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Látványtervezők uralma
Massenet kontroverz és ismeretlen dalművéről, Heródiásról és világhírű

Manonjáról

A kormány elvetette 
a követeléseket

(Axel Zeininger felvétele)
A feslett élet miatti ostorozás meghozta a bosszút: Heródiás (Ágnes Baltsa) követeli Ke

resztelő János (Plácido Domingo) fejét

Legutóbbi bécsi operalá
togatásomat akár Massenet- 
Prokofjev randevúnak is le
hetne nevezni, amelyet meg
előzött egy (sajnos) Pláddo 
Domingo által vezényelt Ai
da, majdnem kitűnő szere
posztásban. Azért sajnos, 
mert érthetetlen számunkra, 
hogy egy világsztár tenoristá- 
nak miért kell önmagát idő
ről időre csupán középszerű 
karmesterré „degradálnia”.
De ne vágjunk a dolgok kö
zepébe, menjünk soriában.

A bécsiek büszkék lehet
nek arra, hogy az Állami 
Operaház műsorán két Mas- 
senet-opera is olyan vizuális 
és hangzó köntösben szere
pel, hogy egyértelműen kép
szalagra kívánkozik, meg
őrizve őket ily módon az utó
kor számára is. Ezeket a pro
dukciókat látván, akaratlanul 
is rádöbben az ember, hogy 
a rendezők egyszersmind a látvány szakemberei, ők nyom
ják kézjegyüket a mai operajátszásra, illetve ők az. operaját
szás teljhatalmú urai a karmesterek és az énekesek egyedu
ralma után a műfaj történetében.

E G Y  M Á S M I L Y E N  S A L O M E
Massenet Flaubert azonos című elbeszélése nyomán 

komponált Heródiása, vagyis a Salome és Keresztelő Szent 
János, valamint Heródes és felesége, Heródiás között feszü
lő szerelmi konfliktusok és intrikák és végső soron János 
lefejeztetése, Richard Bietschachert (látványkoncepaó és - 
képzés), valamint Hermann Nitschet egy vérvörös színben 
tobzódó királyi udvar (s benne fehér áldozati oltár és ren
geteg virág) megálmodására inspirálta, az utóbbi alkotómű
vész „küldetésszerű" orgia-misztérium-színházártak kánon
jai szerint. Nitsch színpadképe és jelmezei a színek merész 
felrakásában Chagall festményeire emlékeztetnek, s 
könnyen felismerhető következetességet mutatnak a cselek
mény magyarázásában. A túlsúlyban levő vörös szín a véré, 
illetve a gyilkosoké, a fehér pedig az áldozatoké. S a záró
képben, Nitsch művészi krédója szerint, a piros festék foly
ni kezd le a magas színfalakról minden mennyiségben! Hát- 
borzongató, jóllehet naturalista mellékízű jelenet a templo
mi színjátékhoz hasonlítható állószínházban. És botrány 
helyett, amitől tartottak a bécsiek -  ováció a harmadik elő
adáson is!

Nem utolsósorban az osztrák főváros két lieblingje: Ag
nes Baltsa (Heródiás) és Plácido Domingo (János) csak leg
felsőbb jelzőkkel méltatható hiteles alakítása, valamint 
Nancy Gustafson rokonszenves, törékeny Saloméja miatt 
A fiatal judeai hercegnő mindent megtesz, sőt önmagát is 
feláldozza, hogy kimentse szerelmét, Keresztelő Jánost kor
rupt anyja és kéjsóvár mostohaapja, Heródes karmaiból. S 
a közép- és kisebb szerepekben is sztárénekesek: Juan Pons 
(Heródes) és Ferrucdo Furlanetto (Fánuel), jóllehet nem 
éppen csúcsformában.

E X C O M M U N I C A T I O  M I N O R
Marcello Viotti (a Mozart-korabeli olasz hegedűvirtuóz 

egyenes leszármazottja) jól érthető mozdulatokkal vezé
nyelte a világ egyik legjobb operazenekarát, és sokat adott 
át Massenet változatosan és kissé apartan hangszerelt (két 
szaxofonistát is foglalkoztató) partitúrájából, amely azon
ban helyenként nem mentes a banális zenei fogalmazástól.

Massenet több szempontból is ellentmondásos -  Salome 
és Keresztelő János szerelmes ölelésben egyesülnek a bör
tönben; valamennyi főszereplő dallamos áriával „tetszeleg”, 
kivált Heródes, illetve Salome és János, csak éppen a cím
szereplő nem -  bibliai tárgyú operájának igen megkésett

osztrák premierje (114 évvel a brüsszeli ősbemutató után) 
kivételes színházi élményt nyújt. A francia romantikus ze
neszerző, mint a meyerbeeri nagyopera hagyományainak 
továbbvivője és Pucrini kiváló színpadi érzékének előfutára, 
félve a börtönjelenet miatti püspöki excommunicatio mi
nőitől, új operájának bemutatóját nem Párizsban, hanem 
a belga fővárosban készítette elő.

