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Szupersztár - magyarul

Bemutató Szegeden és a Margitszigeten

Lassacskán azért pótoljuk elmaradásunkat
a rock-musicalek és rock-operák
bemutatása terén. Sorra kipipálunk egy-
egy címet a hiánylistán. Az eredmény nem
is olyan rossz: láthattuk (vagy lát-hatjuk)
az alapművek közül a West Side Storyt, a
Hairt, az Evitát, a Macskákat. Ahány,
annyiféle stílus, hangvétel, minőség - de
azért az mégiscsak szerencsés helyzet,
hogy ezt a négy mű-vet folyamatosan
hozzáférhetővé tették színházaink. Több-
kevesebb késéssel, ez igaz. Ezek a művek
azonban eléggé időállóaknak bizonyultak
ahhoz, hogy elviseljék a késést. Sőt, egyik-
másik talán még nyert is általa. No és azt
se feledjük, hogy az utóbbi három-négy
évben, talán ezeknek a bemutatóknak a
hatására is, meg azért is, mert létrejött s
működött egy színház, amely nevében is a
műfaj bázisaként mutatkozott be, sorra
születtek hazai alkotások is a rock-musical
és a rock-opera műfajában.

Úgy tűnik, ez a két folyamat az el-
maradások pótlása s a magyar rock-
színpadi művek felvirágzása - együtt járt,
egymást erősítette, s egyben találkozott
egy igen jelentős közönség-igénnyel is.
Valószínűleg közrejátszott ebben az is,
hogy több igen jelentős előadást nem az
erre szakosodott Rock Színház hozott létre
(Macskák, a szegedi Hair s az István, a
király nemzeti szín-házi változata), így a
közönségbázis is szélesebbé vált. Ez a
láncreakció annál is inkább figyelmet
érdemlő (s megérne egy alaposabb
végiggondolást), mert részint több évadon
át, tartósan bontakozott ki, részint pedig
olyan időszakban, amelyben a magyar
színházművészet más területei nem éppen
rózsás helyzetben voltak (vannak). Ami
nem azt jelenti, hogy a rock-zene színpadi
változatai nem küszködnének ugyanazok-
kal a gazdasági, szervezési stb. gondokkal,
mint más színpadi műfajok, hanem talán
csak annyit jelez, hogy a frissebb műfajok
esetleg ezeket a nehézségeket könnyebben
tudták áthidalni, mert valami mást,
érdekesebbet adtak, kináltak, hoztak, mint
a megszokott színházi keretek. formák.

A legendás Szupersztár

A nagy hiányok és elmaradások egyik
legsúlyosabb tétele eleddig az a rock-
opera volt, amelyről szinte a bemutatása
(sőt a bemutatókat megelőző lemez-album
forgalomba kerülése) óta folyamatosan
tudtunk. A legendás Szupersztárról van
szó.

Andrew Lloyd Webber és Tim Rice
művéről már a kezdetekkor beszámolt a
SZÍNHÁZ; 1972. májusi számában a New
York-i előadás kapcsán Szeredás András
ismertette, 1973 augusztusában pedig
Földes Anna írt részletesen a londoni
produkcióról. Ekkor már meg-lehetősen
hozzáférhetőek voltak a le-mezkiadások
is, meg a kazetták is a zenével, illetve
egyes számokat külön kislemezek is
népszerűsítettek. Ennyi - s annak a néhány
szerencsésnek a szó-beli beszámolója, aki
láthatta valamelyik előadást elég is volt a
legendák meg-teremtéséhez. Később
akadtak, akik a Norman Jewison-féle
filmváltozatot is látták; ők még csak
tetézték a ,,háttér-információkat".
(Mellesleg: az 973-ban készült film 1983-
ban a magyar mozikba is elkerült.)

A legendák azonban inkább csak
indulatszavakban fogalmazódtak meg:
Zseniális! Óriási! Korszakos! Modern
népopera! Vagy a másik oldalról: Kleri-
kális mákony! Idealista-misztikus világ-
nézetet terjesztő retrográd mű!

A legendák és ellenlegendák csatáro-
zásairól többet is mesélhetne Miklós
Tibor, aki igen hamar magyarította a
művet, s mindent megtett, hogy vala-
milyen (bármilyen) formában közönség
elé kerüljön a magyar változat. Gyakor-
latilag majd' másfél évtizedet kellett neki
is várnia, hogy a Szupersztár (épp annak a
színháznak a közreműködésével,
amelynek ő a művészeti vezetője, s
amelynek kezdettől az elképzelései között
szerepelt a Szupersztár bemutatása)
magyar színpadra kerüljön.

