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M E Q H A L T 
ÉLJEN a király 

ELŐBB A KIRÁLY jobb já tékában és a monológokra célját a halálra való fei-
ina jd bal ka r j a hullik le a 
Bzék karfá járól . Kékes 
fényben derengenek voná-
sai, míg k ihunynak a lám-
pák és el tűnik a kopott szo-
ba a támolygó trón s a lé-
tezés bilincseitől megfosz-
to t t uralkodó. A szereplők, 
a rendező boldogan ál lnak a 
közönség előtt, mely meg-
ér te t te és nem nyugvó tet-
szésnyilvánítással ju ta lmaz-
ta művészi tel jesí tményü-
ket. 

Valóban nehéz feladatot 
valósítottak meg. Egyáltalá-
ban, nemcsak nehéz, de 
merész lépés volt ez egy 
lényegileg most induló 
együttestől, hiszen a mo-
dern d rámák színrevitele 
mindig kidolgozottabb és 
pontosabb színészi játékot 
követel, intuit ív és ugyanak-
kor tudatos rendezői felfo-
gást. A szerző műve az ún. 
an t i -d rámák sorozatában ki-
magasló és el lentmondásos 
alkotás. 

A király halódik. Körül-
á l l j á k életének tanúi, és 
val lanak róla: átkozzák és 
dicsérik. Halála lehet az em-
beriség pusztulása is. Filo-
zófiailag az emberiség kelet-
kezésének és pusztulásának 
költőien megalkotott s leg-
mélyebben optimista meg-
fogalmazását éppen Engels 
a d j a a „Természet dialekti-
k á j á é b a n , ahol megrajzol-
j a a világok, naprendsze-
rek keletkezésének és e lmú-
lásának fo lyamatában az 
emberiség születését és ha -
lálát, amely lehet, hogy ép-
pen egybeesik egy ú j boly-
gólakosság kialakulásával 
más naprendszerben. 

Ionesco ezt a folyamatot 
ké t óra szimbólumrendsze-
rekkel átszabdalt tör téneté-
be sűríti . A mű gyengesége 
abban rejl ik, véleményem 
szerint, hogy nem egyértel-
műek a megfogalmazások, a 
tar ta lmi bizonytalanság for-
mai lag is tükröződik. A 
lonescoi utasítások szerint 
a király e két óra alat t da-

liás férfiból szenilis aggas-
tyánná válik — ez az, ami 
ebben a szimbólumrendszer-
ben mélyen pesszimista, és 
ami t a rendezés megváltoz-
ta to t t : a király az Egyetemi 
Színpadon a humanista em-
ber, aki biztos pusztulásá-
nak tuda tában is az utolsó 
percekig védekezik a létezés 
kínjai közt a nem-lét köny-

való koncentráltságban. 
Paál István rendező eze-

ket a szálakat keményen 
kézben tar t ja , mintegy bele-
szuggerálva színészeinek já -
tékába sa já t felfogásából 
annyit, amennyi nem gátol-
ja egyéniségük kibontakozá-
sában. Ezért verődnek taps-
ra a tenyerek, ezért mond-
ha t juk bátran, hogy végre 
nevéhez méltó előadással in-
dul az Egyetemi Színpad 
évada, hiszen a rendezés 
legfőbb értéke, hogy önálló-
an a gondolat halá lának t r a -
gédiáját — a gondolat örök-
létének d r ámá jává tette. 

Sok kérdés marad t ben-
nünk a bemutató után, s 
ezek közül először az a lap 

készülés jelentené. Tá-
mogatja ezt az értelme-
zést, hogy a király az 
élettől teljesen megsza 
badulva ül vissza trón-
jára. 

Alapvető emberi igaz-
ság az, hogy a halál 
cs í rá jában mindenütt 
jelen van. Igyekeztem 
úgy rendezni, hogy a 
nézők ne er re döbben-
jenek rá, hanem arra , 
hogy az uralkodó élete 
értelmetlenül, tettek 
nélkül folyt le. 

