelessé-
güket teljesítő rendőrök el-
lenőrző körút ja nyomán fá-
radtan szedelőzködtek föl, 
keresve nyugodalmasabb pi-
henőhelyet, tíz óráig, amikor 
sűrűsödött a program. Az 
Árpád téren népművészeti 
vásár és amatőr együttesek 
műsora, a Volán. a posta-
igazgatóság és a Délép klub-
jában filmvetítések, számitó-
gépes játékok, különböző 
ügyességi programok vár ták 
az érdeklődőket. Délután 
kezdődött a karnevál, melyet 
a veterán motorkerékpárok 
és autók felvonulása vezetett 
be. A huszonegynéhány sze-
gedi üzem fiataljai szellemes 
élőképekben mutat ták be 
mai életünk fonákságalt. Ta-
lálkozhattunk a bérfejlesz-
tés, az ú j adótörvény és a 
gazdasági reform sajátos 
megfogalmazasával is. A 
délutánt igazán színessé tet-
te a Staféta együttes Beat-
les-parti című műsora, este 
az újszegedi szabadtéri szín-
padon Deák Bili Gyula és a 
Bor együttes koncert je nagy 
siker volt. a hangulatot már 
csak a hajnal ig tartó Vigadó-
bál „hajazta". 

A vasárnap a Liget-fürdő-
ben strandpart ival kezdő-
dött, közben a Klauzál téren 
öze László bűvész muta tvá-
nyain csodálkozott' unoka és 
nagymama. Tíz órától az 
aszfal trajzversenyre neve-
zett lányok és fiúk vették 
bir tokukba a természet adta 
rajzlapokat. Az Árpád téren 
folytatódott a népművészeti 
vásár és ismét beategyütte-
seké volt a szökőkút előtt 
fölállított színpad. Több 
százan csodálták a Széchenyi 
téri ügyességi pályán a 
Rudge, BMW, Jawa és Zün-
dap márká jú század eleji 
motorbiciklicsodákat, vagy 
a gyönyörűen fölújí tott 
FIAT, Mercedes, Tátra már -
kajelzésű, f inom fo rmájú 
négykerekű masinákat. A hi-
bátlan teljesítményekért ki-
já r t a tapsvihar. 

Véleménycsokor 
- Böhler Róbert Kismórágy-

ról. Tolna megyéből érke-
zett. Batyujával éppen a 
Roosevelt téri játszótér ivó-
kutiához igyekezett, kezében 
fogkrém és fogkefe. 

— Már második alkalom-
mal j ö t t e m . el Szegedre. A 

tavalyi program jobban tet-
szett, több volt a rock-
együttesek műsora, a mosta-
niak nem nekünk szólnak. 
Szombat este jó néhányszor 
fölébresztettek bennünket a 
rend őrei, mondván, keres-
sünk más szállást. Sajnos, 
mi nem tudtuk a lehetősé-
geket, így maradt a nem túl 
meleg éjszaka, fe jünk felett 
a csillagos éggel. De így is 
jól éreztem magam, hétfőn 
munkába állok, sajnos, a 
szakmámban — egészségügyi 
szakiskolát végeztem Szek-
szárdon — nem tudok elhe-
lyezkedni, mer t kevés a •f i-
zetés. így a vasútnál váltó-
kezelő leszek. De jövőre is-
mét itt vagyok. 

Kópís Zsolt autószerelő. 
Lóczí Zsolt szakközépiskolás, 
hetedmagukkal Tótkomlósról 
érkeztek. 

— Mi a társaság kedvéért 
jöt tünk és szívesen részt ve-
szünk minden programon, 
kár, hogy szerelésünkről, a 
szögekkel kivert bőrdzseki-
ről, a sátorponyvából készült 
nadrágunkról , hosszú, vagy 
igen rövid hajunkról ítélnek 
meg bennünket. Igaz az is, 
hogy távol az iskolától, a 
családtól, e r re a néhány 
napra jobban elengedjük 
magunkat . 

Csizmadia Sándor politi-
kai dalénekessel a fiatalok 
gyűrűjében találkoztam. 