Sokat írtak már a mű alapvető tulaj-
donságairól, a szövegkönyv és a zene
sajátosságairól. Ismétlésekbe bocsátkoz-ni
nem lenne értelme. Annyit azonban mégis
el kell mondani, hogy ez a mű valóban
operaszerű, mert éppúgy áriákból,
kettősökből vagy nagyobb lét-számú
együttesekből, kórustételekből és zenekari
betétekből áll, mint egy szabályos opera,
egyes zenei motívumai bizonyos
dramaturgiai szituácíókban épp-úgy újra
előbukkannak, mint a legnagyobb
operakomponistáknál, az egyes áriáknak
éppúgy megvan a maguk ka

rakterizáló, szituációérzékeltető és időt
megállító, de egyúttal a cselekményt
tovább is vezető jellege, mint akármely
igazi" operában, és az egész mű zene-
dramaturgiai építkezése példásan ki-tűnő.
Csakhogy - és ez a döntő - ez a
klasszikusokhoz igazodó szerkesztés,
formavilág alapvetően a rock tartalmi
elemeiből táplálkozik. Dallamaiban, dal-
lamvezetésében, ritmikájában, hangsze-
relésében, a megkövetelt éneklési stí-
lusban egyaránt a rock az alap, még az
olyan nagy ívű számokban is, mint Mária
Magdolna Everything Is Alright vagy I
Don'

t Know How To Love Him (Minden
nagyon jó; Hogyan szeressem őt?) vagy
Jézus I Only Want To Say (Még annyit
mondanék) dala. Ugyanakkor Webber az
angol musical és a klasszikus angol zene
hagyományaihoz is igazodik: a Jézus
Krisztus Szuper-sztár kórustétel Händel
oratóriumainak kórustételeivel rokon,
Heródes dala a musichallok stilizált
modern táncszámaira emlékeztet
(charleston - de eszünkbe juthat a West
Side Story hasonló száma, a Gee, Officer
Krupke is mint közelebbi hagyomány).

Ami pedig a szöveget illeti: Tim Rice itt
szabályos operalibrettót írt, amelyben
gyakorlatilag semmi más nem foglaltatik,
mint az egymás után következő
dalszövegek, s csak pár helyen némi
utalás az időpontra (Az utolsó vacsoránál
például: Csütörtök éjjel). Sem a helyszín
(az ilyen utolsó vacsora vagy A
gecsemáni kert Utalásoktól el-tekintve),
sem más körülmények nin-csenek
rögzítve. Mindent a szövegből kell
kiolvasnia a rendezőnek, ami egy-szerre
igen kedvező s igen nehéz. Kedvező, mert
a fantáziát kevéssé köti meg ezáltal, s
kedvezőtlen, mert alig ad fogódzót, ám
mégsem lehet túllépni bizonyos körön,
hiszen a librettó nagy ötlete éppen az,
hogy egy alaptörténetet, a világ
legismertebb történetét dolgozza fel, s itt
ezen az alapon sokat változtatni nem
lehet.

Azaz annyit, amennyit lehetett (vagy
majdnem annyit) már Tim Rice is
változtatott rajta. A mű alaphangját
ugyan-is (nem a zeneit, a gondolatit)
kétségtelenül a szövegkönyv adja meg.
Ebben a változatban a fő vonások ugyan
az evangéliumokból ismert passiótörté-
nethez igazodnak (nem egyhez: Rice
mind a négyből vesz át mozzanatokat)
annyiban, hogy Jézus életének utolsó
napjait látjuk megelevenedni, a virág-
vasárnapi bevonulástól a nagypénteki



kereszthalálig, de ahogy aztán ebben a
keretben maga a konkrét történet
megjelenik a Rice-féle szövegben, az már
semmiképp sem azonos az evangéliumi
szövegek és történet felmondásával. És
éppúgy nem a liturgikus előírásokhoz
igazodik, mint mondjuk Bach Máté- vagy
János-passiója vagy éppen Händel
Messiása.