A SZEREPLÖK KÖZÜL 
kiemelkedett a számos, éret t 
színészi eszközzel és rendkí-
vüli átélőképességgel rendel 

vetőre keresünk választ Paál kezö Nagy Zoltán játéka. 
A d rámában — ezt a zene is 
kiemeli — az első jelenettől 
elvész a fenséges hangulata, 
s ezzel együtt a nézőben is á t -
a lakulna a félelem érzete — 
a megrendülést Berenger 
király megformáltsága ta r t ja 
ébren. Dékán Ildikó Margue-
ri te királynő szerepében a 
racionális, gondolkodó em-
bert formál ta meg szinte 
tel jes hitelességgel. Alakítá-
sa csupán akkor vált kissé 
egysíkúvá, amikor Beranger 
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Is tvánnál : 
— A darab menete 

nem egységes, láncsze-
rűen összefűzött mono-
lógokból áll. Ezek meg-
valósítása kiemelkedő-
en jól sikerült, viszont 
az átvezető részek hal-
ványak, a szereplők 
játéka gyengébb, kivé-
ve a darab végét, ahol 
kimagasló Nagy Zol-
tán pantomimja. 

A kr i t ika 

Negyven éy sikerek között 
Jubilál ax Egyetemi Énekkar 

az á tmenetek valóban 
gyöngébben sikerültek 
— szolgáljon mentsé-
günkre. A darab dra -
maturgiai menete, va-
lóban láncszerűen kö-
vetkező nagyjelenetek-
ből áll. Az egy felvo-
nást a haldoklás fázisai 
szerint képekre kellett 
osztani. Ügy érzem, 
hogy a másik két elő-
adáson á thidal tuk eze-
ket a hiányosságokat. 

— Nem tűnt meggyő-
zőnek az átmenet Mar-
guerite királynő kezdeti 
racionalizmusa és a be-
fejező képekben meg-
nyilvánuló démonisága 
között. 

Margueri te királyné 
győzelmével, mikor el-
tűnte t te az egyes sze-
replőket a színpadról, 
egyúttal a király elleni 
harc is véget ér. A szö-
veget vettem alapul, 
amely szerint innen lí-
rai gyöngédségű t aná -
csokat ad: segít az 
utolsó lépések megtéte-
lében. 

Vajon nem egzisztencia-

mi-gyöngéd vonásait jelké-
pező Marié királynőt Török 
Virág jelenítette meg őszin-
te, érzelmektől á t fű tö t t já-
tékkal. Kerekes László, a 
cinikus orvos-hóhér f igurá-
jában tűnt fel természetes 
gesztusaival, f anyar humo-
rával. Kisebb feladatát 
ugyanúgy megoldotta, ahogy 
összetettebb szerepét Nagy 
Zoltán ellátta. Jul iet te pana-
szai a királyban az életre 
való visszadöbbenést vál t ják 
ki. Sajti Emese szép orgánu-
mával hívta fel magára a 
figyelmet. Nagy Endre a 
testőr szerepében jól valósí-
totta meg a rendező elgon-
dolását, néha azonban túl-

karikírozta f igurá já t . 
Éltes Kond zenéje a da-

rabot keretező kölcsön vett 
dzsessz-dallammal, disszo-
náns akkordja ival és a szív-
dobogást imitáló zörejek fel-
használásával betöltötte at-
moszférateremtő funkcióját . 

Veress Miklós 
Géza Ferenc 

A József Attlia Tudományegyetem Énekkara. A szegedi egyetemi énekkar most ün-
nepli fennállása negyvenedik évfordulóját . Gra tu lá lunk a .jubilánsoknak, s külön 
Kertész Lajos karnagynak, aki szinte a fennál lás óta karnagya a szép jubileumot 

megélt kórusnak. 

Minden jubi leum az emlé-
kezés ünnepe és a jövő le-
hetőségeinek mérlegelése 
egyben. A barátok, a nagy 
család, a negyven éves egye-
temi kórus egykori és mai 
tagjai most ugyanígy emlé-
keznek a gazdag múltról , 
teszik mérlegre a jövőt. 

