
A Zadig Voltaire-nél valójában a Candide
előképe. A Magyarok cselekedetei, avagy a
végzet afféle magyar Candide-történet: egy
gondolkodó ifjú viszontagságai a tizedik
századbeli Magyarországon. Zadig a
boldogulás útját keresi a világon.
Kálváriája a képzeletbeli Taksony feje-
delem Magyarországán indul, és Keleten:
Indiában, Mekkában folytatódik. Latja
során lesz rabszolga és orvos, fejedelmek
barátja és száműzött, találkozik magával a
Sorssal is.

Candide-Zadig tanulóévei jó ürügy
Voltaire-Dugonics számára, hogy a korról
és nemzetekről mondja el véleményét.
Elsősorban a magyarságról, amely nem
sokat változott Taksony fejedelem ural-
kodása óta. Dugonics saját korának rajzát
csempészi be a képzeletbeli tizedik század
ábrázolásába. Katona Imre rendezése pedig
számos áttétellel érzékelte-ti, hogy mai
korunkról is szól a mese. Taksony
fejedelem mikrofonba beszél, dísztribünről
szól népéhez, és a vezért dicsőítő vershez
cirkuszi zene harsog. Ezek az
anakronizmusok okozzák az előadás
szarkasztikus, áttételes iróniáját. Dugonics
régi magyar szövegeinek meg-van a
maguk sajátos bája, amelyet a modern
hang- és tánceffektusok jól ellen-
pontoznak. A különböző hangszerek egész
kavalkádja szólal meg az előadásban (az
együttes szinte minden tagja több
hangszeren is játszik!). Nem először írjuk
le, hogy rendkívül kifejezőek az Univer-
sitas maszkjai: lehetővé teszik a szerepek
jellemzésct és a női-férfi szerepek felcse-
rélését. Változatlanul színvonalas az
együttes mozgáskultúrája, a nézőktől kar-
nyújtásnyira adják elő kidolgozott pan-
tomimszámaikat. Egészen kiváló a díszlet:
a megyei tanács hangulatos udvarában, egy
óriási fenyőfa tövében puritán színpad,
amelyen mindössze néhány esz-köz teremt
helyszínt. A különböző hatású anyagok
selymek, tüllök, viaszkos-vásznak, kötelek
-- palotává, tribünné, hálószobává,
templommá alakítják a teret. A
fényeffektusok játéka fokozza az anyagok
sajátos térbeli hatását. Mind-ezek nem újak
az együttes eszköztárában, de rendkívül
összehangoltan, kidolgozottan, sok ötlettel
használják őket.

Egységes stílusú, magas színvonalú
előadást láthattunk a megyei tanács ud-
varán - a legjobbat az idei Gyulai Nyár
prózai bemutatói közül. Egy amatőr
együttes mutatta meg, hogy lehet igazi
művészetet csinálni egy szál dobogón is.
Talán ez az idei Gyulai Nyár legnagyobb
tanulsága.
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Ivan Szuszanyin

Szegedis Szabadtéri Játékok

Érdemes megemlíteni, hogy ezt az el-
söprő erejű, epikus áradása ellenére is
drámai operát a világ szinte minden zenei
lexikona az orosz nemzeti operastílus
kiindulópontjának nevezi. Különös, hogy
Magyarországon kevésbé ismerik, mint
például Muszorgszkij monumentális
színpadi műveit. Csak születése után több
mint száz évvel került nálunk szín-padra:
196i-ben éppen Szegeden mutatta be
Vaszy Viktor. Az akkori előadásra az
ország minden sarkából zarándokoltak az
operakedvelők. A társulat ragyogó
képességű tagjai felejthetetlen emlékű
alakítások lehetőségéhez jutottak.

Az Ivan Szuszangin igazán a Szabad-téri
Játékokra való opera: végre ismét sikerült
olyan művet találni, mely lénye-génél
fogva alkalmas a hatalmas tér látványos
betöltésére.

Díszlet, jelmez, rendezés

Viktor Volszkij díszlettervező a Dóm
méreteihez és adottságaihoz komponálta
tervét: a hatalmas, elmosódó kontúrokkal
világított hagymakupolák, a remekül
kivitelezett ikonosztáz a mű lényegét
fogalmazzák meg: az ősi orosz vallás és az
idegen betolakodók ellentétét. Szerencsés
a gyors változások képi megoldása is:
Volszkij nem veszteget felesleges időt,
szellemesen nyitható-csukható dísz-
letelemei pillanatok alatt engedelmes-
kednek a változások diktálta követelmé-
nyeknek.

Ugyancsak a Bolsoj fiatal tervezőjének
munkáját dicsérik a jelmezek. Látványo-
sak, mégsem túldíszítettek; festői hatásúak.

