
A GYŐRI BALETT DEBRECENBEN
Április 22-én és 23-án este 7 órai 

kezdettel mutatja be a debreceni Cso
konai Színházban többrészes műsorát 
a győri színház balett-társulata. Az est, 
A nap szerettei című első részében 
Markó Iván koreográfiáját láthatjuk 
Carl Orff Carmina Burana című művé
nek tíz tételére. A második rész a Me

chanikus kert címet viseli, a harmadik 
a Trisztán és Izolda szerelmi kettős: 
mindkettő Markó Iván koreográfiája. 
Az előbbi mű Schmidt, Spoerri, Szaba
dos György, utóbbi Wagner muzsiká
jára készült. Az est utolsó darabja a 
Boleró, Ravel zenéjére, ugyancsak Mar
kó Iván koreográfiájával. A díszleteket 
és jelmezeket Gombár Judit tervezte.

A NAPJAINK PÁLYÁZATA
Jövőre, 1987. április 4-én lesz huszonöt 

éve, hogy napvilágot látott a Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Tanács irodalmi és műve
lődési folyóirata, a Napjaink I. évfolyamá
nak első száma. A lap kezdettől fogva meg
különböztetett figyelmet fordított és fordít 
a tehetségkutatásra, pályakezdő költők, írók 
bemutatására, szerepeltetésére, alkotó ki
bontakozásuk támogatására.

A jubileum alkalmából, a lapnak e tehet
ségfelfedező és nevelő tevékenységét méltá
nyolva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Tanács V. B. művelődési osztálya irodalmi 
pályázat meghirdetését határozta el.

A pályázatra tartalmi-témabeli kötöttség 
nélkül beküldhetők eddig folyóiratban és 
kötetben még nem publikált alkotások. A 
zsűri két kategóriában: költészet (vers,
versciklus, hosszabb gondolati költemény, 
poéma) és széppróza (elbeszélés, kisregény, 
irodalmi riport) — minősíti a beérkezett 
pályaműveket.

A széppróza kategóriában a zsűri egy el
ső (15 ezer forint), két második (10—10 ezer 
forint) és három harmadik (8—8—8 ezer 
forint) díjat ítél oda. A költészet kategóriá
ban egy első (10 ezer forint), két második

(8—8 ezer forint) és három harmadik (5— 
5—5 ezer forint) díjat adnak ki.

A pályázat jeligés. A pályázó nevét és 
címét, valamint személyi számát lezárt bo
rítékban kérjük mellékelni.

Egy pályamunka terjedelme lehetőleg ne 
haladja meg a 40 gépelt oldalt (1000—2000 
sort). A beküldött pályamunkák első közlé
sére a Napjaink szerkesztősége igényt tart. 
A pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Tanács V. B. művelődési osztálya 
címére (3525 Miskolc, Tanácsház tér 1.) kell 
három példányban, lehetőleg szabvány gé
pelt formában postán, ajánlott küldemény
ként eljuttatni.

Eredményhirdetés 1987. április 2-án lesz, 
a Napjaink jubileumi megemlékezése kere
tében.

A pályázattal kapcsolatos további felvilá
gosításokért az érdeklődők forduljanak a 
Napjaink szerkesztőségéhez (3530 Miskolc, 
Korvin Ottó u. 1., telefon: 15-881).

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Tanács V. B. 

művelődési osztálya

Diákok a színpadon HOZZÁSZÓLÁS 
Á NAPLÓ CIKKÉHEZ

A Napló m árcius 13-1 szá
m ában örömmel figyeltem  
fel A közművelődés hétköz
napjai rovatban  Erdei Sán
dor cikkére, m elynek tém á
ja  a m áricus 8-án m egren
dezett megyei d iák-szín já t- 
szócsoportok m inősítő ver
senye. K íváncsi voltam  
ugyanis, hogy a kemény, bí
ráló hangnem ű zsűri é rté 
keléséből m i olvasható a 
lapban. Sajnos, nem sok 
jó! Vagyis semmi. Idézem ' 
„ . . .  jóval töredékesebb a 
biharkeresztesi gim nazis
ták  bem utatója, a John Len- 
non-m űsor . . . ”

A biharkeresztesi Bocs
kai István G im názium  n e
velője vagyok, az irodalm i 
színpad vezetője, ezért

egészen bizonyosan á llíth a
tom, mi ilyen m űsorral 
nem  lép tünk  fel. Volt ugyan 
ilyen tém ájú  műsor, de azt a 
balm azújvárosi diákok ad ták  
elő. A mi m űsorunk Ja n - 
nin Ritszon A börtön fá ja  
és az asszonyok cím ű poé
m ája volt. Igaz ugyan, hogy 
a zsűri ettő l a produkció
tól sem volt e lragadtatva, 
de töredékesnek sem m ikép
pen nem  ta rto tta . K iem elte 
viszont, hogy a legszebben 
beszélő csoport voltunk.