V É G R E  E G Y  F I A T A L  D E S  G R I E U X
S Massenet egyik ismeretlen, egyszersmind kevésbé 

népszerű operája után következzék a bécsi Staatsoper mű
sorrendje szerint a legnépszerűbb -  a Manón dmű. Úgy 
zárójelben jegyezném csak meg, hogy ennek a saját korá
ban kivételes népszerűségnek örvendő franda komponis
tának az életműve voltaképpen hommage a női lélek és 
személyiség előtt. Több mint egy tucatra tehető dalművei 
csak elvétve foglalkoznak férfi figurákkal (Lahore királya, 
A Miasszonyunk bohóca és Don Quichotte).

Nos, a Manón közös vonása a Heródiással az ugyancsak 
csodálatos színpadképben fedezhető fel, jóllehet az utóbbié 
hipermodern, míg az előbbié szigorúan klasszicizáló. Jean- 
Pierre Ponnelle, a sajnos néhány évvel ezelőtt elhunyt vi
lághírű francia színpadi művész kettős minősítésben, mint 
díszlet- és jelmeztervező írta alá, még 1971-ben, eme, a 18. 
századi rokokó stílust egy az egyben közvetítő remekművét.

Ebben az optikai keretben mozognak Prévost abbé és 
Massenet közös, rokonszenves hősei. A dmszerepben a 
megbetegedett F.lisabeth Norberg-Schultz helyett a beugró 
és az Állami Operaház színpadán először fellépő Ghyslaine 
Raphanel, élethűen rajzolta meg Manón figurájának evo
lúcióját, a kezdeti félénk, megszöktetett apácajelölttől a fü
lig szerelmes lányon keresztül, a félvilági, előkelő s tragikus 
véget érő hölgyig.

Olasz voceval és délszaki hévvel fémjelzett Des Grieux- 
lovagot alakított Giuseppe Sabbatini. A fiatal sztárjelölt 
egyébként zenei pályáját a Veronai Aréna zenekara első 
bőgőseként kezdte(I), hogy későbbi énektanulmányai után 
1988-ban a Scalában debütáljon. Színpadi apját az opera 
„házi” basszistája, Kurt Rydl keltette életre, most is, mint 
mindig -  korrektül. Jean-Luc Chaignaud, a bécsi tinik és 
idősebb úri hölgyek közös kedvence francia charme- mai 
és széptevéssel mintázta meg Lescaut-hadnagy figuráját. És 
a kisebb szerepekben (Poussette, Javutte, Rosette, Bré- 
tigny) újra érvényesült a bécsi internacionalizmus: Simina 
Ivan, Svetlana Serdar, Gonda Anna, valamint Yu Chen le
heltek életet beléjük. Vezényelt az utazó sztárkarmester, 
Dániel Oren -  sikerrel.

FÜLÖP György

KMV

Várják a benevezőket és a pályázati
munkákat

Mint ismeretes, a Középiskolások XXIX. Művészeti Ve
télkedőjének döntőjét 1995. április 21-én, 22-én és 23-án 
tartják Becsén, ahová a körzeti versenyek legjobbjait vár
ják. Elődöntőket azonban csak a beszédművészeti és az iro
dalmi vetélkedő versenyzői számára tartanak, a plakátter
vezési, képzőművészeti pályamunkákat közvedenül a becsei 
Gimnázium címére kell küldeni (Becsei Gimnázium, Bori
sa Kidriča 13., 21220 Becse, Skrabány Viktor részére) 
március 25-éig, illetve április 12-éig.

A Középiskolások Népzenei Vetélkedője április 20-án 
lesz Temerinben, a Lenin utcai ZZ PUB-ban, a szokásos 
táncház keretében. A benevezési lapokat a következő dmre 
kell küldeni: Szirmai Károly M.E. Szabó Gabriella, JNA u. 
107, 21235 Ternenn vagy pedig Szerda András címére 
(Bore Vlajkov u. 106, 21220 Becse) legkésőbb április 10- 
éig.

A Középiskolások Színművészeti Vetélkedője az idén 
másodízben is Zentán lesz, április 7-én, a helyi színházte
remben 9 órai kezdettel.