A konfliktusok Jézusa

Az a Jézus, aki ebből a szövegből ki-
formálódik, elsősorban is nem annyira az
Isten, mint az ember fia. Ez persze

nem túlságosan új gondolat, de annyiban
mégis sajátos itt a megfogalmazása, hogy
ez az ember volta nemcsak esendő-
ségében nyilvánul meg, hanem abban is,
hogy sorsa úgy alakul, mint a XX. század
második felének nagy sztárjai közül nem
egynek. És nem csak a könnyűműfaj
sztárjai kínálkoznak analógiául: a politika
sztárjaira is gondolhatunk. Azoknál is
gyakori a hirtelen felfutó népszerűség, az
eksztázisig fokozott tömegrajongás, aztán
az eszmék lassú megfeneklése, a tömeg
elfordulása s a bukás. Ugyanez áll a szó
szerinti sztárokra is. Hogy Jézus itt
szupersztár, a csodált, a rajongásig
szeretett, az annak a felismerése, hogy
minden nagy ember-ben van valamiféle
szupersztár vonás,

de ez manapság élesebben mutatkozik
meg, mint más korokban.

Ezzel a szupersztársággal elválasztha-
tatlanul együtt jár azonban a kétkedés, a
konfliktusok, a feladatvállalás ön-emésztő
kérdései. Ez a Jézus, miközben átéli a
szupersztárság csillogó, felszíni
következményeit és örömeit, énje másik
felével már azt is tudja, hogy hová vezet
az útja. Tudja, hogy áldozat lesz, és tudja,
hogy ezzel semmi nem oldódik meg.
Tudja, ki árulja el, s tudja, miért. Júdás
ebben a megfogalmazásban nem is a
pénznek ellenállni nem képes áruló,

hanem bizonyos mértékig Jézus ellen-
lábasa: a „mozgalmon" belüli ellenfél, aki
egyszerre óvja Jézust a kezdeti célok
feladásától, de a túlkapásoktól is, meg
attól, hogy túlságosan bízzon a tömeg-
ben. Kicsit Jézus másik énje is ez a Júdás,
mint ahogyan Jézus is Júdás énje
kiegészítőjeként tekinthető. Kettejük
konfliktusa adja a darab legfontosabb
gondolatait: mi a népvezér feladata,
meddig lehet önálló, s mikor nem térhet
ki a feladat elől, mikor kell alávetnie
magát nagyobb erők parancsának, illetve, a
józanabb vagy csak más megközelítésű
véleményekre kell-e hallgatnia; vagy
szükségszerű-e, hogy csak a maga
törvényei szerint járhatja be az útját,

még ha az az előre látott tragikus véghez
vezet is.

Sajátos hát ez a librettó. Megtartja egyik
felől az ismert Jézus-történet bizonyos
motívumait, de modernizálja,
pontosabban: egymásba szövi a bibliai
múltat s a jelent. Az áthallások, átkötések
folyamatosan jelen vannak a szöveg-
könyvben; alaposabb elemzéssel sorról
sorra lehetne ezt igazolni és levezetni. Szó
sincs tehát holmi mélyen vallásos modern
passiójátékról. Ez a Jézus és ez a darab
olykor egyenesen profán módon világi,
evilági és mai. Egészében pedig arról
szól, hogy a nagy emberek tulaj-
donképpen mindig magányosak marad-
nak, s egyedül kell végigcsinálniuk a
rájuk mérteket. Innen nézve a J ézu s
Kr i s zt us Szuper sz t ár modern példázat. De
hát nem példázat-e maga a Biblia s Jézus
története is?

A magyar olvasat

Mi sem természetesebb, mint hogy a
magyar előadás megpróbálja saját olva-
satban megjeleníteni a művet. Ez a saját
olvasat mindjárt a helyszínnel (helyszí-
nekkel) kezdődik: nem zárt színházban,
hanem az óriási szegedi szabadtéri
színpadon s a valamivel kisebb margit-
szigeti. színpadon mutatták be, akkora
térben s akkora díszletekkel, amelyekhez
hasonló méretekről nemigen tudunk a
darab előadásai közül.

A szabadtér bizonyos előnyökkel járt.
Nem kellett például korlátozni a tömeg-
szereplők (énekkar, tánckar) létszámát; itt
valóban tömeg lehetett jelen. Nem kellett
összezsúfolni a játékteret, s egy-szerre
lehetett jelen az utolsó vacsora helyszíne,
Kajafás és a főpapok „lokál-ja" vagy a
gecsemáni kert, és ezáltal a zene
folyamatossága megkövetelte já-
tékfolyamatosságot tökéletesen meg le-
hetett valósítani. Azonkívül: a látvány
ezeken a hatalmas tereken sokkal impo-
zánsabb lehetett, mint bármely kőszín-
házban - és ennél a produkciónál a látvány
rendkívül lényeges tényező.