— Tíz éve járok Szegedre. 
Igen megváltozott a helyzet, 
no nemcsak Szegeden és 
nemcsak az ifjúsági napo-
kon, hanem mi is változ-
tunk, fiatalok. Egy évtized-
del ezelőtt derűsebbnek lát-
tuk a körülöttünk levő vilá-
got, ma közvetlenül tapasz-
tal juk gondjainkat , így a mai 
gyerekek kissé cinikusak, de 
realisták. A dalnak ma már 
nem társadalmi igazságokat 
kell közvetíteni, mer t egyre 
több az a fórum, szerencsé-
re, ahol ezt megteszik, in-
kább erkölcsi magatar tást 
sugárzó, közösséget formáló 
e re je kell hogy legyen. Tö-
rődnünk kell a KlSZ-szer-
vezeten kívüli fiatalokkal 
is, hisz éppen az a gondjuk, 
nem tartoznak igazán se-

hová. Ha a külső szemlélő 
csak ruházatukról és viselke-
désükből ítéli meg az itt-
levőket, rosszul teszi; a kü-
lönböző, számunkra feltűnő 
reakciók mögött súlyosabb 
egyéni, családi gondok hú-
zódnak. Velük is kezet kell 
fognunk. 

Lénárt Béla, az Express 
Csongrád megyei kirendelt-
ségének vezetője vasárnap 
délelőtt már számokkal is 
szolgált. 

— Kétezerszáz — a megyei 
Express-irodán keresztül 
utaztatott — fiatal érkezett, 
!50 veteránautós, 600 len-
gyel úttörő és 300, a nemzet-
közi Tisza-túrán részt vevő 
vendéget fogadtunk. Tapasz-
talataim szerint sem a szer-
vezéssel, sem az ellátással 
nem voltak gondok. 

A tudatosság 
haszna 

A városi KISZ-bizottság 
szervezői, több mint három-
százan. mindent megtettek a 
programok, rendezvények 
gördülékeny lebonyolítá-
sáért. Jól működött az Ati-
vizig-klubban a SZlN-köz-
pont stábja is. Gyenesey Edi-
nával, a városi KISZ-bizott-
ság titkárával és Józsa Má-
riával, a Szegedi Ifjúsági 
Ház igazgatóhelyettesével 
vasárnap délután beszélget-
tünk. 

— A szegedi ifjúsági na -
pok beilleszkedett a feszti-
vál egészébe; a naponta kö-
rülbelül tízezer f iatal t moz-
gató eseménysorozat vala-
mennyi résztvevője érdeklő-
désének megfelelő progra-
mot kaphatott . Nagy segít-
séget nyúj tot t ehhez a Tisza 
Volán és a Magyar Kender-
ipari Tröszt KISZ-bizottsá-
ga és a Délép-klub. Tudatos 
rendező elv volt. hogy a 
programok egymásra épülje-
nek, kerülve a párhuzamos-
ságot. A korábbi évekhez vi-
szonyítva kevesebb gond 
volt a spontán ideérkező 
fiatalokkal és ez is a ren-
dezvénysorozat erénye. Bi-
zonyítottuk, hogy a jól szer-
vezett események válogatják 
a közönségüket. 

Czakó János 

Az idei operabemutatón 
folytatódott az a reformfo-
lyamat, amely körülbelül 
három éve kezdődött el a 
szabadtérin. A változásnak 
két lényeges vonása van ; 
egy lelkesítő, hogy a műve-
ket szcenikailag izgalmas, ú j 
megoldásokkal vigyék szín-
re, s egy vitatható: hogy ke-
vés szereplős, hagyományo-
san nem-szabadtéri darabo-
kat próbálnak a nagy szín-
padai alkalmazni. Az ered-
ményt az határozza meg, 
hogy a „zene méretei" ké-
pesek-e kitölteni a Dóm te-
ret. A két év előtti Varázs-
fuvola nem hagyta magát, a 
Mozart-muzsika ellenállt. A 
tavalyi Tosca és az idei Ri-
goletto szerencsés választás-
nak bizonyult: a zene és az 
érzelmek intenzitása, nagy-
szerűsége alkalmassá teszi 
őket i lyenfajta szabadtéri 
előadásra. Persze ez csak le-
hetőség. A siker másik té-
nyezője, hogy a rendező és 
a díszlettervező érvényes 
választ talál-e a hatalmas 
színpad kihívására. S míg a 
Tosca filmszerű effektusai, 
szimultán színpada érdekes 
kísérlet maradt, a Rigoletto 
nagyvonalú koncepciója, a 
művet magas szinten szol-
gáló előadást eredményezett. 