Egyetértek azzal, hogy a 
produkciók színvonala — 
beleértve a m iénket is — 
nem  volt a legm agasabb, a 
tém aválasztás sem m indig 
korszerű. Szerintem  ez azon
ban nem csak a felkészítő

pedagógusok h ibája. Sok 
tú ló ránk  és egyéb kötelező 
elfoglaltságaink m ellett ke
véssé ju t időnk az új és 
modern, rövidebb m űvek 
felku tatására. Ebben a Köl
csey M űvelődési Központ se
gítségünkre lehetne, de ezt 
— úgy látszik — nem  érzi 
feladatának. Az ő teendő
jü k  csak a „m egfelelő” zsűri 
kiválasztása. Az is csupán a 
mi elkeserítő  gondunk, hogy 
a tanu lók  az ilyen lesújtó 
vélem ény u tán  elveszítik a 
kedvüket a további m unká
hoz. Pedig ez idáig nagy lel
kesedéssel és öröm m el vet
tek  részt a felkészülésben.

Pálfi Ilona,
a biharkeresztesi 

Bocskai István  G im názium  
tan ára

Debrecen Dixieland Band 
néven új együttes alakult 
Debrecenben. A Kölcsey 
Művelődési Központ támo
gatását élvező zenekart ta
pasztalt és fiatal muzsiku
sok alkotják. Sorrendben: 
Fazekas Csaba, Gyarmathy 
Zoltán, Nagy Imre, Fejes 
Márton, Gyarmati István, 
Tikász Sándor, Mátyás Fe
renc és Erdei Kálmán. A 
DDB ma este a Simonyi út 
38. alatti dzsesszklubban a 
debreceni előadók számára 
rendezett hangversenyen 
mutatkozik be a közönség
nek.

Húsz esztendő Debrecenben
AZ O P E R A É N E K E S B Ű C SŰ JA

Czakó M ária operaénekesnőről számos 
cikk fogalm azódott m ár lapunk  hasáb ja in  
Mégis, a  negyedszázados pályafutást íe1- 
em legető po rtréb an  nem  hagyhatjuk  el a 
biográfia egy-két alapvető  ada tá t. Azt, hogy 
nem  m űvészcsaládból szárm azik, s  nem  a 
kálv in ista  Róm ában jegyezték anyakönyvije 
a születését. Budapesti illetőségű, s furcsa 
is, hogy a  szokásostól eltérően rajzolódott 
az ú tja . Rendesen a  vidéki „keletkezésű” 
m űvészek is  Budapest-országba vágynak, 
hogyne szeretné h á t az odavalósi, ha életé
nek, m űködésének a legnagyobb magyar 
város ad n á  a terepét. A zonban: a  művész 
tervez, a  főrendezők, igazgatók végeznek — 
szól valahogy emigyen a  sa já t használatúra 
pofozott, ám  igaz mondás. A m űvésznő ju 
bileum án lapozzunk bele az élettörténetbe, 
m ert mi is jellem ezne jobban valak it meg- 
küszkődött életénél.

— Azzal kezdem , hogy a B artók zene- 
m űvészeti szakiskolában sa já títo ttam  el az 
alapvető zenei, énekesi ism ereteket. Szíve
sen em lékszem  vissza jó  tanárom ra, Keré- 
nyi György M iklósra. Hogy pénzhez jussak, 
kisebb szerepekre te ttem  szert az O perett
színházban, ahol m in t karénekes is gyakran 
kap tam  m unkát.

— Hamar fö lfedezték, vagy csak szívós 
m unka árán sikerü lt fe lh ívn ia  a figyelm et 
a tehetségére?

— Szerencsém  volt, a  vizsgaelőadásom at 
(A végzet hatalm ából a  B éke-áriá t énekel
tem) hallo tta  T ito Scipa, ak inek  igen m eg
te tszett a  hangom . Ennek köszönhetően 
olasz ösztöndíjjal tan u lh a ttam  Róm ában, a 
Santa Cecília A kadém ián. Ines Alfani Tel- 
lin i (aki fia ta l korában híres énekesnő 
volt), s A ntonellini pallérozták  a  hangom at, 
ők voltak legkedvesebb tanáraim . Minden 
évben részt vettem , a  velencei zenei feszti
válon, közös fellépés em léke köt Franco 
F erra ra  világhírű karm esterhez.