A színjátszó csoportoknak legkésőbb március 25-éig je
lezni kell részvételi szándékukat a zentai Thurzó Lajos Köz- 
művelődési Közjvon t címére (Gén. Petra Drapšina 18., 
24400 Zenta, Hajnal Jenő részére).

A diákok és tanáraik a KMV-re vonatkozó kérdéseikkel 
és a szervezési munka vállalásával kapcsolatos észrevétele
ikkel Varayú Ilonához (Tito marsall u. 78., Becse, tel. 
021/816-056) vagy Tari Istvánhoz fordulhatnak (021/816- 
997).

Á plakáttervezési pályázat kötelező szövege a követke
ző:

Középiskolások XXIX. Művészeti Vetélkedője, Becse
1995. április 21-én 14 órakor beszédművészeti vetélke

dő
22- éu 9 órakor irodalmi vetélkedő
23- én 9 órakor ünnepi műsor és díjátadás a Művelődési 

Házban

B E N E V E Z É S I  L A P
A Középiskolások Színművészeti Vetélkedőjére

Aszínpadi mű szerzője:.........................................
Aszínpadiműcíme:..............................................
Rendező:.............................................................
Szereplők:............................................................

Azelőadásidőtartama:..................................
Adíszletezésidőtartama:............................. .
A szereplők középiskolája (megnevezés, dm):

B E N E V E Z É S I  L A P
a Középiskolások Népzenei Vetélkedőjére

Név:.............................................................
Születésév:............. ......................................
A középiskola vagy ME neve és helye:............

Helység, lakcím, tele
fon:..........................

Versenykategóriák:
1. ének 2. hangszer 3. zenekar 4. tánc 
(A megfelelőt, kérjük, jelöld meg!)

Az állami szakszervezet kitart követelései m ellett -  
Újvidéken pénteken tiltakozó gyűlés

Szerbia kormánya ismételten elvetette a társadalmi tevékenységek szakszer
vezete köztársasági bizottságának követelését, azaz a munkabér alapértékének 
100-ról 125 dinárra való növelését. Ezzel a határozattal a szakszervezet már 
három nappal ezelőtt megismerkedett.

A társadalmi tevékenységek szakszervezete, emlékeztetünk, március 20-ára 
hirdette meg sztrájkba lépését, mivel több hete tett béremelési követelésüknek 
semmilyen eredménye nem volt. Az alapbért öt dinárral növelték, a szakszerve
zet belgrádi városi tanácsa ezek után megállapította, hogy a „kormány ugyan 
egyetértett a koefficiensek kiegyenlítésével, de nem engedélyezhette a kért bér
emelést, mert ezzel felborítaná az elosztási rendszert, ugyanakkor ígéretet tett, 
hogy mindazok, akiknek a költségvetésből folyósítják a fizetést, március végéig 
megkapják a 150 dináros nyaralási pótlékot.

A tartományi szakszervezetben megtudtuk, hogy ma ülésezik Belgrádban a 
szakszervezet köztársasági bizottsága, a sztrájk megnirdetője, illetve (a jelenlegi 
esetben) a sztrájkbizottság. Az ülésen a sztrájkfelhívásra beérkezett válaszokat 
összegezik, de már most elmondható, hogy az iskolák többsége a tiltakozást 
választja. Itt jegyezzük meg azt is, hogy az újvidéki szakszervezet tagjai péntekre 
tiltakozó gyűlést szerveznek, melyet a szakszervezet székházában tartanak 13 
órakor.

PriJtinában az oktatási, tudományos és művelődési szakszervezet tartományi 
tanácsa egyöntetűen támogatta tegnapelőtti összejövetelén a béremelési követe
léseket, elfogadta, hogy március 20-ától sztrájkba lép, amennyiben március 15- 
éig nem teljesítik kéréseiket. A kosovói pedagógusok egészen konkrétan azt 
követelik, hogy a megfelelő dátumig fizessék ki nekik januárra, februárra és 
március hónapra is a keresetüket, melyet előzőleg egybehangoltak az úgyneve
zett költségvetéses tevékenységekkel. Követelik továbbá, hogy bérüket a köztár
saság gazdaságában megvalósított átlagjövedelemmel hangolják össze.