Az előadás látvány-megfogalmazásának
egyik főszereplője a díszlettervező, Csikós
Attila. Az a legalább húsz méter nyílású
óriási sátortető, amit a mélység-ben és
függőlegesen is kitűnően tagolt díszlet -
dobogók, járások, emelvények, egy
hosszú, haránt haladó országúti betoncsík,
római kori romok és mai, lerobbant
benzinkút és raktárépület, hátul sziklás
tengerparti vagy hegyi tájék - fölé emelt:
többszörös telitalálat. Egyfelől semlegesíti
a szegedi Dóm

Sasvári Sándor Jézus szerepében



óriási tömegét, de érzékelteti is; más-
felő l mintegy fókuszálja az óriási teret,
és a néző pillantását valósággal oda-
szögezi s egyszersmind a reflektorok
elhelyezésére is szolgál, és a tartó vas-
traverzekrő l így, belülrő l , olyan
fényeffektusok teremthetők, melyeket
külső reflektorokkal nem lehetne elérni.
Azon-kívül: ez a sátor a nézőben
nemcsak a sátor, hanem egy óriási
templomboltív, egy hatalmas gyári
csarnok, egy fedett sportstadion vagy
egy hangár képzetét is kelt i ; közismert,
hány nagy rock-koncert zaj lott (zajl ik)
hasonló csarnokokban,
sportcsarnokokban, hangárokban. A
Margitszigeten ez a sátor már kevésbé
volt meggyőző , de azzal, hogy áttetsző
hátsó fala mögött kezdéskor és a szünet
után megvilágították a szigeti fákat, s
ezzel megint csak igen szép látványt
teremtettek, végül is elfogadtuk a
megoldást. No és nélkülözhetetlen volt a
sátor, s éppen a tüllszerű hátsó fala
azoknál a vetítéseknél , amelyek a
szelíden és az örökkévalóság érzetét
keltő egyformasággal hullámzó tengert
varázsolták a háttérre az előadás bizo-
nyos fontos pil lanataiban.

A díszlet minéműsége azonban el-
választhatatlanul összefügg a rendező ,
Szikora János munkájával. Ő és Csikós
közösen alakították ki ezt a megoldást,
és Szikoráról jól tudjuk, mennyire meg-
határozó rendezéseiben a látvány. (Gon-
doljunk csak a pécsi Kafka: A per, a
miskolci Romeo és Júlia vagy a friss egri-

szolnoki C son gor és Tünde látvány- és
díszletelképzeléseire.) Szikora mindenek-
előtt a zenébő l s a szövegkönyvben
sugallt helyszínmegoldásokból indult ki.
Azt a szimultaneitást, amelyet minden
zenés mű színpadra áll ítása megkövetel
(zene, szöveg, mozgások, térbeli elrende-
ződés stb. egyszerre oldandó meg min-
den pillanatban), ez a diszletmegoldás
nagyban segítette, hiszen pusztán a fé-
nyek áthelyezésével lehetett helyszínt
váltani, mozgásokkal lehetett összekötni
jeleneteket, egyéneket és tömeget úgy,
hogy az egész szinte természetes elren-
deződésnek tűnt, volt hely néhány
remek-be sikerült tömegmozgatási
elképzelés kivitelezésére (a betonúton
felsorakozó s Heródes dalára táncoló
„chorus line" , a Hozsanna nagy, kígyózó
táncfüzére vagy a Jézus megkorbácsolási
jeleneté-ben a színpadon átlósan
felsorakozó harminckilenc ember drámai
porba hullása láncreakciójára), de a jól
tagolt díszlet a meghittebb pillanatok
kiemelését is lehetővé tette (ahogyan
Jézust elaltatják

a finom fátylak közt az asszonyok, az
ennek a lehetőségnek az egyik legszebb
kihasználása), s nehézkesség nélkül vált-
hatott át Heródes revüszínpada a Jézust
kihallgató Pilátus palotájának udvarává
stb.

Ebben természetesen benne volt a
koreográfus, Krámer György munkája
is. Tulajdonképpen többrő l van szó,
mint koreográfiáról: itt a látvánnyal, a
zene sugallta mozgásokkal, a szöveg
megkövetelte szituációkkal és bizonyos
tánc jellegű feladatokkal egyszerre és
egybehangoltan kellett megoldásokat ki-
találnia. Munkájára így jobban illene a
mozgástervezés kifejezés.