Vagyim Milkovban olyan fiatal opera-
rendezőt üdvözölhetünk, akit hosszú idő
óta szeretnénk látni a hazai színpadainkon.
Milkov színpadán nem operaénekesek
ágálnak lehetetlenül elavult, múlt századi
mimikával és gesztusokkal, ha-nem
emberek, jellemek, karakterek él-nek. Az
énekesek nem csupán lélektelen
hangképző bábuk, hanem a szó nemes
értelmében színészek; alakításuk plaszti-
kussága, oldottsága, bensőséges elhitető
ereje nem csökkenti énekes teljesítmé-
nyüket. Milkov ragyogóan bánik a sok

szereplőt mozgató kórus-balett és általá-
ban a tömegjelenetek szereplőivel is. Pél-
dás - és sajnos nálunk ismeretlen - fe-
gyelem jellemzi a tömeget alkotó egyes
szereplők munkáját; soraikban nem fe-
deztünk fel sem feltűnősködőket, sem
„töltelékként" alkalmazott, jellegzetesen
civil benyomást keltő felléptidíjasokat.

Milkov tömegmozgatása nem enged
semmiféle sablonnak, bár óhatatlanul
követ bizonyos hagyományokat. A részt-
vevők egyéni sorsok hordozói. A tömeg
nem a létszámával igyekszik hatni, alá-
rendeli magát a zene követelményeinek,
ugyanakkor részt vesz a cselekményben,
nem csupán dekoratív elem. A szereplők
rendkívül egyszerű, technikailag mégis
roppant rafinált mozgáskoreográfia sze-
rint mozognak; jelenlétük izgalmat, fe-
szültséget, figyelmet kelt.

Karmester, énekesek

Az előadás karmestere, énekesei azonosak
a moszkvai Nagy Színház tavaly le-mezre
vett előadásának szereplőivel. No-ha ez
határozottan vonzó tényező, más-részt
azonban 'többen okkal féltek a csalódástól,
hiszen számtalanszor tapasztalhattuk,
hogy egy-egy világhírű énekes lemezétől
elbűvölve, kiábrándultan hallgattuk itthoni
vendégfelléptét. A stúdió-körülmények
nem azonosak az élő elő-adással. A
színpadon nem nyílik alkalom az
ismétlésre, hogy aztán végül a legop-
timálisabb produkciót lehessen megörö-
kíteni. Ráadásul a szegedi szabadtéri
színpad hangosító apparátusa messze van
a tökéletestől. Meglepetésünkre a félelem
alaptalannak bizonyult. Mark Ermler
karmester pálcája alatt valósággal
újjászületett a szabadtéri játékok zenekara.
Ermler mintha mindent tudna a szabadtéri
dirigálás veszélyeiről, a hang-elnyelő,
visszaverő effektusok alattomos
létezéséről. Zenekara varázslatos tömör-
séggel, koncentráltsággal, átütő erővel
zeng, minden hangszer a maga legjobban
érvényesülő hangzásvilágában szólal meg.
Vezetése alatt a zenemű folklorisztikus
elemei éppoly élő, izgalmas varázzsal
érvényesültek, mint a kórusjelenetek.
Kibontakozott a mű rendkívül értékes
zenei világa: hömpölygő himnikus
lendület, a líra és a monumentális tragédia.

Az előadás ismét példáját szolgáltatta
annak, a törekvésnek, mely hazánkban is
egyre nagyobb teret hódít: az eredeti
nyelvű megszólaltatás értékeinek.

A címszerepet alakító Jevgenyij
Nyesztyerenko hangkvalitásai közismer-



tek. Ami egyedülállóvá teszi produkció-
ját, az a színészi-énekesi alakítás súlya.
Nyesztyerenko Szuszanyinja nem egy
orosz paraszt, hanem az orosz paraszt, az
orosz lélek eleven megtestesítője.

A többi szereplőre - ha nem is a zse-
nialitás mértékével mérve, mint Nyesz-
tyerenko esetében - szintén jellemző a
színészi-énekesi teljesítmény magas fokú
egysége. Elsőként Bela Rudenko átfűtött,
élettel teli lírai szopránját emeljük ki. Az
első előadáson némi indiszpozícióval
küszködött, de a következő két
alkalommal remekelt. Meglepetést és
őszinte elismerést keltett Tamara Szi-
nyavszkaja Ványa-alakítása. Vlagyimir
Scserbakov művészete magában foglalja
azokat az erényeket, amelyeket a lírai
árnyalatú orosz hőstenorok legjobbjaitól
elvárhatunk.