A legilletékesebbeket, a 
régi forró hangulatú szerep-
lések résztvevőit, azokat, 
akik ma is fél tő gonddal kí-
sérik figyelemmel az ének-
kar munká já t , szólaltattuk 
meg a múlt tanúságairól, 
mai tapasztalatairól. 

Tegnap ém mm 
— Talán a legszebb síke-

rek időszakában — 1940-től 
1945-ig voltam tagja az 
Egyetemi Énekkarnak, en-
nek a nagy hagyományok-
kal rendelkező együttesnek. 

A fejlődés az egyetemi re-
formokkal ugrásszerűen nőtt 
a felszabadulás után. Az 
eredetileg férf ikar ekkor 
már vegyeskarként énekelt 
tovább. Egyik szereplés kö-
vette a másikat, sikereinek 
híre tú l ju tot t a megye, sőt 
az ország határa in is. 1947-

ben ausztriai és svájci meg- nyezett. Nyilván ezzel azt is 
hívásokra vendégszereplésre 
indultunk. Visszatérve az 
egyetemi tanács elismerő 
jegyzőkönyvben dicsérte 
meg az énekkar tagjait , ve-
zetőit. 

Igaz — erről kellemesebb 
beszélni, mint a mai hely-
zetről, de úgy érzem, nem 
mehetek el szó nélkül az 

elmondtam, hogy szerintem 
a vegyeskarrá a lakulás elő-
feltétele a továbblépésnek. 
De vajon, akik ma gazdái 
az énekkarnak, a k a r j á k - e 
ezt? KISZ nem szervezi 
működési előfeltételeit, pro-
pagandamunkát nem fe j te -
nek ki fejlesztése érdeké-
ben. Pedig ez nagy kár ! 

újból egyszerűsödött — női- Kulturális lehetőségeink egy 
karként működő énekkar 
munká ja mellett . Színvonal-
ban nem éri el elődjéét, sze-
replései jobbára csak ün-
nepségek illusztrációjaként 
adódnak. 

Dr. Bartha Lajos — a 
szervetlen kémiai intézet 
ad junktusa elkomorodva így 
fejezi be mondanivalóját . 

A hagyomány kötelem 
— Aggódva figyelem mun-

nem lebecsülhető oldalának 
elfecsérlését jelenti. 

AB adott lehetőségekkel 
Dr. Horváth János, a fizi-

kai intézet tanszékvezető 
docense szűkszavúan fogal-
maz. Mégis őt hagytam 
utoljára szólni, kicsit azzal 
a szándékkal, hogy ő fog-
lalja össze közös gondolata-
inkat. 

— Számomna az előadáso-kájukat, és nem örülök an - , • SzereDléseken kí nak, hogy nem működik a K o n e s a szerepieseKen ki 
lehetőségek szerint, lelkese-
désükhöz nem utolsó sorban 
pedig hagyományokhoz hí-
ven, az egyetemi kórus! — 
mondja Dr. Horváth Erzsé-
bet ad junktus . A női kar rá 
alakulás nem volt szeren-
csés, egyoldalúságot eredmé-

nyűsége ellen. 
EZ A RENDEZŐI koncep- lista gondolatra épül-e a 

eió természetesen szintén ki- dráma? Interpretálhat-
olvasható a darabból éppen juk úgy is, hogy a világ 
többértelműsége miat t . Alap- abszurditásáról és ebben 
vető erőssége, hogy követ- az ember értelmetlen 
kezetesen végigviszi az elő- helyzetéről szól. Ennek 
adáson: érezhető a színészek . megfelelően az ember 

Ionesco: A király halódik — jelenet az előadásból. A 
képen balról jobbra Kerekes László (Orvos), Nagy Zol-
tán (Berenger király) és Dékán Ildikó (Marguerite ki-

rálynő). 