Az énekhang bárdolásához aligha érthet 
jobban más náció az olaszoknál, ak ik  m in
dig csak nehezen tu d ták  szám on ta rtan i mesz- 
sze földön híres énekeseiket. A nnál értékelen

dőbb, hogy Foggiában 1962-ben társai elől 
a fia ta l m agyar énekesnő hozta el az első 
d íjat, am ely U m berto G iordanóról vette a 
nevét. H árom  év m úlva pedig M aceratában 
a G ig li-d íjat is a  tarso lyába tehette. Az 
olasz filharm onikusokkal já r t  Londonban, 
ahol Sztravinszkij-m űben énekelt (a zene
szerző m aga d irigált az  esten), s  párizsi 
közönségnek is m egm utathatta  szép szoprán 
hangját.

— R em énykedhete tt abban, hogy Európa- 
szerte ism ert énekessé válik?

— Volt esélyem  rá, a  sikerek  feljogosí
to ttak  a rem ényre. Ám nem  vagyok a sors 
kegyeltje. Nem vállalkozhattam  a külföldi 
operaházak m eghódítására, le já r t az ú tleve
lem, haza kellett jönnöm. H iába kértem , 
hadd tehessek eleget még egy ro tterdam i 
szerződésnek. A disszidálás lehetőségét k i
zártam , m ár csak a szüleim  m ia tt is. Itthon 
az O peraházban m eghallgattak, s ígéretet 
kap tam  arra , hogy felvesznek a  társulatba. 
Azonban ez nem  következett be, s D ebre
cenbe hozott az  utam . Soha nem  gondol
tam , hogy ebben a tisztán tú li városban fo
gom „elénekelni” a  hangom at, hogy valam i
kor i t t  vesznek nyugállom ányba. Persze 
időközben máshol is volt a lkalm am  fellépni, 
vendégm űvészként többször énekeltem  az 
O peraházban.

Czakó Mária Tosca szerepében

— K ikkel dolgozott szívesen, s m elyek  
voltak a kedvenc szerepek?

— Rengeteget köszönhetek a  Csokonai 
Színház egykori zeneigazgatójának, Rubá- 
nyi Vilmosnak. Az operairodalom  legcsodá
la tosabb  szerepeit énekelhettem  el. Szilágyi 
Erzsébet voltam  az  Erkel-operában, s részt 
vá lla lhattam  Verdi és Puccini m ajd m ind
egyik m űvének előadásában. Jó  volt együtt 
dolgozni K ertész Gyulával, kapcsolatunkat 
soha nem  zavarta  perpa tvar, egym ás kva
litása inak  mély tisztelete jellem ezte a  m un
kánkat. Kezdetben felejthetetlen  operaest
jeink voltak Szabó Lászlóval is, s most ú j
ra  egym ásra ta lá ltunk  a  Tosca-próbákon.

— Mióta nem  szám ít fővárosi invitálásra, 
m ikor nyugodott bele kényszerű debreceni-
ségébe?

—- M integy m ásfél évtizede, akkortól 
kezdtem  itthon érezni m agam  a  városban. 
Lakást kaptunk, s a  színház tag ja  volt a  
férjem  is, B árány P ál László. Ügy érzem, 
szeretett a  közönség, s  ez a  vonzalom sok 
m indenért kárpóto lt engem. A jubileum i 
Tosca-előadáson szinte pályakezdésem  m á
m ora idéződött fel bennem.

— Hogyan tovább?

— Júniusig  a  M ária főhadnagy A ntóniá
já t éneklem , s később is lesz módom Deb
recenben fellépni. ígéretet kap tam  arra . 
hogy a m inapi köszöntő nem  azonos a  vég
ső búcsúval. Úgy gondolom, sokat segíthet
nék az énekesi pályára készülő fiataloknak, 
szeretnék m agántan ítványokat toborozni. 
Addig pedig, am íg zeng a hangom, igyek
szem megfelelni a  m eghívásoknak, a  felké
réseknek.