Maga a mű különleges he-
lyet foglal el nemcsak a 
Verdi-életműben, az opera-
műfa j történetében is. A Ri-
goletto szakít először gyöke-
resen a bel canto opera dra-
maturgiájával . A Iegszembe-
szökóbb újítás, hogy meg-
szűnik az áriák hagyomá-
nyos fölépítése: a recitativo 
— lassú rész — recitativo — 
gyors rész — séma. Az 
egyetlen ilyen darab a her-
ceg második felvonásbeli 
ár iá ja . Ezzel szemben ugyanő 
az első felvonásban teljesen 
a jelenetbe simuló dalt éne-
kel, s a* híres „Az asszony 
ingatag" sem betét csupán, 
hanem fontos funkciót kap: 
amikor harmadszor csendül 
föl a színfalak mögött, Ri-
goletto ebből dobben rá, 
hogy nem a herceg van a 
zsákban, nem őt ölette meg. 
A címszereplő első szólóját 
joggal nevezik monológnak: 
kötetlen formájával már az 
Otelló Credójáig mutat elő-
re, nagy á r iá jában pedig 
megfordul a hagyományos 
sorrend: a gyors résszel kez-
dődik, és utána következik 
a lassú. Ezen formai válto-
zásoknak tartalmi hát tere 
van. A bel canto opera és a 
fiatal Giuseppe mester a re-
citativókban gyorsan lebo-
nyolította a cselekményt, 
hogy aztán er re hosszú ár i -
ákban, együttesekben reflek-
tálni tudjon, elénekel hesse-
zenélhesse az ehhez kapcso-
lódó érzelmeket. Később 
Verdi ezen döntően változ-
tatott. Egyre inkább a szi-
tuációkat és a történéseket 
komponálta meg, müvei egy-
re inkább zenedrámák és 
egyre kevésbé zenés d rá -
mák. 

• 

A szabadtéri Rigoletto 
színre vivői sokszor és rész-
letezőn kinyilatkoztatták, 
hogy a művet görög sorstra-
gédiaként értelmezik. Ez az 
erős koncepció nem csupán 
az alkalom szülte kényszer-
kitalálás, hanem a mű ter -
mészetéhez illő revelatív 
megoldás. A mű nem egy-
szerűen megengedi ezt a né-
zőpontot, hanem sajátos ér -
tékeit muta t ja meg ebből a 
szemszögből (ha azt azért 
túlzás is lenne állítani, hogy 
követeli). Alapja az a föl-
ismerés, hogy a Rigoletto 
dramaturgiá ja megegyezik a 
görög tragédiák d ramatu r -
giájával : a hős (Rigoletto) 
drámai vétséget követ el, ki-
gúnyolja Monteronét, aki 
ezért megátkozza őt. Az átok 
beteljesül, a hős elbukik. 
Tulajdonképpen az udvari 
bolond egész életmódja, ke-
rítő tevékenysége indokolná 
ezt a bukást, kétféle, egy-
másnak ellentmondó élete 

A herceg és Maddalena, Kaludi Kaludov és Szonda Eva 

tarthatat lan, magában hor-
dozza a végzetet, s ez a sors-
gépezet az átok hatására be-
indul. 

A helyes nézőpont megta-
lálása után egyszerűnek tűn-
het a díszlettervező feladata. 
Ám ha meggondoljuk, hogy 
Székely László egyetlen dísz-
letben képes létrehozni az 
összes helyszínt (szabadtéren 
igen előnyös, hogy nem kell 
átépítkezni), hogy ez az 
építmény minimális és igen 
egyszerű változtatásokkal 
képes hercegi palota, kihalt 
sikátor, kert és vendégfo-
gadó lenni, s még arra is 
lehetőséget ad, hogy az 
átokmotívum kissé „meg-
emelve", némileg a valós 
tér és idő fölött jelenjen 
meg — minden bizonnyal ér-
zékelhető az invenció és a 
teljesítmény nagysága. Erre 
a szürke (voltaképpen „szín-
telen") alapra Wieber Ma-
riann nagy színfoltokat, 
messziről is jól megkülön-
böztethető ruhákat tervezett. 
Ugyan a reneszánsz konfek-
ció némely eleme disszo-
nánsnak tetszhet az időtlen 
drámát színre vivő koncep-
cióban és az elvont díszlet-
ben, ám a ruhák többsége 
nemcsak „öltöztet", játszik 
is, funkciót kap, például a 
kórus frególi köpenyei. 
Egyetlen problémát érzékel-
ni: Rigoletto nem púpos! 
Idézzük Verdit: „Epp azt ta-
lálom szépnek, hogy ezt a 
torz és nevetséges külsejű, 
ám belül szenvedély és sze-
retet fűtötte figurát színre 
vigyem." Ezúttal a púpjá-
val együtt groteszkségétől, 
izgalmas paradoxonától is 
megfosztott a figura. 