I ag y aztán ebben a nagyon szuggesz-
tív, nagyon végiggondolt keretben,
közegben mit mond maga a mű , mit
olvasott ki belő le Szikora és alkotó-
társai? Mind a szegedi, mind a margit-
szigeti előadás - a helyszínek miatt igen
érthető módon az elképzeléseknek
inkább csak a nagy, freskószerű
megvalósítását mutatta. Bár a Szigeten,
a némiképp kisebb tér, a kisebb nézőtér
s a lezajlott előadások során érezhetően
be-érő játékstí lus és csiszolódó
kifejezési eszközök révén is, mindez
világosabb, jobban körvonalazott lett .
Itt mintha jobban illeszkedett volna a
Szikora kitalálta elő játék is;
megelő legezte a cselek-

Fanatikus Simon: Deák Bill Gyula a Jézus Krisztus Szupersztárban (Kiss Árpád felvételei)

Júdás és fekete szelleme (Makrai Pál és Steven Woodham) a Szupersztárban (MTI-fotó, llovszky
Béla felvétele)



mény idejét. Ami talán a lényeg: ez az
előadás elsősorban arról kíván szólni,
hogy az az út, az áldozatvállalásnak s az
ezzel járó tragikus konfliktusoknak az a
drámai cselekménysora, amely Jézus tör-
ténetében itt megjelenik, az örök emberi
folyamatok része. A történet példázatainak
időtlen érvényessége bontakozik ki
Szikora rendezéséből; az a felismerés,
amelyet más (általam is látott) Szupersztár-
előadások nem nagyon mutattak, hogy
tudniillik itt tulajdonképpen nemcsak a
régi biblikus passiótörténet és egy mai
modern sztár-kultusz bizonyos elemei
vetülnek egy-másra, hanem az emberiség
történelmé-nek ősi, folyton érvényes
alaphelyzetei is, és a megoldás is ezeknek
az alaphelyzeteknek a tanulsága: végső
megoldás nincs, a pillanatnyi áldozat is
csak egy folyamat része, és ez a történet
sem más, mint egy kiszakított rész,
szakasz, darab a folyamatosan hömpölygő
időből. Á tenger szimbóluma itt kap
fokozott jelentőséget, különösen, hogy
Szikora mindig olyankor él ezzel a szép
meg-oldással, amikor a szöveg s a zene ezt
az időtlenséget, ezt a folyamatot sugall-ja,
érzékelteti, jelzi. De arra is gondja van
Szikorának, hogy az ő Jézusa tisztában
legyen a feladata emberi ellent-
mondásosságaival. Ezért viszi ki szinte
észrevétlenül Jézust az őt eksztázisban.
ünneplő tömegből föl, hátra, a későbbi
gecsemáni kert öngyötrő helyszínére:
Ezért ismerteti fel vele küldetése meg-
kerülhetetlenségét, amikor a templomból
kiűzött kufárok és pénzváltók megosto-
rozása után váratlanul szembekerül - és
épp a jelképes úton - az ő segítségéért
csengő nyomorultakkal, a megváltást és
gyógyulást tőle remélő elesettekkel,
szegényekkel és betegekkel, akik elől
egyszerűen nincs hová kitérnie, sem fizi-
kailag, sem átvitt értelemben. Ezért Mária
Magdolna sem perdita, hanem Jézus társa.
Es így kapja meg ez a Jézus a végül is
felismert döntési lehetőség révén - a
gecsemáni kert nagy ária-monológja erről
szól - a tragikus hős vonásait, hiszen maga
választja az áldozat elfogadását, a
kínhalált maga vállalja, holott - s ez
Szikora értelmezésében világos -
dönthetne másképp is.

A Júdás-Jézus viszony is rendkívül
érzékenyen megfogalmazott. A darabban
eleve benne rejlő „kiegészítő ének"
szerepkör itt még nyomatékosabb: mintha
a modern politikai szférák bizonyos
szituációi, felállásai is színeznék ezt a
kapcsolatot. Ahogyan itt Júdás

árulóvá válik, az időnként majdnem az
elvi meggyőződésből elkövetett modern
kori politikai árulásokat juttatja eszünk-
be. S az az ötlet, hogy Szikora Júdásnak
fellépteti a másik énjét is, az egészen
káprázatos mozgáskultúrájú színes bőrű
Steven Woodham pantomimikus meg-
testesítésében, még tovább mélyíti a
figura és konfliktusai dimenzióit. Érdekes
Pilátus beállítása: nemcsak a római
helytartó ő, hanem - amikor Pilátus álmát
mondja el - még egy abból a mai fiatal
tömegből, mely a történet biblikus
figuráival együtt s egyszerre van a színen,
és időnként össze is keveredik a két kor
tömege. Aztán ez a bőrdzsekis figura vált
át Pilátus alakjába, hogy a darab végén
újra felöltse a bőrdzsekit, s rá, a
kétkedőre, a mindent értőre, de semmit
megoldani nem képesre hulljon az utol-
só, éles fénysugár.