A Szegedi József Attila 
Tudományegyetem Egyetemi 
Színpadának vezetői nagy 
feladatra vállalkoztak, mi-
kor e lhatározták Ionesco 
d r á m á j á n a k — (Magyaror-
szágon először) — a színre-
vitelét. 

Ionesco d r á m á j a olyan 
mű, amely mellet t valóban 
nem lehet szótlanul e lmen-
ni, vagy vitatkozni kell ve-
le, vagy védeni kell. Vitára 
rendkívül sok lehetőség van 
a darabbal kapcsolatban, 
hiszen maga sem egyértel-
mű, megértéséhez, megköze-
lítéséhez több út is lehetsé-
ges. Érezte ezt Paál István 
rendező is, mikor az elő-
adás jobb megértéséhez és 
sa já t koncepciója támoga-
tására is, szükségesnek tar-
totta, hogy ír jon néhány 
szót a darabról s ezt ki-
nyomtatva az előadás előtt 
el jut tassa a nézőkhöz. 

Koncepciója azonban ép-
pen annyi ra vitatható, mint 
maga a darab. Nem segíti 
egyértelmű állásfoglalásra a 
nézőt, mer t maga is ellent-
mondásos. Hogy Bérenger 
mennyire átlagpolgár, azt 
bizonyítja, hogy Paál István 
a t ipikus embernek, az Em-
bernek t a r t j a és igaza van. 
Ugyanakkor azonban itt a 
darab félre is érthető. Kü-
lönösen a testőr monológja 
után Bérenger a l ak ja az em-
beriség és nemcsak az Em-
ber a l ak jának is felfogható 
s ha ilyen értelmezésben te-
k in t jük , egyszerre minden a 
visszájára fordul s a darab 
mélységesen ant ihumánus 
értelmet nyer. Mer t az Em-
ber halála természetes, az 
emberiségé nem az, az 

előbbibe belenyugszunk, az 
utóbbiba n e m 

Az egyes szereplők játékát 
elemezve, Nagy Zoltán Bé-
rengere jó a lakí tás volt, 
bár az ő egyénisége dina-
mikusabb annál , hogy tel-
jes illúziót keltve tud ja 
elénk állítani a halódó ki-
rály, számára túlzottan sta-
tikus a lak já t . 

Az előadás legjobb alakí-
tásat Kerekes László nyúj-
totta, az Orvos f igurá jának 
megalkotásával. Hideg, ér-
zéketlen, céltudatos ember 
és sima udvaronc, akinek a 
király halála egyszerű kór-
eset csupán s mikor lát ja, 
hogy pillanatokon belül 
ténnyé válik s a király már 
magatehetetlen, nem is ér-
dekli többé, máshová hívja 
a „kötelesség". Alakításában 
egyetlen zavaró mozzanat 
volt, a maszkja . A ruhá ja 
ugyan nagyon jó volt, de 
túlságosan sok volt r a j t a a 

Szegedi Egyetemi Színpad — 
jól hangzó nev. Mögötte az el-
ső Igazán igényes vállalkozás. 
FI kell i smernünk ennek a lel-
kes kis t á r su la tnak a fá radozá-
sát , igyekezetét , tehetségét , ha 
v i ta tkozunk is a bemuta to t t 
darab , Ionesco: „A kirá ly ha-
lódik" n 'mü m u n k á j a eszmei-
ségével, mint azt te t ték a be-
mutaók u tán az aud i tó r iumban 
rendezett vitaest résztvevői is. 

Sokan ír tak ar előadásról la-
punk számára . Több cikk ér-
kezett , min t ahányá t közölhe-
tőnk . Igyekeztünk a legjobb, 
vi tatkozó, problémázó í rásokat 
kiválasztani . Akik elkke hely 
h iányában k imarad t , » íoktol 
elnézést k é r ü n k . 

festék, nem kellett volna a 
festéssel ennyire hangsú-
lyozni a f igura ördögi vo-
násait, hiszen ezt a játéká-
val nagyon jól érzékeltette 
és a vastag festék inkább 
zavart, mint használt. 