Békés András érezhetően 
arra koncentrált, hogy elgon-
dolását következetesen vé-
gigvigye. Sikerült. Törés-
mentesen, hatásosan zajlik 
le a dráma. A darab elején 
megszólaltatja a herceg ár iá-
já t és jól érthető, megraga-
dó, szavakba nehezen eről-
tethető képi sűrí tménnyel 
vázolja az alaphelyzetet: 
Rigoletto a herceg keritője, 
ő segít megszerezni Monte-
rone lányát. Ezután a nyi-
tányban el já tszathat ja a lány 
„bukását", és az apa döb-
bent felismerését, e lementá-
ris fá jdalmát . (Hasznos is ez 
a magyarázó előjáték, hiszen 
az előadás olasz nyelvű.) 
Ezek után az első képben 
Monterone á tkának motivá-
ciója világos. Ilyen rövid 
próbafolyamat persze nem 
ad lehetőséget a f igurák 
részletes kidolgozására, ezt 
a rendező énekeseire hagy-
ta, akik előzőleg kialakított, 
készen hozott fölfogásukat 
képviselik. 

Hosszú évek óta ismét 
nemzetközi a szereposztás. 
Végre! — mondhat juk , mert 
a külföldi vendégek — ran-
gos művészek is. A címsze-
replő Roberto Magrié nál 
ugyan legalább fél tucat 
szebb magyar bantonhang 
van, olyan énekes azonban 
talán egyetlen sincs, aki 

ilyen kiegyenlítetten énekel, 
pontosan intonál. olaszos 
szabatossággal frazíroz, á t -
éléssel alakit. Teljesen pro-
fi, azaz nemcsak hangja 
van, hanem minden megta-
nulható dolgot tud. Ennél is 
rokonszenvesebb azonban, 
hogy legfontosabb hangkép-
ző szerve nem a torka, nem 
is a rekeszizma, hanem a 
szíve. Szűcs Márta sötét szí-
nű koloratúrszopránja vi-
lágviszonylatban is kivételes 
jelenség, és különösen alkal-
mas a nagy bel canto pri-
madonnák és a korai Verdi-
hősnők éneklésére. Öröm 
hallani, milyen könnyedén, 
de mégis magvasan szól ez 
a hang a legnagyobb ma-
gasságokban is. A bolgár 
Kaludi Kaludov fényes lírai 
tenor ján szép dallamíveket 
formált. Biztosan, néha ige-
zően énekelt, lendületesen 
játszott. Az újvidéki ll/anis-
lav Jaticnak nemcsak mozgá-
sa, éneklése is kicsit lom-
ha, ám tagadhatat lanul döb-
benetes basszushang tu la j -
donosa. Szonda Eva a veze-
tő szólisták méltó társának 
bizonyult. A kisebb szere-
pekben a szegedi sZinház 
legjobb erői léptek föl. Ki-
emelkedett közülük Németh 
József Monteronéja: megfe-
lelt a szöveg definíciójának, 
egy haldokló oroszláné ez a 
hang valóban. 

Molnár László férf ikara a 
két kórusbetétet jól, ponto-
san énekli, ám utolsó felvo-
násbeli megszólalásaival 
igencsak kínos perceket 
szerez. Azt már megszok-
tuk, s ezúttal is megelége-
déssel nyugtáztuk, hogy 
Oberfrank Géza interpretá-
ciójában nincsenek nagyobb 
pontatlanságok, hibák Szé-
pen, muzikálisan já tszat ja 
ki a lírai dal lamokat : Gilda 
ár iá ja , apjával énekelt első 
kettőse valóban költői. Ügy 
tűnik azonban a drámai 
csúcspontokat, kiváltképp a 
bosszúkettőst és a v ihar -
hármast nem sikerül elég 
erőteljesen megragadnia. 
Talán a második rész né-
mely helye gyorsabb tempót 
kívánna . . . Nem tudom, er-
demes-e sajnálkozni a han-
gosítás gyenge minősége mi-
att, a zenekar időnként úgy 
hangzott, mintha réges-régi 
lemezről szólna. Ügy tűnik, 
abba is bele kell nyugod-
nunk, hogy nem éppen azt 
hall juk, amit Verdi leírt. A 
Rigolettót ezúttal is a szo-
kásos „átírásokkal", s a szo-
kásosnál is több, szinte il-
letlenül sok húzással játszot-
ták. 

Az összkép mégis nagyon 
biztató: a produkció zenei 
hiányosságaiért kárpótolnak 
jó énekesteljesítmények és 
főképp a színpadra állítás 
egészséges modernsége. Az 
pedig fölöttébb örvendetes, 
hogy a szabadtérin a kor-
szerű operajátszás látszik 
meghonosodni, a kísérletezés 
az újí tás vabk hagyomany-
nyá. 

Márok Tamás 