A zene oldaláról

Nem szóltam eddig az előadás zenei
megvalósításáról. Pedig ez is éppoly
„magyar olvasat", mint a rendezés vagy a
díszletek.

Ebben a műben két zenekarra van
szükség: egy úgynevezett szimfonikus
együttesre s egy rock-zenekarra. De a
kettő arányai és minőségi eltérései döntőek
lehetnek. Általában az a szokás, hogy
kisebb, húsztagú szimfonikus rész és
nagyobb méretű rock-rész szólal meg. Itt
Maklári László irányítása alatt egy
körülbelül ötventagú, nagy szimfonikus
együttes szerepel, s mellettük az Apostol
együttes működik közre, a szokott rock-
felállásban. Ettől a zene sokkal teltebben
és árnyaltabban szól, mint a legtöbb
felvételen, amit ismerek. Operaibb - ha
lehet ezt mondani. És ez egyáltalán nem
baj, mert nem veszi el a ritmika rockos
éleit, sajátosságait, csak az történik, hogy
az adott helyeken - a kifejezett
áriarészekben például - a szimfonikus
hangzás dúsabbá válik, a rockos részekben
pedig nemcsak a ritmus dübörög, hanem
azt is érzékeljük, hogy Webber milyen
színesen és hatásosan tud hangszerelni.
Nincs tehát szalag-zene; élőben megy
minden, kivéve a kórustételek play-back
rásegítését, mert ezt ekkora térben s ilyen
bonyolult mozgások mellett nem lehetett
volna másképp jó hangminőséggel
megoldani.

A mű különösen Szegeden szólt hi-
bátlanul, szinte stúdióminőségű instru-
mentális alappal. A Szigeten legalább
harminc százalékkal rosszabbul működött
az erősítés, a hangzás kiegyenlítet-

len volt, a hangszórók „összelebegtek" stb.
Kár, mert aki csak ezt hallotta, nem
tudhatja, milyen volt a szegedi remek-lés.

Ugyanígy jobban szólt Szegeden a
vokális rész is. A részben kis csíptetős
mikrofonokkal, részben kézi, de zsinór
nélküli mikrofonokkal történő ének-
közvetítés ott igen kiegyenlített, szép
tónusú, tiszta és igen plasztikus volt. A
Szigeten ez is gyengébb minőségűnek
mutatkozott, nem tudni, miért, mivel
lényegében ugyanaz a technika s ugyan-az
a technikusi gárda működött mind-két
helyen. Mindenesetre az előadás zenei
megvalósítása még ezekkel a hibákkal
együtt is nagyon jó, s ez még akkor is így
van, ha az énekszólamokkal már nem
lehetünk ennyire elégedettek (vagy
legalábbis nem minden szereplő-nél).

Énekesek, színészek - énekes színészek

Roppant nehéz feladat a Szupersztár
szólamait elénekelni, illetve a figurákat
eljátszani. Ez persze közhely, de itt a
közhely alapkérdést takar. Mert hiába
fejlődött az évek során a Rock Színház
társulata óriásit, hiába vannak benne ki-
emelkedő énekes színészek, itt minden
eddiginél összetettebb feladatról volt szó.
Különösen a kulcsfigurákban. Jézustól
például (de Júdástól vagy Heródes-. től is)
nemcsak az énekszólam szép, hatásos,
drámai stb. megszólaltatását várjuk el,
hanem azt is, hogy az ének mellett színészi
játékban is pontosan fogalmazzák meg az
alakot. És itt épp ezen a téren mutatkoztak
gondok.