—..........— —--------—

K o m p r o m it tá ló , n e v e t s é g e s  
és m e g g o n d o la t la n

A független szakszervezet nem támogatja a sztrájkot

Ivanka Krstanovié, a független szakszervezet újvidéki városi bizottságá
nak elnöke elmondta, hogy az állami szakszervezet által meghirdetett pe
dagógussztrájkot a függetlenek nevetséges, könnyelmű és meggondolatlan 
lépésnek tartják. A pedagógusok nyomorúságos helyzete megköveteli a va
lódi, komoly sztrájkot A most bejelentett tiltakozásnak azonban, vélemé
nyük szerint, nincs meg a törvényes alapja -  ennyi idő alatt nem lehet 
megszervezni egy komoly megmozdulást. A szakszervezet lépésével csak 
nevetség tárgyává teszi a tanárokat a közvélemény szemében, kompromit
tálja saját magát. Egy ilyen sztrájk esetén a pedagógusok könnyen az utcára 
kerülhetnek, arról nem is beszélve, hogy a 30 perces órákat meg kell tar
taniuk, márpedig az államot senki sem kötelezi, hogy a sztrájk idejére kifi
zesse a béreket; a legjobb esetben is 30 százalékkal csökkentik a napi járan
dóságot. Az állami szakszervezetet a függetlenek hibásnak tartják ajelenlegi 
helyzetért is, hiszen a pedaógusok írták alá először a kollektív szerződéseket 
még tavaly júniusban, s az akkori feltételek sokkal rosszabbak voltak, mint 
például decemberben, amikor az egészségügyesek tették meg ugyanezt. A 
szakszervezet megengedte, hogy kizárólag a kormány dönthessen a tanárok 
fizetéséről, úgy, hogy közben semmilyen reális, mérhető, követhető felté
telhez nem kötötte az esedeges béremelést. Még csak a fogyasztói kosár 
árának az emelkedése sem mérce, aminek alapján talán növelhetők lenné
nek a fizetések.

A független szakszervezethez tartozó iskolák nem csatlakoznak a sztrájk
hoz, már csak azért sem, mert a követelések annyira minimálisak, hogy 
annyiért egyszerűen nem tartják érdemesnek megtagadni a munkát.

(mukk)

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

M ű v e lő d é s i  é le tü n k e t  
tá m o g a tó  p á ly á z a to k

A szabadkai Népkör információs és tanácsadó 
központjának felhívása

A szabadkai Népkör információs és tanácsadó központja tájékoztatja az ér
dekelteket, hogy a (magyarországi) Kossuth Szövetség a nyugdíjasok számára 
megszervezi a Kossuth emlékét idéző versenyt a vers- és prózamondás, népdal
körök és népi hangszeres szólisták (maximum 3 fő) kategóriákban. Jelentkezési 
határidő március 2 0 .

A Nemzeti Kulturális Alap Táncművészeti Szakmai Kollégiuma pályázatot 
hirdet magas művészi-szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósítására. 
A pályázati határidő március 31-e. A Magyar Népművészetért Alapítvány pályá
zatot hirdet a magyar néptánc, népzene, népszokások, népviselet gyűjtése té
makörében. A pályázati hatá; idő április 15-e.

Az érdekelteket értesítik az Országépítő Alapítvány Kuratóriuma pályáza
táról is. Az alapítvány célja a nemzeti és helyi hagyományok ápolásával fog
lalkozó, működő és szerveződő közösségek támogatása. Pályázati határidő áp
rilis 30.

A központ emlékezteti az érdeklődőket, hogy március 20-án jár le a jelent
kezési határidő a VMMSZ által meghirdetett néptáncoktató- képzésre.

Bővebb felvilágosítást a Népkör Művelődési Egyesületben kaphatnak az ér
deklődők a (024)51-822-es és a 26-956-os telefonon.

T e m p lo m o k , szen tek, 
im á d sá g o k

K u p u s z i n a i  k ö n y v b e m u t a t ó

A Jugoszláviai Magyar Művelődési 
Társaság és a Logos grafikai műhely 
szervezésében 1995. március 17-én, 
pénteken, déli 1 2  órakor könyvbemu
tató lesz a kupuszinai régi iskola nagy
termében. Silling István: Templo
mok, szentek imádságok c  művét is
merheti meg a közönség. A vajdasági 
népi vallásosság tárgykörét feldolgozó 
tanulmánykötetet a társkiadók felelős 
szerkesztőhdr.Bosnyák István újvidé
ki egyetemi tanár és Utasi Jenő tóth- 
falusi plébános méltatja.

MA ÚJVIDÉKEN

A  Szabados T r ió  
h a n g ve rse n ye

Az újvidéki Zenekedvelő Ifjú
ság szervezésében ma este 2 0 . 0 0  

órakor az M stúdióban koncerte
zik a Szabados Trió. Fellép: Sza
bados György (zongora), Dresch 
Mihály (fúvósok) és Geröly Ta
más (ütősök). Az est vendége 
Benke Róbert bőgős.

Jegyek válthatók a Zeneked
velő Ifjúság Katolikus porta 2/11. 
alatti irodahelyiségeiben és 18 
órától az M stúdió jegypénztárá
nál.