A szólóénekesek produkciói mellé kell
sorolnunk a kórus teljesítményét is. Si-
keres volt a Lubomir Mátl vezette Szlo-
vák Filharmónia Énekkarának szerepel-
tetése. Nem csupán énekesi teljesítmé-
nyük alapján, noha a tökéletes intonáció,
az abszolút precíz ritmikai érzék, a
karakteres-plasztikus szövegmondás ön-
magában is élményként hatott. De külö-
nösen megragadó volt a kórus „alakítása".
Már a rendezésről szólva elismeréssel
adóztunk a csoportmozgatás erényei-nek,
mégsem árt itt újra utalni a zenedrámai
hatásban fontos szerepet játszó tömeg
énekes-színészi teljesítményére.

A Barkóczy Sándor koreográfiájára
készített balettbetét színvonalát eleve

meghatározta a két kiváló szovjet táncos,
Marina Leonova és Andrej Kondratov
fellépte. (Bár meg kell jegyeznünk: talán
balett-táncosainkra jellemző legkevésbé,
hogy a nyári fellépéseket afféle „szakma-
közi" töltelékmunkának tekintenék.)

Mindent összevetve, rendkívül tanul-
ságos volt ez az előadás. Régi hagyomá-
nyai vannak nálunk a szabadtéri opera-
játszásnak. Ennek ellenére mintha még
mindig nem jöttünk volna rá az egységes,
átütő hatású előadások létrehozásának
receptjére. Nem lehetne nyári előadá-
sainkra tervszerűen szovjet vendégrende-
zőket is hívni? Azzal a megjegyzéssel ki-
egészítve, hogy a jelenleginél több próba-
időt kellene a rendelkezésükre bocsátani,
hiszen nálunk nem számíthatnak olyan
színészi rutinnal is felvértezett énekes-
gárdára, mint odahaza. Mindenesetre egy
ilyesfajta rendszeres együttműködés
nagyot lendítene operajátszásunkon.
Őszintén reméljük, hogy nyitott kapukat
döngetünk: a szegedi előadás tanul-
ságaiból nyilván a közvetlenül érdekeltek
is levonták e következtetést.

Ivan Szuszanyin (Szegedi Szabadtéri Játékok)
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Sardou rehabilitálása?

Néhány megjegyzés
Nagy Péter új kötetéhez

„Idestova fél évszázada a színház és a
színművészet permanens válságban van.
Illetve virágzásban és válságban egyszer-
re" - írja Nagy Péter Zsöllyére ítélve című új
kötetének bevezetőjében, s magam
részéről mindjárt hozzáfűzném: idestova
fél évszázada, sőt talán több is mint fél
évszázada makacs félreértés-mechanizmus
működik a színjátszás megújítását, a
korszerű színpadi nyelvet kereső törek-
vések és elméletek körül, azt is mondhat-
nám, harcias félreértés-mechanizmus, ami
hol az újítókat ragadtatja szélsőséges
kiáltványok megfogalmazására, hol a
tradicionalistákat (Nagy Péter maga
minősíti ezzel a jelzővel színházi eszmé-
nyét) hajtja a maga nemében már-már
bámulatba ejtő csökönyösségbe, amivel
egyszerűen az új kifejezési eszközöket
keresők tevékenységéből és szavaiból
véletlenül se akarják a lényeget meghal-
lani. A legelképesztőbb e jelenségben az
egymás mellett beszélés és az egymás
mellett létezés immár több évtizedes per-
manenciája, ami természetesen nemcsak a
hazai színházi életet jellemzi, hanem
jószerivel az egész világszínházat (vagy
legyünk szerényebbek : a hagyományosan
európai kultúrkörnek nevezett országok
színházi világát). Mindezt kicsit a magam
mentségére tartom szükségesnek itt
megjegyezni, hisz az alábbiakban óha-
tatlanul ismétlésekbe kell bocsátkoznom,
lehetséges, hogy amit itt megfogalmazok,
azt más szavakkal részben magam is,
mások is korábban elmondták már. Mint
ahogy Nagy Péter is ezt teszi. S ha ő
vállalkozott rá, hogy e kötetet az olvasó
kezébe adja, olvasóját is mintegy kény-
szeríti rá, hogy újfent végiggondolja s
alkalomadtán nyilvánosan is elmondja
ellenérzéseit.

Annál is inkább, mert igaz ugyan, hogy
ez a Gondolat Kiadó gondozásában
megjelent könyv a szerző 1966 és 1978
között írt színikritikáit tartalmazza,
melyek eredetileg az Élet és Irodalomban,
illetve a Kritikában láttak napvilágot,
mégsem „csak" gyűjteményes kötet, amit
kezünkben tartunk, hanem személyes
vitairat is, s elsősorban az imént már
idézett bevezető teszi azzá, mely arra

Tamara Szinyavszkaja és Jevgenyij Nyesztyerenko a szegedi Ivan Szuszanyinban (MTI fotó - Ilovszky
Béla felv.)