Sasvári Sándor például meggyőzően
énekli Jézust, különösen az áriaszerű
részekben jó, dallamformálása, frazeálása
szép, hatásos, de színészként nem tud
felnőni a feladathoz, s ez nem meglepő,
hiszen színészi gyakorlata úgyszólván
nincs. Makrai Pál Júdása ott, ahol rockos
hangvételre van szükség, a nagy szakmai
rutin révén is, azt adja, amit kell. De a
bonyolult szituációkban, a nagy
összecsapásokban már ez a rock-szólistai
attitűd kevés, és főleg kevés az, amit
színészileg adni képes. Nagy Anikó
viszont, aki Mária Magdolnát játssza, még
a kifogástalanul szépen meg-szólaltatott
énekszólammal is elsősorban mint színész
bánik; ebben is az alakformálásra
koncentrál. Igazi énekes színész, amint azt
már sokszor bebizonyította a Rock
Színházban. Mint ahogyan énekes , színész
a Kajafást alakító operista Gregor



József is, akinek minden megszólalása
azonnal súlyt, nyomatékot, fontosságot
kap. S ha nem is meglepő mát az István, a
király óta - ilyen jó színészi kvalitásokat
mutat Vikidál Gyula is mint Pilátus.
Különösen megragadó, ahogyan Pilátus
álmát halljuk tőle; a mai figura és a bibliai
alak egybefogása kitűnően sikerül. Csuha
Lajos Heródese kissé túlságosan revüsztár
lett, ennél azért ez a figura még
groteszkségével együtt is veszedelmesebb,
jelentékenyebb. Deák Bill Gyula
mindössze egyetlen jelenetben működik
közre: mint Fanatikus Simon izzásig hevíti
a „Jézusmánia" eksztázisát, és ez
nagyszerű jelenet, de hogy Simon a
„másik oldal", a Jézust a népforradalomra
késztető tömegek hangadója is, azt már
nemigen tudja érzékeltetni.

Nemcsak törlesztés

A Szupersztár hazai bemutatója semmi-
képp sem csak törlesztés, a hiánylista
csökkentése. Olyan előadás, amely méltán
sorakozik a műfaj hazai bemutatói mellé,
sőt sok tekintetben a legjobb, amit eddig e
téren színházaink (nemcsak a Rock
Színház) produkáltak. Nem kell összevetni
sem a különböző külföldi előadásokkal,
sem a lemezkiadásokkal (bár nincs semmi
szégyenkeznivaló ezek-kel szemben), s
főleg nem a filmmel, amely eszközeiben,
megoldásaiban, hangsúlyaiban szinte más
mű volt, mint az eredeti színpadi változat.
Ez elsősorban olyan előadás, mely hazai
talajban gyökerezik, koncepcióját,
megoldásait, látványvilágát, zenei
megszólaltatását tekintve is itthoni
eredményeket (vagy éppen
fogyatékosságokat) tükröz. Egy-ben
helyzet- és állapotrajz is a műfaj s a műfajt
művelők jelenlegi felkészültségéről,
lehetőségeiről, törekvéseiről.

A Szupersztár az elképzelések szerint az
őszi szezonban bekerül a Vígszínház-ha.
Egészen biztos, hogy ott nem ezt az
előadást látjuk majd, hiszen sem techni-
kailag, sem a díszleteket illetően, de főleg
a rendezés és a mozgások vonatkozásában
nem ültethető át a szegedi vagy a szigeti
megoldás. Minden valószínűség szerint az
történik majd ezzel az előadással is, mint
ami az István, a királlyal: át kell
fogalmazni, finomítani és árnyalni kell, de
úgy, hogy a fő vonások, a nagy freskó
alapszínei és alapkompozíciója azért
megmaradjanak.

Érdeklődéssel várjuk ezt a variációt is.

T. I.

Az ismétlés előnyei

A Lakat alá a lányokat a Diósgyőri
Várszínpadon

Negyvennyolc éves korában ábrázolja
Henry Fieldinget Hogarthnak az az is-
mert rajza, amely az író ovális keretbe
foglalt, markáns portréja alá, egy kan-
dallópárkányra gyűjtve mutatja be Fiel-
ding munkásságának jelképeit: könyveket
(jól olvasható az egyik gerincén a Tom
Jones felirat), színházi maszkokat, egy
jókora kardot, kalamárist lúdtollal, egy
adósságlevél részletét, kéziratkötegeket, s
kissé hervadtnak tűnő babérágakat látunk.
Csakhogy a portré keretének felirata
téves: Fielding sosem érte meg a
negyvennyolcadik évét. Csak negyvenhét
volt, amikor - 1754. október 8-án -
Lisszabonban meghalt. Hogy az életkor
elírása tévedés-e, vagy Hogarth fricskája,
nem tudni. Csak annyi vehető bizonyosra,
hogy a rajz jó érzékkel sorakoztatja fel
Fielding írói tevékenységének
szimbolikus tárgyait, s nem véletlenül
helyezi a kompozíció bal oldali előterébe a
két színházi maszkot.