Dékán Ildikó Marguerite 
királyné és Török Virág 
Marié királyné szerepében 
két ellentétes nőalakot ját-
szottak. A király csak há-
nyódik közöttük, ők a darab 
igazi mozgatói. Dékán Il-
dikó, noha az egész előadás 
folyamán alig mozgott a szí-
nen, mégis az erő, a hata-
lom, a re j te t t dinamizmus 
érzését tudta kelteni. Török 
Virág az ellenpólus, a sze-
retet, a gyengédség hordo-
zója eleve nem lehetett 
olyan erős egyéniség, mint 
ellenfele, ennek ellenére 
méltó e l lenpár ja volt. 

Nagy Endre alakí tása a 
Testőr szerepében jó ki-
egészítése volt a szereplő-
gárdának. Sajti Emese sze-
repfelfogásával azonban ne-
héz egyetérteni. Jul iet te a 
szolgáló és ápolónő ugyan-
olyan funkciót tölt be a da-
rabban, min t a Testőr, ö 
azonban túlságosan fiatalos, 
súlságosan könnyed volt és 
nem hi t tük el neki. mikor 
fáradtságról, agyonhajszolt-
ságról panaszkodott. A ru-
ha j a sem volt jó. 

Mindent összevetve, hiá-
nyosságai ellenére is öröm-
mel üdvözöljük az Egyetemi 
Színpad vállalkozását s re-
méljük, hogy a színház 
mellett ők is gyakran meg-
fognak lepni minket a vi-
lágirodalom legjobb, legmo-
dernebb darab ja inak bemu-
tatásával. 

Btstev András 

vül a közös munka, a kó-
rus-gyakorlatok jelentettek 
máig is felej thetet len él-
ményt. Az hogy részsese le-
hettem a mű visszaadásá-
nak, tökéletesedésének, a 
folyamatnak, amely a ne-
hézkes kezdettől a művé-
szet csúcsaira emeli a köz-
reműködöt. Ma — ugyan-
úgy, mint társaim — csak 
hallgatója vagyok az ének-
karnak, de rögtön megjegy-
zem, nem elégedett hallga-
tója! 

Aggódó figyelemmel kisé-
rem tevékenységüket — 
megvallom, nagyon elszo-
morit a jelenlegi helyzet te-
hetetlensége. Debrecen, Pécs 
(nem is beszélve Budapest-
ről) egyetemi énekkarai 
szinte naponta hallatnak 
magukról. Igenis szüksége 
van i f júságunknak sa já t igé-
nyei szerint is az éneklés-
re, de szüksége van az ál-
talános nevelésnek is az 
énekkarra! Ne felej tsük el, 
nem csak azért kell ének-
kart „tartani", hogy elkáp-
ráztassunk művészi színvo-
nalával, hogy versengjünk 
hivatásos kórusok eredmé-
nyeivel! Az eredmény e vo-
natkozásban okozat kell 
hogy legyen, az énekkari 
munka közösségi nevelő sze-
repe, kollektív munkára ne-
velését szolgáló célkitűzései 
mai életünkben sem nélkü-
lözhető, az irányt ma ez 
kell hogy jelentse! 

A* énekkar ée kSartseég 
A riporternek ez egyszer 

talán megengedik, hogy ne 
fűzzön kommentár t az el-
mondottakhoz. Annál is in-
kább, mer t a kérdésben 
olyanok foglaltak állást, akik 
talán e r re a Ieghivatottab-
bak. Mégis, egy gondolat a 
végére kívánkozik mindan-
nak, amit talán így emlí tet-
tek: közösségi nevelő szere-
pe van az énekkarnak. 

Nos, ezt nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni, még 
akkor sem, ha jelenleg a 
negyvenéves, sokkal ered-
ményesebben is működhető 
énekkar születésnapját — 
hattyúdallá változtatná né-
hány nehézség és e lhamar-
kodottnak tűnő ítélet! 

Matkő István 