Erdei Sándor

T O SC A : CZAKÓ M ÁRIA
Dúl a színházi v ita , pró ve a m egvalósítás sikeré- es bem utató  S carp iá ja  m ár

és kontra hangzanak el ér- vei biztat. I t t  „jelen kell akkor is visszatérő vendég
vek, egy ponton mégis lenn i” és ezt ő nagyon jól volt Debrecenben. Az Ope-
egyetértés van: az opera- tu d ja  csinálni. Az érzel- raház kiváló bariton istá ja
tá rsu la t színvonala nem  ad m eknek azt a hullám zását, nem  elsősorban hangtöm e- 
okot aggodalom ra. Sőt or- am elyet a közönség szám á- gével k áp ráz ta to tt el, ha- 
szágos sikerként könyvel- ra  is átélhetővé kell tenni, nem  zeneileg rendkívül
he tjü k  el a Tosca előadá- tudatosan kidolgozva teszi érett, szöveget, szituációt 
sát, am ely operaházi elő- á t a  színpadra, változatos és éneklést egybefogó m ű
adásokkal nem csak, hogy színészi eszközökkel. N éha vészeiével gyönyörködtetett, 
egybevethető, de ném elyi- ta lán  a szélsőségeket is A lakításában ez az abszo- 
ket felül is m úlja. érin ti, de ne felejtsük el: lú t negatív hős árnyaltan ,

A rról is szó esik, hogy Tosca színésznő is, aki leg- egyáltalán nem  egysíkúan 
nem  a p rem ier a legkifor- őszintébb, egyéni érzelmei je len t meg, gesztusai, m i- 
ro ttabb  produkció, b á r an- k iny ilatkoztatásában sem m ikája a figura teljességét 
nak hangulata  m indig ün- tu d ja  m egtagadni színésznő tükrözték. Czakó M áriával 
nepélyes, és ta lán  fölösen m ivoltát. Czakó M ária n a- való összjátékuk eredm é- 
sok szó is esik a prem ier gyón jól tudja, m it csinál nyeként vált csúcsponttá a 
közönségének jelenlegi és azt a közönség szám ára hősök további sorsát eldön-
vagy kívánatos összetételé- is elhihetően csinálja. tő m ásodik felvonás, Pucci
ról. Nos, a P uccini-opera Éneklésében rá ism ertünk  ninek ez a zenedrám ai re-
m árcius 21-i előadása négy régi erényeire. A hang d rá- meklése.
hónappal a p rem ier u tán  m ai v ivőereje m ára sem Soskó A ndrás  Cavarados-
sem nélkülözte sem az ün- fakult el, még, ha tudatos sija sokat ére tt a bem uta- 
nepélyességet, sem a kö- erőbeosztás és a csúcspon- tó óta. Színészileg oldottab- 
zönséget. Ennek ny ilvánva- tokra való koncentrálás ban, éneklésében egyre fé
ló oka, hogy Czakó Mária szükséges is ahhoz, hogy nyesebben szóló magas re- 
L iszt-d íjas énekesnőnk 25 végig teljes intenzitással giszterével valóban hőste- 
éves operai pályafu tását b írja  ezt a közism erten ne- norja  a dalm űnek. Levél
ünnepeltük  egyik legsike- héz szerepet. E lsősorban a á riá ja  m inden szempontból 
resebb szerepében tö rténő drám ai, a tragikus színek kifogástalanra sikerült, 
ú jrafellépése alkalm ából, az erősségei, de Tosca lel- A zsúfolásig te lt ház azt
Előttem  sa já t régebbi írá -  kiv llágának finom abb réz- a jóleső érzést keltette  az 
som, m ely szerin t 1970 de- düléseit is érzi és visszaad- em berben, hogy a közönség 
cem berében ^lépett fel^D eb- ja  hangban; példa e rre  megbecsüli kedvenceit és a 
recenben először a művész- Tosca im ájának  indítása, az fiatalabb  szoprángeneráció 
nő ebben a szerepben, még egész ária egyébként is k i- tehetséges művészei mel- 
R ubányi V ilm os  b e tan ítá - tűnőén van felépítve, szűn- le tt sem feledkezik meg 
sában. ni nem  akaró  taps is ju - azokról, akik  egy korábbi

Micsoda szerep! D rám ai talm azza. Ugyancsak a li- korszak élvonalát je len tet - 
szopránok álm a, abszolút ra i oldal nyilvánul meg a ték  és ma is van értékes 
főszerep, ezen áll vagy bu- harm ad ik  felvonás még m it m ondanivalójuk a zenés 
k ik  az egész előadás. Czakó sem sejtő szerelm i kettősé- színpad kedvelői szám ára. 
M ária egyénisége, m egjele- ben.
nése és hangfaja már ele- Berczelly István, az 1970- Straky Tibor
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