A regényíró Fielding ma már majd-nem
teljesen eltakarja a színműíró Fieldinget,
aki éveken át nemcsak darabokat írt és írt
át, hanem színházat is vezetett. Alig
tartjuk számon, hogy a kortársai
egyenesen az ő színműveinek a hangját,
stílusát, a fennálló hatalmat és a hatalmat
képviselő hatalmasságokat támadó kí-
méletlen, szatirikus látás- és ábrázolás-
módját jelölték meg, mint az 1737-ben
kiadott Licensing Act, a színielőadásokat
a lordkamarásnak a szöveget jóvá-hagyó
engedélyéhez kötő cenzúratörvény
kiprovokálóját. Legalább tucatnyi eredeti
darabja és legalább feleennyi át-
dolgozása, dramatizálása jószerével csak a
Fieldinggel behatóbban foglalkozó
irodalmárok előtt ismert. Mint ahogyan a
XVIII. század első felének egész angol
színműirodalma is fehér folt - az egy
Koldusoperát kivéve, amely pedig 1728-
ban ugyanott került színre, mint a hu-
szonegy éves Fielding első darabja
ugyanazon évben: a Drury Lane szín-
házban. S ez a színház ad majd otthont
Fielding számos más darabjának is, így a
legnagyobb sikerűnek s a leghangosabb
visszhangot kiváltónak, a Tom Tbumb
(Hüvelyk Matyi) című szatírá

nak, 1730-ban, meg annak a komédiának
is, amelynek címe: Rape upon Rape or
The Justice caught in his own Trap
- azaz : Erőszak erőszakra, avagy a Bíró a
saját kelepcéjében.

A komédia jellegzetes terméke azok-nak
az éveknek. Figurái a korszak londoni
karakterei: a korrupt, megveszte-
gethetőségét nemcsak hogy nem titkoló,
de egyenesen fitogtató bíró, aki részre-
hajlását csengő aranyak helyett szívesen
fizetteti meg természetben a csinos és ifjú
női vádlottakkal; felesége, az éltes és
pénzéhes házisárkány, aki lankadó
férfiasságú férje mellett annak fiatal és
életerős férfi vádlottaival ,,pártfogoltat-ja"
magát; a szűkagyú kávéházi politikus, aki
a rengeteg újság szüntelen olvasásától
csak még ütődöttebb lesz, s hetet-havat
összehord a világról és a politikáról;
lánya, az erényes ifjú hölgy, aki
mindössze egyszer lépett eddig fél-re, egy
keménykötésű hajókáplán jó-voltából; a
londoni aranyifjú, aki élet-céljának tekinti
minden nőnemű lény ágyba cipelését; a
másik aranyifjú, akit viszont csak a bor
érdekel; a nemi erő-szak miatt lecsukott
délceg kapitány, aki emellett hűséges
vőlegénye az említett erényes leányzónak;
a korlátolt, szervilis és szintén korrupt
rendőrbiztos - és még egy sor más olyan
alak, akik-kel Hogarth híres londoni
metszetei népesülnek be. Ha jobban
megnézzük, ezek az alakok csaknem a
karikatúráig elrajzoltak. Nem véletlenül.
Fielding ezzel a kortársi divatnak (is)
hódolt, de saját hajlamait is követte. Ez az
elrajzolás, mely a nagy angol szatirikus
írók szinte kötelező hagyománya volt,
Fieldingnél majd csak később kap
mélyebb dimenziókat. Itt, ebben a kis
komédiában még megelégszik a gyors
vázlatozással, mert ennyi is elég, hogy a
jól fel-épített cselekménnyel és az éles
nyelvű dialógusokkal sikerre vigye a
darabot. (Mellesleg: a cselekmény,
amelyben a korrupt bíró erőszakkal akarja
kicsikarni az oktalanul kurválkodással
vádolt erényes ifjú hölgy váltságdíját,
majd maga kerül az ifjú hölgy és az
aranyifjak felállította csapdába, hogy
aztán a darab vége általános és gúnyosan
tökéletes happy endbe torkolljon, maga is
támadó élű: a restaurációs dráma
elviselhetetlenül teátrális stílusát és
cselekményfordulatait parodizálja, s
egyúttal a polgári családi dráma túlhajtott
szentimentalizmusát is. (De ez nem az
első ilyen mű a színmű-író Fielding
darabjai közül: már a Tom Thumb is ebben
a modorban íródott.)


